
 1 TEMA

42
A cidade de São Paulo, que era qualificada por 
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trata do urbano como expressão da modernidade. 
Além disso, a autora, Rosa Maria Valente Fernandes, 
realiza, neste trabalho, uma revisão da produção 
literária da região em diferentes momentos, entre 
1920 e os anos 1960.
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discutida neste artigo de Roberto de Camargo 
Damiano, que aborda as relações entre a cidade e 
a literatura, e o encanto da sensação de anonimato 
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Neste artigo, Maria Lina Sanches e Paulo Lima 
Jorge tratam de “Um rio imita o Reno”, romance 
de Vianna Moog, que traça um panorama do 
processo de integração social de imigrantes 
alemães no sul do Brasil e da expansão do 
nazismo.

119Resenha. Aqui, Cezar Sturba analisa "Ecos 
do Caos", obra que reúne poemas de Cecília 
Nóbrega e Márcio J.S. Lima.
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Apresentação

Nesta edição, estaremos tratando de literatura e artes 
relacionadas com o espaço urbano, por onde circula 
o homem contemporâneo, um narciso que substituiu 

o espelho d’ água por uma câmera, e, voltado para si próprio, com 
suas selfies cultua sua autoimagem que reproduz nas redes sociais. 
Falaremos, também, sobre a memória da cidade, feita de pedras, ruinas 
e metáforas, persistindo contra o tempo, mantendo um jogo de sedução 
que envolve o leitor em lembranças de um tempo que pode não ser o seu, 
mas do qual se apropria na condição do mais legítimo dos herdeiros. 
Na cidade, visitaremos becos, que escondem dramáticos encontros, e, 
com a ajuda do realismo mágico, chegaremos, a uma terra que costura 
sonhos para seus habitantes e aprendeu a caminhar sozinha, dividindo-
se todos os dias entre o acordar e o esquecer. 

Mas, reconhecemos, é a cidade moderna que sempre fascinou as 
pessoas. As ruas, o casario, a multidão, alimentam as fantasias de cada 
um, sugerindo que ali tudo de maravilhoso pode acontecer. Por isso, 
em todos os lugares, os campos e as pequenas vilas são abandonados 
e as cidades grandes crescem sempre mais, ganhando fantásticas 
dimensões.

Nem tudo, porém, é fácil na cidade. Rolos de fumaça, motores, 
máquinas velozes, roldanas e polias convivem com a robótica e a mais 
alta tecnologia, gerando, todos, suor e cansaço.

 A prisão se instala nos escritórios impessoais, frios, sem uma 
réstea de sol. O trabalho e o descanso se misturam  em promiscuidade. 
Nos cafés abarrotados, grupos imóveis olham de um jeito exausto para 
a rua movimentada, através das vidraças enfumadas. Mas, apesar de 
tudo, ninguém arreda o pé, porque, acima das perdas e do cansaço, as 
luzes da cidade fascinam.

 Boa leitura!
Zenaide Bassi Ribeiro Soares

Diretora Responsável
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RESUMO

ABSTRACT

KEYWORDS
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O texto trata do romance Il bel Immonde, cuja ação 
se passa numa cidade africana, Kinshara, situada na 
República Democrática do Congo. Antes de analisar 
o espaço literário, a autora considera os aspectos 
econômicos e sociais que levavam a população a 
migrar para os centros urbanos.

The text deals with the novel Il bel Immonde, 
whose action takes place in an African city, 
Kinshara, located in the Democratic Republic 
of Congo. Before analyzing the literary space, 
the author considers the economic and social 
aspects that led the population to migrate to 
the centers urban.
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ROSA MARIA VALENTE FERNANDES*

ÁFRICA E LITERATURA: O URBANO COMO
ESPAÇO DA MODERNIDADE

AFRICA AND LITERATURE: THE URBAN AS A SPACE OF MODERNITY

Por que a África francesa? Por que trabalhar uma 
obra literária quase desconhecida entre nós? E por 
que o espaço urbano?

Escolheu-se essa literatura, visto que há uma escassez 
de pesquisas referentes aos textos literários produzidos 
na África, principalmente, àqueles que dizem respeito à 
produção africana de manifestação francesa.

No que diz respeito ao meio citadino desse continente, 
pensou-se em estudá-lo, já que sofreu e ainda sofre uma série 
de transformações, inclusive dos traços da africanidade. E o 

*Doutora em Literatura pela USP. Professora de Teoria da Literatura , Literatura Portuguesa e 
Análise do Discurso na Universidade Católica de Santos.

Na obra, o bar é a grande metáfora de um mundo cosmopolita, 
mundano e urbano; metáfora de um mundo liberto, mas sem ainda 
saber o que fazer com a sua liberdade. 
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espaço que melhor retrata esse problema é, indubitavelmente, 
o urbano, palco de visões diversas do mundo. O homem 
africano que mora na cidade encontra-se, portanto, nesse 
entrecruzar de tendências. É ele quem recebe o impacto 
provocado pelo ambiente da urbe. Daí, advirão modificações 
no seu comportamento individual e social. Por esse motivo, 
pensou-se nesse tema e sobre o texto O Belo Imundo, obra 
de grande valor literário que retrata a sociedade urbana de 
Kinshasa em determinado período histórico e social, 1965.

Considerando-se, igualmente, a concretude histórica 
dos povos africanos, o presente trabalho tem como objetivo 
primordial provar que, no caso dessa obra, a estruturação 
textual está estreitamente relacionada à organização histórica 
e social. O texto oportuniza buscar-se na sociedade onde 
foi gerada sua configuração, a visão de mundo daquela 
comunidade urbana no tempo e espaço em que se manifesta 
e como se organiza verbal, literária e historicamente.

Para situarmos a obra, cumpre apresentarmos um relato 
sucinto da literatura africana francófona.

Convém dizer que, durante muitos séculos, a literatura 
oral constituiu uma das únicas formas de conhecimento, e 
da História africana, pois muitos dos países desse continente 
só conheceram a escrita no século passado. Os “griots”, 
os anciãos, os tradicionalistas, conhecedores dos fatos, 
contavam os acontecimentos por meio dos gêneros orais: 
contos (os mais populares), epopeias, mitos, provérbios, 
lendas e propagavam o saber africano. 

Todas as histórias possuíam um cunho autêntico, porque 
estreitamente associadas à vida cotidiana. Não propagavam 
mentiras, já que engajadas e com uma função didática muito 
grande. Fomos nós, os ocidentais, civilizações da escrita e 
não orais que escamoteamos o verdadeiro valor da literatura 
oral. No entanto, esse tipo de literatura influenciou e, ainda, 
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influencia os escritores africanos. 

Com a colonização surgem textos escritos nas línguas 
europeias. Porém, até a segunda guerra mundial, não havia 
na África negra francófona muitos romancistas de peso. Isto 
se deve a determinados fatores: a dificuldade em escrever em 
uma língua estrangeira, o sistema educacional  imposto que 
limitava a instrução da população autóctone, entre outros.

Nesse sentido, é cabível dividirmos a literatura africana 
de expressão francesa ao sul do Saara em três momentos:

O primeiro vai de 1920 a 1954. Em geral, esse 
período e o que o antecede, isto é, o período 
que precede a primeira guerra mundial, não 
se opõe ao regime colonial. Os romancistas 
preocuparam-se em mostrar os hábitos 
ocidentais introduzidos nas sociedades 
africanas e as modificações que se seguiram 
no regime colonial.

Como exemplo, podemos citar os romances Karim de 
Ousmane Socé e Maïmouna de Abdoulaye Sadji, ambos 
senegaleses. Outros tenderam para um lado mais histórico 
como o passado colonial e os primeiros contatos do africano 
com o colonizador. É o caso de Doguimici de Paul Hazoumé, 
do Bénin, em que o autor revela aos europeus que os povos 
têm uma história e onde surge pela primeira vez a consciência 
nacional.

Por volta de 1930, aparece o movimento da negritude, 
num momento em que o romance começa a africanizar-
se. Senghor, (senegalês) produz, assim, uma poesia de 
conciliação entre o branco colonizador e o negro colonizado.

Em suma, este é um período em que prevalece a pintura 
de costumes. Influenciados pela literatura oral, os autores 
buscam seus temas na tradição. Trata-se, pois de uma 



 10 TEMA

época de amadurecimento, de afirmação, de procura de uma 
identidade cultural.

O segundo período vai de 1954 a 1960. O 
romance Ville Cruelle, de Mongo Beti dos 
Camarões é considerado o divisor entre as 
duas tendências. A partir de 1954, poesia, 
teatro, romance abordarão a situação colonial 
e converter-se-ão em arma de combate. É, 
portanto, uma época de contestação e de 
hostilidade. Critica-se o método utilizado 
pelos colonizadores para a implantação 
de sua ideologia e os falsos valores e 
sentimentos dos “civilizadores”. Temas da 
cidade, da religião, principalmente da atitude 
dos missionários face aos povos “pagãos” 
e “ primitivos”, são comuns nesse período.

O terceiro período inicia-se em 1960, momento 
em que quase todas as nações africanas já 
haviam conseguido sua independência. Na 
literatura, o clima de contestação continua, 
só que a tônica não mais recai sobre os 
colonizadores mas sobre os próprios 
africanos.

A produção literária aqui é fecunda e o gênero mais 
difundido é o romance. Os escritores criticarão, em 
geral, a estrutura social africana nas mãos de uma elite, 
a corrupção, a cupidez e o despotismo dos dirigentes. 
Preocupam-se com a emancipação feminina, com o conflito 
de gerações, a problemática campo e cidade e procuram 
sobremaneira inovar artisticamente, ou seja, preocupam-se 
com a linguagem. Há um desenvolvimento muito grande 
do teatro. Embora escrevam em francês, transferem seus 
traços culturais linguísticos e semânticos a fim de traduzir 
a identidade cultural.
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MUDIMBE
É nesse terceiro bloco que encaixamos Mudimbe, 

escritor da República Democrática do Congo (adotaremos a 
abreviação RDC para designarmos o país), que iniciou sua 
carreira literária por volta de 1960.

Bernard Mouralis, um pesquisador da literatura 
francófona, considera-o um dos mais expressivos escritores 
da África francófona, um escritor que não se preocupa 
somente com o conteúdo, mas que trabalha com a linguagem. 
Sua produção literária é vasta e engloba obras poéticas: 

Déchirures (1971); Les Fuseaux,parfois... 
(1974). Sua obra romanesca inclui: Entre les 
eaux (1966-1967); Le Bel Immonde (1976); 
L´Écart ( 1979).

Trataremos do texto O Belo Imundo, cuja ação se passa 
em uma cidade africana, capital da RDC, denominada 
Kinshasa. Antes de passarmos à analise do espaço literário 
da obra, evoquemos a realidade que, de um modo ou outro, 
ele representa. Iniciaremos para tal e, em linhas gerais, com 
o perfil das urbes africanas. 

Os conglomerados urbanos da África, dos tempos 
modernos: Dakar, Abidjan, Kinshasa e outros explodiram 
demograficamente e principalmente após a segunda guerra 
mundial. Muitas são as causas da migração para a cidade: 
fome, conquistas de novas terras, fugas devido ao trabalho 
forçado instituído em alguns países durante o período 
da colonização, obrigaram o africano a locomover-se 
frequentemente em busca de proteção e de maior liberdade.

A pauperização das aldeias, relegadas pela importância 
cada vez maior dada aos grandes centros, concorreu para 
essa migração do campo cuja situação econômica deteriorou-
se, pois os vilarejos tornaram-se lugar onde grassava a 
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miséria, sem uma estrutura viável para a agricultura. Assim, 
o “progresso” da cidade estrangulou o do interior, ou melhor, 
fê-lo seu eterno dependente. Esse é o quadro sucinto de 
muitas vilas africanas em um contexto onde tudo vai girar 
em torno dos conglomerados urbanos. 

Ora, ao abandonar seu vilarejo, o africano desloca-se não 
apenas no espaço físico, mas é todo um espaço histórico 
e geográfico e social que está sendo transposto, visto que 
começa a deixar “supostamente” para trás o peso da família, 
do passado, as práticas religiosas, a homogeneidade de sua 
etnia.

Alguns são obrigados a tomar tal atitude pelas duras 
condições impostas ao campo. Outros, principalmente os 
jovens, decidem partir voluntariamente, porque repudiam 
o caráter repetitivo dos costumes e hábitos de seu grupo. 
Rebelam-se contra a autoridade dos pais, contra o poder 
dos anciãos. Não mais aceitam a rigidez estrutural dessas 
sociedades, os casamentos arranjados. Almejam uma 
mudança. Aspiram, então, a viver na cidade, palco de seus 
sonhos que os atrai pelos seus bares, seus clubes, seus 
ruídos.

Ela acena-lhes com melhores ofertas de emprego, com 
propostas de melhores salários, de melhores condições de 
vida, com chances de promoção social e permite-lhes um 
maior consumo de produtos comercializados. Portanto, 
uma das molas propulsoras e de bastante relevância para a 
migração rural é o dinheiro. Este será, então, um dos maiores 
responsáveis pela desestruturação das comunidades mais 
antigas e de seus hábitos seculares, assim como solapa o 
caráter coletivo dessas sociedades e propicia modificações 
na personalidade dos seres, corrompendo-os e tornando-os 
mais poderosos.

Consequentemente, a autoridade familiar vê-se 
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desprestigiada, as famílias extensas pouco a pouco 
diminuem, o status social antes conferido aos mais velhos 
pela posição que ocupavam no grupo, baseia-se agora na 
riqueza e na educação. Há, assim, uma inversão de valores 
e o saber dos vilarejos vai sendo corroído pelo saber das 
cidades.

Outro fator que condiciona a migração rural é a instrução. 
O africano frequenta a escola primária em sua terra natal. 
No entanto, a continuidade de seus estudos exige sua 
transferência para a cidade, porque o ensino posterior é 
fundamentalmente urbano.

À primeira vista, poderíamos afirmar que os núcleos 
habitacionais maiores representam a modernidade, enquanto 
os pequenos povoados, o tradicional. Porém, não convém 
polarizarmos tanto, enfatizando que a cidade tende ao novo, 
provoca a desorganização e fragmentação do indivíduo, 
porque, desenraizado, ele anula sua origem, e as aldeias 
permitem a perfeita integração de seus habitantes, tanto no 
plano moral quanto no social, e consistem em uma espécie de 
paraíso onde todas as leis seriam normalmente respeitadas. 

Convém salientar que mesmo hoje em dia, essa nítida 
separação entre antigo e moderno, entre urbe e povoação 
não se concretiza. A África do interior, porque dependente da 
cidade, dela recebe toda a influência. É comum encontrarmos 
nos campos, objetos considerados como de consumo normal 
nas sociedades ocidentais. Nos conglomerados urbanos, 
por sua vez “La vieille Afrique joue de tout son poids malgré 
les apparentes modernisations” (BALANDIER, 1983: p. 31).

Assim, verificamos que na periferia dos centros 
urbanos, há construções que seguem o estilo tradicional, aí 
prevalecendo, igualmente, uma economia fundamentalmente 
rural, de autossubsistência, a cargo, na maior parte das vezes, 
das mulheres. Portanto, as atividades típicas do interior 
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ocupam uma posição privilegiada no contexto urbano.

Por sua vez esse africano das cidades consulta 
frequentemente seu mestre, visita regularmente a “brousse” 
e, na aldeia, quando tem condições, constrói uma “case”.

O aldeão ao chegar aos núcleos urbanos, recebe um 
impacto com a heterogeneidade de etnias que aí vivem. 
Aquele bloco uniforme da vila é rompido e o camponês sente-
se perdido no meio da multidão, cuja aglomeração gera o 
individualismo. Para minimizar tal circunstância, criaram-se 
associações, entidades coletivas à maneira tradicional que 
visam a integrar o homem africano na cidade e constituem 
o reflexo dos traços de solidariedade e de parentesco tão 
naturais nos povoados.

Essas são, pois, algumas das manifestações da 
justaposição cultural no seio dos grandes conglomerados 
urbanos. Moderno e antigo que, no fundo, resumem-se em 
estilo ocidental e tradicional não se excluem mutuamente, 
mas se adaptam às novas exigências. Nessa perspectiva, o 
homem africano, principalmente o jovem, tendo provado o 
sabor da cultura ocidental e, ao mesmo tempo, carregando 
consigo toda a história de seus antepassados, encontra-se 
enrodilhado por duas ordens de conhecimento: uma externa, 
advinda do colonizador, e outra, de seus ancestrais.

De forma geral, os centros urbanos africanos possuem 
semelhanças entre si, arroladas por René de Maximy. Informa-
nos esse estudioso que tais qualificações não chegam a 
definir um modelo urbano, mas provocam em cada cidade 
os mesmos problemas sociais de adaptação, as mesmas 
dificuldades, os mesmos erros (MAXIMY, 1984: p. 346).

Quanto à sua organização, em geral, dividem-se em dois 
grandes blocos denominados “Cidade Branca” e “Cidade 
Negra”. Muito se discutiu sobre essa terminologia ser 
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adequada ou não. Substituíram-na até por outra “Cidade 
Europeia” e “Indígena” ou, ainda, “Residencial ou bairros 
modernos” e “bairros africanos”. Discussão improfícua, 
porque não elimina os sérios problemas dessas cidades.

De acordo com os principais urbanistas da África, os 
bairros modernos repartir-se-iam em quatro grandes zonas:

1- A zona administrativa: sede de toda a 
administração   do governo, da política, 
localizada, geralmente, num lugar de 
clima ameno, no alto de uma colina;

2-A zona comercial: situada em avenidas 
de destaque. Em muitas delas, camelôs 
instalaram-se ao longo das ruas, 
vendendo mercadorias, dando ao local 
um colorido e uma alegria especiais. 
Consta normalmente, de sobrados. Em 
alguns centros urbanos mais avançados, 
como Kinshasa, foram construídos 
prédios de 10 a 20 andares;

3-A zona industrial: um dos polos da vida 
econômica do país. Congrega indústrias 
ou fábricas de bebidas, de papel... 
Encontra-se perto de uma via férrea ou 
de um porto, seja ele marítimo ou fluvial;

4-A zona residencial: presente na zona 
comercial, acha-se, também, fora dessa 
última. Em alguns bairros da região 
das residências foram construídas as 
“vilas muito bem equipadas com ar-
condicionado, jardins, pomares, piscinas 
(em países, onde muitas vezes ha falta d’ 
água devido ao clima árido e seco), enfim 
toda uma infraestrutura necessária a uma 
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condição de vida razoável e ao pleno 
desenvolvimento das capacidades do 
indivíduo.

A maior parte da população habita nos bairros periféricos. 
Oriundos das aldeias, os africanos ao chegarem à cidade, 
aí constroem suas “cases”, sem obedecer rigorosamente 
a um plano específico. Desordenadamente, esses bairros 
periféricos proliferam e ampliam-se. Sem luz, sem eletricidade, 
sem água, os habitantes dos bairros periféricos dedicam-se 
alguns à atividade rural de tipo tradicional em plena cidade. 

Reforça-se, aqui, mais uma vez, o fato de não haver uma 
verdadeira oposição entre atividades citadinas e rurais. Vão 
constituir uma mão de obra assalariada, aviltada em seus 
salários, quando não desempregados, vivendo de biscates, 
do roubo ou da prostituição.

A planificação das cidades africanas torna então evidente 
a desigualdade social, espaço de conflito e discrepâncias 
sociais.

Antes da Independência, os responsáveis por essa 
situação eram os colonizadores que se mantinham afastados 
urbanisticamente das populações autóctones. Após os 
movimentos pós-independência, foram sendo substituídos 
por uma elite e uma burguesia africana que têm em mãos 
todos os mecanismos de controle. Vivem, confortavelmente 
em suas “vilas”, muito bem instaladas, consumindo os bens 
vindos do exterior. Dessa forma, o espaço urbanístico das 
cidades africanas estampa uma prática social baseada na 
injustiça, visto que as oposições existentes entre as várias 
camadas populacionais são aí flagrantes.

Centro de prazer, da modernidade, das mil atrações, as 
urbes e seus problemas não poderiam passar despercebidos 
da maioria dos escritores africanos. Convém frisar, também, 
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que em torno do macrotema cidade surge uma série de 
outros temas. Eles coexistem nos romances africanos e 
interpenetram-se, embora um sempre predomine. Citaremos 
alguns: o dinheiro; o individualismo; a cidade como centro 
de atração e como, igualmente, palco da degradação de 
costumes e hábitos tradicionais; a cidade versus a natureza; 
a problemática do poder; as viagens.

O enredo da obra Le Bel Immonde transcorre em Kinshasa, 
capital da atual República Democrática do Congo, país que se 
situa no centro do continente africano. Quanto aos povos que 
vivem na RDC, 4/5 pertencem ao ramo bantu. Encontramos, 
também, sudaneses que constituem a maioria dos habitantes 
das savanas do norte; nilo-camíticos que vivem no nordeste; 
pigmeus que são pequenos grupos espalhados pelas grandes 
florestas. As quatro línguas existentes são: o swahili, o 
tshiluba, o lingala, falado na região de Kinshasa e o kikongo. 
Tendo sido colonizado por belgas de origem francófona, o 
francês tornou-se a língua oficial.

Economicamente é um país rico. Produz algodão, 
amendoim, café, cana-de-açúcar, mandioca, banana, arroz. É 
o 6º maior produtor mundial de cobre e metade das reservas 
de cobalto do planeta aí está localizada, assim como a metade 
da produção de urânio, tão importante para a energia nuclear. 

Obviamente, as potências estrangeiras instalaram-
se nesse país, exploraram-no e controlaram os recursos 
naturais.

Vários reinos antigos e famosos viveram às margens do 
rio Congo antes da chegada dos europeus: o do Congo, o 
mais antigo reino da RDC, século XV; Luba, século XVI; Kuba 
e Lunda, século XVII e alguns mais. Dessa forma, quando os 
colonizadores estabeleceram-se à beira do rio, civilizações 
grandiosas os haviam precedido e eles não encontraram, 
portanto, um território despovoado. Os habitantes já 
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possuíam uma história pré-colonial, digna de seu passado.

O primeiro estrangeiro conhecido a pisar o solo da RDC 
foi o navegador português Diogo Cão no final do século XV. 
Contudo, os portugueses não se fixaram na região, sendo 
até hostilizados pelos povos existentes no Congo. A nação 
começou a ser verdadeiramente colonizada no final do século 
XIX, 17/11/1874 - 07/08/1877, por H.M.Stanley, cidadão inglês. 
Porém, muitos disputavam a posse do ex-Zaire, porque 
portugueses, franceses por essas bandas haviam transitado. 

A conferência de Berlim em 1885 põe fim ao dilema: essa 
região torna-se o estado independente do Congo, propriedade 
do rei belga. Duras críticas lhe foram dirigidas. Diziam que 
ele realizava empreendimentos espetaculares, e a população 
era explorada e submetida a maus tratos. 

Desse modo, em 1908, deixa de ser propriedade desse 
soberano e passa a ser uma colônia da Bélgica, sob a 
denominação de Congo Belga. É inegável que houve 
progresso nesse período. No entanto, a liberdade dos 
congoleses era cerceada e era-lhes vedada a formação de 
partidos políticos. Essa permissão só lhes foi concedida em 
1957, por meio de medidas mais liberais.

Um deles foi o Abako, liderado por Joseph Kasa-Vubu, 
que se tornará o primeiro presidente do Congo, após a 
Independência, tendo como ministro Patrick Lumumba. Após 
uma série de incidentes entre negros e brancos em 1959, o 
rei Balduíno da Bélgica promete a liberdade para o Congo 
Belga, fato que se concretiza em 30 de junho de 1965. 

A nação vive, então, de 1960 a 1965 com guerras civis 
e golpes de estado, caracterizando-se como um período 
conturbado e de rupturas em todos os níveis. Em 11 de 
julho de 1960, Tschombé proclama Katanga independente. 
Lumumba e Kasa-Vubu, a fim de manterem a ordem, pedem 
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auxílio à ONU, o que lhes é concedido. Tschombé é exilado.

Lumumba era partidário de uma união nacional, da 
neutralidade do Congo em relação aos demais países, 
inclusive os do Leste. Inicia-se uma série de divergências e 
cisões no interior do próprio governo, porque certos adeptos 
de Lumumba reconhecem-no como único capaz de permitir 
a integração do Zaire, antigo nome da RDC. Kasa-Vubu e 
Lumumba não mais se entendem. Kasa-Vubu dá um golpe 
de estado. 

Lumumba é preso e assassinado em 17 de janeiro de 
1961. Tornou-se herói nacional e de toda a África negra. A 
guerra civil alastra-se. Adoula governa o Congo de 1961 a 
1964. Tentou reorganizar o território nacional muito dividido 
devido às revoltas, principalmente a mulelista e outros 
movimentos seccionistas. Não conseguindo, retira-se do 
governo. 

Para reprimir as forças revolucionárias, Tschombé 
é chamado. Ajudado pelos belgas e americanos, estes 
últimos contêm os rebeldes. O líder permanece como 
primeiro–ministro de julho de 64 a outubro de 65, data em 
que Tschombé é deposto por Kasa-Vubu. Este é deposto, no 
mesmo ano, pelo coronel Mobutu que proclamou a doutrina 
da autenticidade africana e mudou o nome do Congo Belga 
para Zaire em 1972. Este fica no poder até 1997.  

A narrativa do livro se passa na década de 60 e conta a 
história de Ya, que sai de sua aldeia no interior e vem morar 
na capital do ex-Congo Belga. Prostitui-se. Frequentando 
assiduamente um bar dessa cidade, conhece um Ministro, 
inimigo de sua etnia. Passa a sair com esse homem, que se 
interessa por ela e a retira do “bas-fond”. 

Mesmo ofuscada pelo luxo e pela nova posição, torna-
se uma informante, divulgando aos membros de sua etnia 
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todos os planos do governo e os passos de seu Ministro 
que lhe fornece, inocentemente, dados sobre a política 
governamental. Ele é assassinado ao final quando lhe é 
delegada uma missão importante no interior; ela volta ao bar. 

No que concerne ao aspecto geográfico e ambiental 
da obra, é nossa intenção determo-nos nas principais 
referências geográficas componentes da estruturação da 
narrativa e focalizarmos, igualmente, as relações espaciais 
com seu significado, visto que o livro vincula-se à realidade 
histórica daquele momento. Para fundamentarmos esse 
projeto, utilizaremos alguns esquemas espaciais como: alto/
baixo, próximo/distante e aberto/fechado.

Poucas referências a dados da organização espacial de 
Kinshasa emanam do texto, principalmente no que concerne 
à distribuição do espaço aberto/público. Encontramos 
algumas passagens relativas a esse tipo de espaço quando 
Ya e sua amiga, saem a fim de dar uma volta. Ou, ainda, no 
momento em que a protagonista decide passear sozinha por 
Ngombe, antigo bairro residencial de Kinshasa, reservado, 
no período colonial, aos europeus, uma espécie de parque 
bem arborizado e com vários jardins.

 Por essa citação, percebemos que em 1965, época em 
que transcorre a narrativa, essa característica das cidades 
africanas, divididas em dois blocos: cidade branca/europeia 
e cidade indígena/negra persiste. A parte “branca” tornou-se, 
nesse período, habitat de uma classe privilegiada e de bairros 
mais bem equipados e arejados. 

O espaço público/aberto permitiu a passagem a outro 
eixo alto/baixo, revelador da hierarquia existente entre as 
classes sociais, pois pela análise do texto inferimos que 
a ação de Le Bel Immonde concentra-se nos bairros mais 
nobres e melhores da capital, que se situam em locais mais 
elevados, ou seja, do alto da montanha, os dirigentes do país 
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a tudo controlam. 

Convém enfatizar, também que, em questões geográficas 
e urbanísticas, as alusões aos bairros populares e periféricos, 
localizados nas partes baixas da cidade, são raras, salvo 
em pequenos trechos. Ausentes ou como simples lugar de 
passagem, esse espaço é esmagado no livro, sinal evidente 
de que o povo não tem representação na narrativa, é excluído 
de sua urbe, ou melhor, a cidade não lhe pertence.

Esse silêncio faz parte da estrutura da obra e converte-se 
em signo poético, integrando-se à tessitura ficcional, porque 
corta como uma lâmina a obra de ponta a ponta, significando 
e até acusando as poucas chances que são dadas ao povo, 
um povo, no presente momento, sem vez e sem voz. 

A multidão alegre, ruidosa, risonha que caminha horas 
para chegar ao trabalho (normalmente, situa-se na parte 
“branca”, numa cidade onde as condições de transporte 
urbano são precárias e raros possuem carro, sendo obrigados 
a andar a pé), onde a espontaneidade das pessoas nas ruas 
manifesta-se com toda a naturalidade é substituída no texto, 
pela outra dos espaços fechados e privados.

Esses eixos que podemos depreender da organização 
espacial constituem as bases de um universo onde o espaço 
geográfico urbano é o reflexo de outro maior, o social, do 
mundo “kinois” com sua hierarquização de classes.

Fora do perímetro urbano e, ainda em espaço aberto, 
encontramos duas outras situações que se relacionam com 
a capital da RDC, sofrendo seus efeitos e consequências. A 
primeira, quando o Ministro vai a uma floresta nos arredores 
de Kinshasa, a fim de participar de um sacrifício, no qual 
a amiga de Ya é a vítima. Por esta imolação, o Ministro 
aumentaria sua força vital e afastaria a inveja alheia.

Observamos que esse sacrifício não surtirá os efeitos 
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desejados, porque a vida do  personagem masculino principal 
sofrerá uma série de rupturas, culminando com sua morte 
ao final. O “Maître”, por sua vez, deixa-se corromper porque 
aceita muito dinheiro para levar adiante tal empresa e não há 
empenho de toda uma coletividade.

O significado desse ato e do local onde o sacrifício é 
realizado passará, assim, por um processo de esvaziamento 
de seus sentidos e de dessacralização, pois se trata mais de 
encenação do que verdadeira prática.

É como se a tradição eclodisse e desvanecesse 
imediatamente, visto que, de certa forma, diluiu-se a sua 
função: promover, por meio de ritos de iniciação, ou de um 
sacrifício, a socialização de todo o grupo e o aumento de sua 
força vital. Trata-se do mundo da tradição, dos ancestrais, 
embora meio distorcido, que se aproxima ou tenta aproximar-
se do protagonista.

O mesmo acontece quando Ya lembra-se, em seu quarto, 
de sua terra natal monde oublié /mundo esquecido (MUDIMBE, 
1986: P.54), distante, um paraíso idílico, cantão virgem, não 
corrompido. Instala-se aqui o eixo próximo/distante.

Constata-se, então, a partir desses parcos exemplos que 
a natureza tão marcante no meio tradicional, encontra-se 
quase esmagada no texto. Embora poucos, esses espaços 
abertos, mesmo os silenciados, são significativos, pois, junto 
aos fechados e privados ajudam a tecer o enredo.

No que concerne aos espaços fechados/privados, um 
dos primeiros lugares a aparecer no livro é o quartinho da 
personagem principal feminina, um aposento que evidencia 
a absoluta escassez de tudo. O espaço é limitado, há falta 
de conforto e ausência de objetos. As paredes são brancas, 
uma cor que indica o processo de ocidentalização, de 
embranquecimento do ser africano. O despojamento do 
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ambiente e sua nudez são traços distintivos e discriminatórios 
de classes sociais.

Um armário, um leito, uma caixa de madeira, eis, dessa 
forma, os principais objetos integrantes desse ambiente, 
um espaço frio, descascado, onde duas amigas são meros 
espectros que aí circulam. É, ainda, nesse local que Ya recebe 
a visita dos integrantes de sua etnia. Lembranças de sua terra 
natal, distante, são avivadas. O passado mistura-se com o 
presente, evidenciando que o peso da tradição, mesmo numa 
urbe como Kinshasa não pode ser esquecido. 

Ainda seguindo o eixo dos espaços fechados e a trajetória 
de Ya, encontramo-la após a morte de sua amiga, indo morar 
em um apartamento luxuoso e sustentada pelo Ministro. 

Esta habitação possui um salão muito grande, uma 
sala de jantar muito branca, uma cozinha bem equipada 
com aparelhos sofisticados, objetos indicativos de uma 
modernização: geladeira, televisão, ar-condicionado, signos 
de uma classe abastada pós-independência. E signo de uma 
sociedade de consumo, de uma elite que preza, valoriza e é 
manipulada pelo dinheiro.

O Ministro, por sua vez, habita uma “vila” em uma 
zona privilegiada da capital. Em geral, o estilo de vida dos 
moradores desses redutos tende a ser mais fechado, visto 
que dão maior importância à vida privada do que a pública, 
reforçando o processo de individualização do “kinois” dessa 
classe. 

Esse tipo de moradia contrasta, também, pelo seu 
alto luxo e exagero de coisas, com as habitações comuns 
dos habitantes de Kinshasa. Assim, o lar do protagonista 
é ornado com objetos estrangeiros e ricos em bens que 
simbolizam o poder. Para reforçar a ideia, convém dizer que 
ele é proprietário de uma Mercedes.
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Em nenhum momento, o narrador alude às casas e aos 
objetos dos bairros menos favorecidos. São privados de 
tudo, até mesmo de expor especialmente seus pertences 
cotidianos.  

De todos os espaços fechados, um ocupa lugar 
privilegiado, o bar, pois basicamente, quase toda a ação do 
texto aí se desenrola. Ela se inicia e finda nesse ambiente. 
Elemento estruturador da narrativa, para ele tudo converge e, 
ao mesmo tempo, dele diverge, visto que é um microcosmo 
de um estilo de vida da sociedade “kinoise” dessa época.

Sabemos que o povo de Kinshasa é um povo alegre, gosta 
de conversar, se divertir, enfim, que tudo comemora. Nesse 
ambiente de agitação, de efervescência e, em uma urbe onde 
outras opções de lazer são escassas, os bares aparecem 
como uma alternativa de divertimento.

Sua função social, no texto, é incontestável. Todas as 
relações de sociabilidade desenrolam-se nesse lugar e pelas 
cores exuberantes, a animação, é um espaço que os atrai, 
mas bastante ocidentalizado. No texto Le Bel Immonde, a 
localização não é especificada, mas imaginamos tratar-se 
de um bar de excelente nível, porque frequentado pela elite 
de Kinshasa, por comerciantes enriquecidos, por mulheres 
brancas e negras.

O BAR
O ambiente do bar relaciona-se com os sentidos do 

corpo, evocando-os e estimulando-os. No bar, convivem 
odores diversos: é o próprio cheiro da carne humana suada 
pelo prazer; são perfumes fortes, o odor do álcool, dos 
cigarros, todos misturados. Quanto ao sentido auditivo, o bar 
é a mescla de vários sons, enfatizando o caráter mundano 
e cosmopolita desse tipo de lazer, para onde convergem 
inúmeras influências estrangeiras, além das nacionais. 
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No texto, observamos o poder sedutor da música que se 
infiltra no corpo. Ela funciona como uma espécie de droga, 
amortecedora dos sentidos. Por meio dos sons, os “habitués” 
esquecem a miséria urbana, o desemprego, os problemas 
cotidianos. 

No que se refere às sensações visuais, há nesse local 
uma alternância entre  luzes mais fortes e mais fracas. Sabe-
se que o jogo de luzes, violenta e fraca, num espaço muito 
fechado, ofusca e chega a desfigurar e alterar os contornos 
das pessoas e dos objetos.

Ora, fatos e indivíduos retorcidos remetem a uma visão do 
universo e a uma organização espacial diferente da usual. No 
bar, um mundo efervescente e sem medidas surge através da 
luz. Um mundo que parece escapar, esvanecer-se porque, ora 
pálida luz, ilusória, ora excessivamente ofuscante, insinuando 
não haver uma continuidade no processo histórico e social, 
tudo se apresentando excessivamente fragmentado e cortado. 
As sensações táteis evidenciam-se pelo contato dos corpos 
e da dança. Para as antigas civilizações negro-africanas, a 
dança é imprescindível, pois meio de comunicação com os 
ancestrais, com as  forças da terra.

Notamos no Le Bel Immonde que se perdeu o significado 
de cada gesto e houve um processo de reificação dos 
movimentos. Assim, se antigamente, os seres, pela dança, 
pretendiam colar-se às forças, em 1965, no bar, desejam 
sentir emoções puramente passageiras e carnais. Seus 
frequentadores vão à procura do prazer pelo prazer, do gesto 
pelo gesto.

Um gosto bem sofisticado surge. Trata-se de um público 
que saboreia bebidas tipicamente ocidentais, pois consome 
uísque e champanha, esta última, símbolo de um requinte e 
de uma fineza que a nova elite incorporou a seus hábitos. 
A cerveja, bebida comum na RDC (as mulheres ingerem-na 
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excessivamente), foi esquecida, os hábitos do povo são 
deixados, mais uma vez, de lado.

Observamos, igualmente, no livro, outro tipo de sensação 
gustativa, o apetite, nesse caso, o sexual, porque Ya provoca 
o desejo dos homens que querem degustá-la.

A atmosfera do bar revela, ainda, um mundo inebriador, 
sedutor, de festa, mundo louco, às avessas: feux en folie 
(MUDIMBE, 1986: p. 68). “L’ ambiance générale du bar était, 
plus que jamais, à la fête folle de la rencontre de gigantesques 
lames de fond venues de luxuriances et des senteurs du 
monde entier (MUDIMBE, 1986: P.70).

Nesses exemplos existem certas construções aliterantes 
como “fête folle” e expressões como “feux en folie”, que 
traduzem muito bem o clima local: ideia de uma folia eterna, 
que consome os sentidos do indivíduo, associada à imagem 
do fogo. Ora, o fogo é, simbolicamente, um elemento 
purificador, mas, também, destrói. No texto, indica a ruptura 
de um mundo bem construído, bem solidificado, Ele queima 
as estruturas mais antigas e envolve o indivíduo numa 
atmosfera alucinante. 

Nesse meio, o ser tem a sensação de vivenciar tudo com 
intensidade, quer gozar e captar os instantes como se fossem 
verdadeiros. Nada lhe resta, assim, a não ser aproveitar esses 
momentos fugazes.

Encontramo-nos diante de um mundo enlouquecido por 
um fogo interno, devido à desestruturação e a dilaceração do 
país, e externo, pois a RDC continuou a receber as influências 
estrangeiras devido às suas incalculáveis riquezas e é, no 
bar, que esse estado atual da sociedade eclode com toda sua 
força e vitalidade.

Nesse mundo, os sentidos fazem parte da socialização 
do ser, só que se trata de um mundo às avessas, pois as 
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pessoas mover-se-ão, agora, tendo em vista outra ordem de 
valores que se resume na seguinte equação: sexo, dinheiro, 
amor carnal, luxo, o progresso confundindo-se com a 
opulência, numa sociedade movida pelo dinheiro, que matou 
a concepção humanística do africano e negligenciou sua 
progressão social e histórica.

Considerável é, assim, a função do bar no texto. Torna-
se um lugar mágico, no sentido que seduz as pessoas pela 
sua apresentação, pela sua energia que suga o ser na sua 
essência e não mágico no âmbito tradicional, em que a 
magicidade confunde-se com algo que foi sacralizado. É um 
mágico imediatamente consumível. Tendo passado seus 
efeitos como os fogos de artifício, dilui-se.

Na obra, o bar é a grande metáfora de um mundo 
cosmopolita, mundano e urbano, metáfora de um mundo 
liberto, mas sem ainda saber o que fazer com sua liberdade. 
À primeira vista, esse local parece ser algo irreal. Sente-se, 
porém, todo o peso de uma organização social distorcida e 
de um homem que não sabe direito qual rumo tomar.  

Alinhavando as ideias expostas, concluímos que a obra 
prioriza o espaço fechado. E em face da realidade de povos 
que privilegiam o natural, que prezam a vida ao ar livre, esse 
viver entre quatro paredes é artificial, especialmente no bar. 
Esse local  consome e suga o natural, engole-o, profana-o e 
desmitifica-o.

Dispersos, oriundos de várias etnias e de povoados 
diferentes, com costumes próprios, o “kinois” e o citadino 
desse continente, não sacralizam o espaço urbano (a árvore é 
o símbolo da terra e, convém salientar que no Le Bel Immonde 
só há uma referência às árvores e, mesmo assim, localiza-se 
num bairro nobre), e os moradores das urbes detêm os fatores 
de produção, concentrados nas mãos de poucos. Além do 
que, Kinshasa e outros conglomerados urbanos erigidos, 
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notadamente, segundo conceitos europeus artificializam-se 
e embranquecem cada vez mais. Embora estes elementos 
atinjam a todos, no livro giram em torno de uma elite, haja 
vista não haver espaço para os bairros periféricos, para os 
costumes do povo.

Ora, o silêncio não é o simples calar-se. Segundo 
a concepção africana, o silêncio é palavra, é uma fala. 
A impossibilidade das classes menos favorecidas de 
manifestarem-se até em níveis urbanísticos é sintomática, 
porque além de simbolizar a repressão e o domínio exercido 
de uns sobre os outros, indica a distância entre as classes 
sociais e a alienação do povo em relação aos acontecimentos 
históricos.

O silêncio aponta para o social e a História e converte-
se em espaço, pois, por ele, há a tentativa de se dizer o 
indizível, de tornar presente o oculto. Chama a atenção para 
a causa dos explorados, acusa o abandono que lhes infringiu 
o momento e clama por uma participação mais decisiva do 
povo na continuidade histórica.

Kinshasa é no livro, uma urbe que pulsa, mas pulsa 
artificialmente. Conota o momento: um social imundo, 
imundo no duplo sentido onde o prefixo I indica negação, o 
espaço não assumido e imundo no sentido de sujo, movido 
pelo dinheiro, pelo poder material, o mundo da aparência.

Dessa forma, o espaço-urbano do texto, camuflador 
e mascarador da realidade, recobre-se de uma aparência 
diferente para exprimir o mundo, visto que a narrativa 
estampa a desintegração da sociedade e revela o momento 
vivido pela RDC em 1965. Assim, a configuração do espaço 
é a própria máscara da história urbana da época, ou seja, os 
processos histórico-sociais em curso fazem parte constitutiva 
da linguagem.
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A obra é, portanto, um microcosmo social que reproduz 
modelos análogos que regem a sociedade. Representa o ritmo 
do fazer e ser de Kinshasa, palco de um mundo fragmentado, 
desordenado e corroído.
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As cidades são os redutos confusos pelo qual transita, fantasmagórico, o 
homem das selfies. Ele é, por excelência, o personagem contemporâneo 
que registra a própria imagem, aquém de uma percepção mais acurada 
do que se passa ao redor ou consigo mesmo. A partir da relação ocidental 
com o mundo das imagens, neste texto também passeio pela antítese 
representada pelo Islã: sua maneira velada de lidar com os corpos, 
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diferente do observador encarnado em Baudelaire, no século XIX, ou em 
Kafka, no XX, o homem desta época parece viver a ânsia de manter o 
efêmero de si mesmo, aquele algo que ainda possa ser agregado ao que 
um dia denominou-se sujeito, e o faz igualmente por meio das repetidas 
autoimagens que reproduz nas redes sociais. 

Our cities are confused refuges through which transits the ghostly “man of selfies”. 
Par excellence, he is the contemporary character who records his own image, well 
short of a more accurate perception of what goes on around him or with himself. 
From the Western relations with the world of images, I also approach the antithesis 
represented by Islam: its veiled way of dealing with bodies, especially those of women, 
is an important point of reflection. Very different from the observer incarnated by 
Baudelaire in the nineteenth century, or by Kafka in the twentieth, the man of this 
epoch seems to have an eagerness to maintain the ephemeral of himself, something 
that still can be added to what once was called “subject”. He does it through repeated 
self-images reproduced on social networks.
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CIDADES ASSOMBRADAS E IMAGENS 
FANTASMAGÓRICAS: OS FAZEDORES DE SELFIES

HAUNTED CITIES AND GHOSTLY IMAGES: THE SELFIE MAKERS

A selfização do sujeito

As cidades são assombradas pelas tecnologias e 
se fragmentam em imagens fantasmagóricas que 
se esvanecem ou se misturam umas às outras em 

lapsos muito curtos de tempo. Estas últimas, efêmeras, são 
retroalimentadas nas redes sociais. E o que de uma cidade 
aparece mal consegue ser apreendido pelos transeuntes que 
deambulam com seus celulares, absortos pela urgência de 
mostrarem algo de si mesmos a alguém, sabe-se lá quem. 
A selfie, palavra por excelência de 2013 segundo o Oxford 
English Dictionary, mas usada com frequência desde 2002, 
pelo menos, é a tênue marca do passante que nada vê, 
antípoda do flanador. 

Ainda que estudiosos afirmem que a selfie já tenha 

*Adriano Messias é pós-doutorando em Tecnologias da Inteligência e Design Digital e doutor em Comunicação 
e Semiótica (PUC-SP/ Fapesp). Foi pesquisador visitante na Université Paris 8, Université Paris 3, Universidad 
de Buenos Aires e Universitat Autònoma de Barcelona. É também autor de mais de 60 livros de ficção para 
crianças e jovens, tradutor e adaptador. De sua autoria é o livro Todos os monstros da Terra: bestiários no 
cinema e na literatura (Educ/Fapesp).
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mais de cem anos – remontando, nessa argumentação, aos 
tempos românticos da daguerreotipia, ou, mais aquém ainda, 
aos autorretratos de Rembrant –, ela é fenômeno que atesta 
incontestavelmente nossa era controversa.

O sujeito contemporâneo tem um matiz específico em 
sua relação com as imagens e, de forma contundente, com 
a imagem própria. 

A cidade que me inspirou este texto é Barcelona: sua 
história contemporânea tem como característica um turismo 
de massa crescente desde os Jogos Olímpicos de 1992 e 
uma meteórica “gentrificação” de seus “bairros medievais” 
desde 2007, sobretudo, confirmando o império da cultura do 
simulacro e da espetacularização. 

O neologismo gentrificação aparece em várias línguas 
neolatinas e é proveniente de um trabalho da socióloga 
britânica Ruth Glass publicado em 1964, no qual ela tratava 
da gentrification, que tem ligação direta com processos de 
mudança imobiliária que refletem um “aburguesamento” 
de uma determinada região, em detrimento dos antigos 
moradores, que geralmente eram de classe baixa. A palavra 
origina-se do inglês gentry, oriundo do francês genterise (séc. 
XIV a XVI), que se referia a pessoas que tinham o privilégio 
de um “nascimento gentil”, ou sejam, os “bem nascidos”. Na 
Inglaterra, são os chamados gentlemen.

Este “turista das selfies”, que chega a Barcelona 
multiplicado aos milhares todos os dias, tende a não se 
importar com qualquer acesso ao conhecimento histórico, 
mas, sim, com uma suposta experiência de viagem que lhe 
seja prazerosa e revestida de “novidades”, ainda que muitas 
vezes bastante superficial. 

O jogo das selfies se faz por rodeios: fotografa-se, 
reproduz-se a imagem nas redes sociais, busca-se a 
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popularização e a confirmação de que outros o estão vendo 
e “curtindo”; porém, isso nunca será o bastante, e outras 
selfies terão de ser produzidas e postadas sucessivamente. 

Em um primeiro momento, o que parece um fenômeno 
desenraizado de um passado mais distante revela-se devedor 
de um modo de vida que se propagou com o Romantismo e 
suas ideologias: viajar para se ter mais experiências e, com 
isso, viver melhor, era uma tônica apreciada pelos europeus 
ricos dos séculos XVIII e XIX. 

A comprovação dos percursos empreendidos pelos 
aventureiros vinha com a apresentação de fotos, postais 
e souvenirs aos familiares e amigos. O gabinete de 
curiosidades dos cientistas franceses e alemães de séculos 
antes migraram para as estantes e salas de visita abarrotadas 
de quinquilharias da nova burguesia que se deslocava pelo 
mundo o tempo todo. O slogan turístico daquela época 
poderia ser “viajar para abrir a cabeça e descobrir-se”. 

Nisso também estava presente a ideia humanista de que 
cada qual deveria mergulhar em busca de seu eu interior, 
e, para isso, havia uma gama de técnicas e procedimentos, 
desde o uso de drogas típicas de festas de salão até viagens 
a países considerados exóticos.

Atualmente, muito aquém do homem baudelairiano, que 
flanava pelas ruas, becos, passagens e praças, e do homem 
kafkiano, um crítico perplexo da cidade absorvedora, não 
há importância para os amantes das selfies saber se uma 
determinada localidade de fato corresponde ao que se diz 
dela, mas, sim, se a imagem veiculada coincidirá com a 
expectativa de seus pares: o que passa a contar não é o 
monumento em si, tampouco refletir sobre ele – e aqui não 
faço qualquer elegia ao monumental –; antes, é fazer pose 
em frente à obra, sempre secundária. O sorriso ao suposto 
voyeur futuro e o aceno previsível de quem posa ajudam a 
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compor a imagem do corpo do fotógrafo/fotografado que 
obstrui (parcial ou, muitas vezes, totalmente) a construção 
histórica, afinal, antepor-se a esta última faz parte da criação 
da bela mentira do bem-viver, do bem-viajar. Para isso, faz-se 
uso deste apêndice corporal – fálico e histérico artefato –, 
o pau de selfie, o qual é inclinado e virado o tempo todo em 
busca da melhor tomada, do ângulo que melhor “privilegie” 
o guiri1. Trata-se de um modismo passageiro, mas travestido 
em extensão de corpo, de braço, de mão. Esta, à guisa de 
extremidade de poleiro para uma vaidade psitacídea: na ponta 
do pau de selfie, equilibra-se o celular/ máquina fotográfica. 

O registro das selfies que vemos todos os dias pelas 
redes sociais poderia ter sido realizado em qualquer cidade 
do planeta, uma vez que o que está em jogo é uma insaciável 
(e insuportável) demanda de afeto, em vez da apresentação 
do lugar visitado. “Ame-me, ou diga que me ama para que eu 
seja. Curta-me, por favor, e, sobretudo, finja acreditar em meu 
reality show”. Uma selfie, pois, é a testemunha efêmera do 
consumismo desencadeado desde as revoluções burguesa 
e industrial, quando a chamada “experiência” tornou-se mais 
uma mercadoria a ser desejada.

Sim, mil palavras valem mais do que uma imagem, e 
a digressão anterior reforça minha suposição de que este 
comportamento reflete, ainda que de maneira generalizada, 
um certo tipo humano que transita pelo Antropoceno. De um 
lado, tenta-se apoiar na própria imagem evanescente, tão 
vaporosa que necessita de outra que a acompanhe, e outra 
ainda, e outra... 
1-Guiri é o termo com o qual os catalães se referem hoje aos turistas e estrangeiros, em geral. Valem 
algumas observações históricas: a palavra parece ter surgido no século XIX, remontando às guerras civis, 
quando um “guiristino”, na pronúncia vasca, dava a entender os inimigos “cristinos”, sob a regência da 
rainha Maria Cristina. Também eram chamados guiris os repressores homens da guarda civil e da polícia 
armada do regime franquista, que, inclusive, proibiram o uso do catalão fora das casas. O termo ainda foi 
usado pelos moradores da cidade catalã de Reus, no final dos anos de 1990, para nomearem os habitantes 
de Tarragona, e a palavra marcou a disputa pela estação do trem de alta velocidade (o AVE), que, no final 
das contas, coube à segunda cidade. Os ilhéus das Baleares falam guiri de forma depreciativa para se 
referirem aos “pálidos” turistas que provêm das terras mais do norte europeu, sobretudo no verão.
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Afinal, uma imagem de si mesmo parece ser algo a que 
se deve agarrar para se conformar uma fugidia identidade 
ou identificação, como a querer dizer: “Este sou eu. Este 
sou ‘eu-corpo’. Veja: estou viajando e tirei essa foto 
despreocupadamente na frente de uma estátua cujo nome 
desconheço. Mas estou na foto: tenho essas roupas, esses 
óculos, essa tatuagem que você está vendo, e estou fazendo 
essa pose com a língua para fora e a mão em hang loose. 
Estou feliz, acredite. Diga-me que acredita2”.  

Por outro aspecto, esse amante das selfies sequer se dá 
ao trabalho de pensar sobre o mundo em que se situa. Não 
há um “ver” para “refletir”, “pensar”, ou um “ver pensando”, 
“ver refletindo”, mas um “fingir ver” (o lugar de passagem, 
por exemplo) para talvez ser visto (por um outro muitas vezes 
inacessível e, neste sentido, Outro). 

As selfies são as tristes figuras do supérfluo que demarcam 
a decadência das noções de sujeito em nosso tempo. 
São nossos fantasmas de hoje, substituintes das antigas 
fotografias que causavam incômodo nos álbuns de família. 
Porém, não amarelariam com o tempo, caso pudessem, pois 
sequer teriam este último para lhes assegurar uma existência: 
desmancham-se quase instantaneamente através das 
complexas redes sociais nas quais o fotógrafo/fotografado 
asperge, daqui e dali, traços de suas representações, de 
instantes (mal)-vividos. 

No Antropoceno, fotografamo-nos para um outro que 
não terá tempo de nos encontrar: em parte porque não quer, 
mas igualmente porque não pode e não convém; mas, o mais 
certo é porque não haverá tempo para que o faça (não apenas 
porque ele não dispõe de tempo suficiente para ver tudo o 

2-A origem do termo é curiosa: hang loose vem do inglês informal dos surfistas dos 
anos de 1980, dando a ideia de “estou de boa”, “tudo na paz”. O gesto consiste em 
deixar apenas o polegar e o mindinho estendidos, enquanto o dedo indicador, médio 
e anular ficam retraídos para baixo.
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que gostariam que ele visse nas redes sociais, ou para ver o 
que ele próprio quereria, mas porque o Homo sapiens parece 
caminhar lepidamente para um desengano antropológico de 
grande alçada). 

Por conseguinte, uma selfie não passa de uma vã tentativa 
de segurar o vaporoso da existência, resquício do desejo 
do século XIX de encontrar, em formas ectoplasmáticas, a 
certeza da continuidade para o que foi mal vivido, ou seja, 
uma segunda chance. Acentuo que, desde o episódio da 
Macaca nigra, pelo menos, as selfies nos ridicularizam como 
espécie inflada em seu orgulho tecnológico3.

Um rasgo no olhar
Nosso comportamento idólatra em relação às imagens 

é imediatamente oposto ao que se passa nas sociedades 
que chamo de iconofóbicas. Contrariamente às culturas da 
luxúria imagética, temos nas muçulmanas nossos antípodas 
neste aspecto. 

A espécie humana há milênios busca a representação 
e o duplo, desde as pinturas rupestres e as vênus pré-
históricas (15.000 a 9.000 a.C., pelo menos). O Islã, por 
sua vez, funciona como um hiato nessa história: condena 
veementemente o figurativismo dos seres vivos na arte, 
de onde as belas formas geométricas e abstratas de sua 
azulejaria e arquitetura. O que o Ocidente acredita desvelar 
e revelar com sua incomensurável pulsão escópica é, para 
os povos maometanos, encoberto pelo tabu do véu. Neste 
sentido, as culturas do Islã podem ser consideradas como 

3-Em 2011, percorreu mundo o jocoso caso de uma macaca da Indonésia pertencente 
a uma espécie ameaçada de extinção endêmica. Por acaso, ela acabou por tirar várias 
selfies de si mesma, incluindo uma em que parece “sorridente”, ao apanhar a câmera 
do fotógrafo David Slater. A publicação dessas imagens como sendo de domínio 
público gerou uma polêmica quanto à questão dos direitos autorais. Até hoje, a da 
macaca sorrindo é considerada a mais famosa selfie já tirada. Cf.: http://www.bbc.
com/portuguese/noticias/2015/09/150926_selfie_macaco_polemica_lgb.
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mais afastadas da avassaladora onda do virtual que hoje 
impele os ocidentais a importantes reconsiderações sobre o 
corpo e o real, tanto no campo científico, quanto psicanalítico, 
com o aval antecipado, como sói ocorrer, dos intuitivos 
artistas.

O corpo da mulher que habita o profundo Marrocos, por 
exemplo, é fadado a um obrigatório velamento que se dá pela 
burca, quase sempre preta. Mãos e pés são também ocultos 
por luvas e meias de lã escura. O que ela dá ao mundo é 
apenas o olhar, que se sobressai quase sempre com forte 
expressão cosmética por trás do rasgo, da racha naquele 
tecido que conforma a roupa feminina e encarna, de forma 
explícita e em paradoxo, o que se deseja ocultar a todo custo: 
o sexo abissal. 

Parto dessa observação para pensar o virtual, que 
reconfigura as sociedades tecnofílicas. Aliás, ele vem reforçar 
um primevo desejo dos hominídeos: desde o momento em 
que alguém, pela primeira vez, em algum recanto africano 
por certo, estendeu a mão a um pedaço de madeira para dele 
fazer outra coisa que não um troço de pau, somos obcecados 
pela tecnologia.

A partir de então, a cultura humana se espiralou em um 
movimento centrípeto rumo ao virtual.

A virtualidade é, pois, nosso delírio e nosso destino 
graças aos atributos e recursos da técnica e da tecnologia, as 
quais parecem tender a tornar os humanos avatares rarefeitos 
e de asséptica superficialidade. Atualmente, usamos cada vez 
menos os artifícios da matéria bruta, guiando-nos, antes, por 
uma ânsia multidirecional que visa à liberação do peso e da 
massa dos corpos. 

Destarte, no plano da clínica psicanalítica, pode-se 
cotejar que um analisando ocidental de nossos dias oferece 
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ao analista o desafio de um novo corpo, avatarizado e 
ressurreto, praticamente à maneira escatológica – por que 
não? Eis então alguém que, estirado no divã, evita o confronto 
com outros corpos. Ou seja, torna-se mais cômodo ao sujeito 
contemporâneo evitar os sofridos embates do face a face, 
trocando-o por relacionamentos entrelaçados pelos labirintos 
da internet. 

Neste ponto, retoma-se Freud quando de seus passeios 
pela segunda lei da termodinâmica com a finalidade de 
justificar a economia pulsional do psiquismo. Há, por 
conseguinte, uma praticidade intercambiável neste ato de se 
experimentar uma relação “virtual”, em vez de um affair “real” 
do ponto de vista do corpo físico. Formam-se, assim, novas 
formas de gozo adjungidas a seus sintomas, muitos dos quais 
ainda enigmáticos para a psicanálise e para a ciência, uma 
vez que o corpo virtual parece querer extrapolar o simples 
campo da fantasia para ganhar finalmente o estatuto de real 
– e aqui o pesquisador se depara com um aspecto que ainda 
pede estudo. Milhões de pessoas preferem fazer sexo com 
um outro por meio de uma webcam do que buscar conhecer 
uma pessoa em uma festa ou bar, afinal, um avatar pode 
ser quem ele bem quiser, o que coloca de lado qualquer 
responsabilização do sujeito por si e pelo outro. Quer-se fugir 
do insuportável do real pelo viés do virtual. Este, entretanto, 
é apenas um aspecto que emerge nesse nosso tempo de 
transição. O que parece ser uma tendência dominante é a 
mistura cada vez maior da instância da virtualidade com a da 
chamada realidade, de maneira que o futuro próximo, com a 
internet das coisas e dos corpos biociborguizados, ditará as 
novas economias de gozo e as configurações do que venha 
a se chamar humano.

No Islã tradicional, pode-se dizer, porém, que a ideia de 
corpo ainda apresenta muita densidade; por isso, também 
a necessidade do véu, no caso das mulheres. Lá, a imagem 
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assume a força de uma ameaça primitiva. Os grupos radicais 
islâmicos destroem obras de arte milenares porque, no fundo, 
sabem do poder que elas encerram. Ainda hoje, os povos 
do Magrebe marroquino não gostam de ser fotografados, 
ou, se o são, exigem pagamento, o que demonstra serem 
conhecedores do poderio imagético. Entretanto, no 
Ocidente judaico-cristão/ laico-ateu, para além da idolatria 
queremos, nós mesmos, ocupar o lugar da imago. Mais ainda: 
reiteradamente mineralizamos, fragmentamos, fetichizamos 
o corpo a partir da arte – as vanguardas europeias que 
o comprovem. Mas não somente por ela. As mulheres 
representadas no surrealismo muitas vezes eram reduzidas 
a uma parte do corpo, ou nem isso: resumiam-se a objetos 
de vestuário, quando não desapareciam de todo. 

Na pós-modernidade, o corpo múltiplo, ubíquo e refeito 
a cada momento anuncia um novo estado de coisas e exige 
uma mercadoria cada vez mais escassa para ser entendido 
por parte dos estudiosos: tempo. Já não se olha uma cidade 
como o fatigado Franz Kafka fazia, em 1910. Paris era a 
metrópole que se descortinava ao flanador tcheco como 
um mundo de cabeça para baixo, estrondoso, de fisiológico 
mecanismo, registrando metamorfoses no magro corpo do 
escritor como resultado de uma leitura vertiginosa, ainda que 
repleta do mal-estar da época - este escatológico coleóptero 
que acompanha o humano em todas as eras. 

Hoje, os monumentos e as calçadas passam quase 
sempre igualmente despercebidos, mas quem não aprecia 
o meio-fio tampouco dá conta de reconhecer a arquitetura 
transitória dos arranha-céus, vidrado na imagem medusante 
de si mesmo. O breve século XX ajudou a engendrar esse 
homem pouco observador que se atrela ao mediano de 
experiências que transbordam das imagens, poucas de fato 
vistas, em comportamento tão diferente do perplexo autor 
de O Processo, que fugia das convenções e apenas rodeava, 
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de longe, sua tradicional Felice Bauer por meio de missivas. 
Foi ele quem ousadamente soube dizer: “Moi je flâne/ qu’on 
m’approuve ou me condamne/ je vois tout/ je suis partout” 
(“Eu flano/ ainda que me aprovem ou me condenem/ eu vejo 
tudo/ estou em toda parte”).

O homem de hoje não está em parte alguma. Parece deslizar 
como espectro por ruas e redes assombradas por selfies. Ele é, 
quem sabe, mais um personagem do realismo fantasmagórico 
que pontua as relações imagéticas no contemporâneo.

Grande átrio em frente à Catedral de Barcelona (séc. XIII-XV): milhares de turistas tiram 
selfies todos os dias no local. Foto de Frederico Moreira.
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Mulher de burca em Tânger, Marrocos, tira uma selfie com o celular. Ao lado, rapaz usa um pau de selfie
Foto de Frederico Moreira
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MEMÓRIA URBANA: A VIDA COTIDIANA NA 
ANTIGA CIDADE DE SÃO PAULO

URBAN MEMORY: DAILY LIFE IN ANCIENT SÃO PAULO CITY.

“A dupla fisionomia de sua população com verso 
e reverso como uma esfinge” 

O silêncio das ruas só é quebrado pelo ruído das  
bestas, sapateando no ladrilho, dizia o poeta 
Álvares de Azevedo, em 1849, referindo-se à 

cidade de São Paulo, que ele ainda qualificava de “insípida 
como uma vila e pobre como uma aldeia”.

As ruas sinuosas e sujas eram iluminadas, desde 1842, 
à luz de azeite de peixe, sistema precário que difundia uma 
claridade mortiça, só alumiando pequeno espaço, projetando 
longas sombras movediças quando o vento balançava os 
toscos lampiões, colocados sobre postes de madeira. Em 

*Com formação em Comunicação Social (Jornalismo), Ciências Sociais e Letras, é Mestre em 
Ciências Sociais, Doutora em Comunicação e Artes. Diretora de pesquisa e publicações no Celarth

Zaluar
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1844, novo sistema de iluminação foi adotado com lampiões 
a querosene, substituídos, em 1872, por lampiões a gás.

As ruas eram desertas, e o silêncio a que se referiu o 
poeta Álvares de Azevedo já havia sido observado antes, 
por Ida Pfeiffer1, viajante austríaca que visitara São Paulo, 
em 1846, e se impressionara com a solidão das ruas, onde 
somente o ruído de charretes quebrava o profundo silêncio, 
ou o ruído dos eixos das carroças que não eram nunca 
lubrificados.

À exceção dos escravos, os homens usavam grandes 
capas sobre os ombros - muitas mulheres também. Ida 
Pfeiffer refere-se a essas mantas, tendo o mesmo ocorrido 
com Fletcher em 1855. Saint-Hilaire2 também referiu-se aos 
casacos de lã, de grandes golas, que encobriam parte do 
rosto, bem como ao poncho, usado por paulistas do interior 
da província que visitavam a capital - e mesmo que fizesse o 
maior calor não se despojavam dessa roupa quente.

Fazia frio em São Paulo; as pessoas enrolavam-se nas 
suas mantas, olhando ressabiadas para estranhos, e, nas 
ruas mal iluminadas, a escuridão aumentava o medo de tudo. 
A igreja, na sua pregação cotidiana, estimulava o pavor de 
demônios que espreitavam nas sombras. Mas, além do temor 
de seres infernais, havia no coração dos homens o medo dos 
malfeitores, gente de carne e osso, que se valia da escuridão 
para crimes e estupros. A presença das matas fechadas que 
invadiam o entorno, com seu silêncio profundo, quebrado por 
aves exóticas de pios variados também provocava calafrios, 
como testemunharam Spix e Martius: “faz tétrica impressão 
no extraviado, que anseia em cada passo mais se afastar da 
sua direção”.

1-Voyage d’une femme autour du monde. Paris, 1880, citado por MORSE, Richard 
M. Formação histórica de São Paulo, São Paulo, Difel, p. 100.
2-Ver Viagem à província de São Paulo. São Paulo: Martins e Editora da USP, p. 169 
e 171.
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Fletcher escrevendo a um amigo, em junho de 1855, disse:

“Encontro-me em um quarto frio - tão 
frio como nunca tive oportunidade 
de experimentar no Brasil. A lua está 
brilhando friamente; os homens andam 
embuçados em capas (gostaria de ter 
uma) e a única coisa que possui calor é 
a vela que lança sua fraca luz sôbre êste 
papel. Devo fazer exceção, entretanto, 
para o som excitante de uma corneta 
longínqua, que realmente enche o ar 
noturno de uma quente melodia...”

Fria e mal iluminada, a cidade ainda dispunha de precário 
sistema de abastecimento de água valendo-se de mananciais 
encravados no Morro do Caaguaçu, que abasteciam pequeno 
reservatório localizado na Rua da Cruz Preta, atual Quintino 
Bocaiúva, para alimentar chafarizes públicos.

Percorrendo com olhar atento as ruas tortas de São 
Paulo, foi Zaluar3 o primeiro a vislumbrar o caráter de esfinge 
que havia na cidade e na fisionomia de seu povo:

“A dupla physionomia de sua população 
com verso e reverso como uma esphinge”

Ali havia mistérios, naquela gente de “fala peculiar”, 
dividida entre a desconfiança diante de estranhos, no primeiro 
encontro, e o “caracter ameno e franco no trato familiar”, 
como informa o próprio viajante. Gente cheia de religiosidade 
e de afrontas a Deus; dissimulada entre o moralismo e a 
devassidão, debatendo-se entre o conservadorismo e a ânsia 
de rasgar o futuro.

Nessa cidade, onde o sagrado e o profano se 
3-ZALUAR, Augusto-Emílio. Peregrinação pela Província de São Paulo. São Paulo: 
Cultura, 1943.
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interpenetravam, onde a miséria extrema escondia a riqueza 
vindoura, os viajantes se perdiam ao tentar analisá-la. Quem 
a decifraria?

Nas suas contradições, as procissões sagradas recebiam 
o reforço da imposição política, que incluía a ameaça de 
prisão. Nesse sentido, em 1820, a Câmara de São Paulo 
publicou editais que determinavam a participação de todos 
os fiéis-vassalos na procissão de Corpus Christi, ao mesmo 
tempo em que ordenava aos moradores que:

“ t e n h a m  s u a s  c a s a s  e  m u r o s 
branqueados, as testadas limpas e 
varridas, lançando flores e folhas pelas 
ruas em que há de passar a procissão, 
tendo suas portadas e janelas ornadas 
como é devido, debaixo das penas de 
serem condenados em seis mil-réis para 
as despesas do Concelho e trinta dias 
de Cadeia4”.

As procissões tinham caráter lúdico5, com seus cortejos 
ornados com flores, imagens e andores, os hinos sagrados 
enchendo o ar de música; as janelas das casas, por onde 
passavam, ornamentadas com belas colchas de Damasco:

"O espetáculo transformava a sóbria 
cidade: corcéis ajaezados, com cavaleiros 
africanos de calções amarelos, capas 
vermelhas e chapéus de plumas, com 
trombetas e tambores”.

Desde a noite da véspera, a procissão de Corpus Christi 
era anunciada por fogos de artifício e tambores. Para a cidade, 
afluíam moradores de chácaras e sítios circunvizinhos, todos 

4-Registro Geral da Câmara de São Paulo, XVI (1822 a 1829) p. 62. Grifo nosso.
5-Ver MORSE, Richard M. op. cit. p. 67.
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ávidos de viverem o esplendor daqueles instantes festivos, 
que quebravam a sua rotina diária, a monotonia de seu 
cotidiano. A “monotonia do tédio”, como dizia Álvares de 
Azevedo em sua peça “Macário”:

“Se não estás reduzido a dar-te ao 
pagode, a suicidar-te de “spleen”, ou de 
alumiar-te a rôlo, não entres lá (em São 
Paulo). É a monotonia do tédio. Até as 
calçadas são... intransitáveis. Parecem 
encastoadas as tais pedras. As calçadas 
do inferno são mil vezes melhores. Mas 
o pior da história é que as beatas e os 
cônegos, cada vez que saem, a cada 
topada, blasfemam tanto com o rosário 
na mão que já estou enjoado”.

O centro da cidade estava calçado, mas tão tosco era 
seu calçamento que “as gentís paulistanas faziam milagres 
de equilíbrio para conservarem seu gracioso porte e mágico 
meneio. Pareciam sílfides a resvalarem com os seus mimosos 
pezinhos por sobre aquelas escabrosidades”, conforme 
documentou o Barão de Paranapiacaba6. Por entre as 
cavidades do calçamento escapuliam os ratos e os sapos, 
principalmente esses últimos, nas noites úmidas e sombrias.

Mas havia outra face, alegre, da cidade que foi registrada 
por Spix e Martius, Saint-Hilaire, Hércules Florence, Rugendas. 
Ao lado da simplicidade de costumes e da singeleza do 
mobiliário doméstico, as relações sociais eram marcadas 
pelo prazer da conversação, da música e da dança. O prazer 
das caçadas, dos banhos nos rios, das pescarias.

Auguste de Saint-Hilaire teve da cidade uma visão poética. 
Conta que em São Paulo de sua época:

6-Barão de Paranapiacaba, citado por Gilberto Leite de Barros em A cidade e o plan-
alto, São Paulo:  Editora Martins, p. 504.
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“As casas construídas de taipa muito 
sólida são todas brancas e cobertas 
de telhas côncavas; nenhuma delas 
apresenta grandeza e magnificência, mas 
há um grande número que, além do andar 
térreo, têm um segundo andar e fazem-se 
notar por um aspecto de alegria e limpeza 
(...). As janelas não se fecham umas 
contra as outras (...). As das casas de um 
andar possuem quase tôdas as vidraças, 
e são guarnecidas de balcões e postigos 
pintados de verde. As outras casas têm 
venezianas que se erguem de baixo para 
cima formadas de travessas de madeira 
cruzadas obliqüamente. Ví moradias 
dos principais habitantes de São Paulo 
tão lindas por dentro como por fora. 
As visitas são recebidas em um salão 
muito limpo e mobiliado com gôsto. As 
paredes são pintadas com côres muito 
frescas; mas nas casas antigas vêem-
se desenhos e grandes arabescos; nas 
mais modernas as paredes têm uma 
só côr e são guarnecidas com barras 
e rodapés, imitando os nossos papéis 
pintados. Como não existem lareiras, 
colocam-se sôbre mesas os objetos de 
ornato, como sejam - castiçais, redomas, 
relógios7,(...)”.

Américo de Campos8 definiu a cidade vista por Saint-
Hilaire como “cidade colonial e fradesca, pobre, atrasada 
e mesquinha”. O botânico viera para o Brasil em 1816 

7-| Saint-Hilaire. op. cit. p. 156-157.
8-A cidade de São Paulo em 1877. Almanaque Literário para 1878. São Paulo: Tipo-
grafia da Província, 1877, p. 1.
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retornando à França em 1822. Saiu, portanto, antes da criação 
da Academia de São Paulo (Faculdade de Direito), que seria 
considerada por Américo de Campos como:

“O Vesúvio que sepultou sob as cinzas 
e sob as lavras irrompidas de seu seio a 
velha Pompéia dos frades e governantes 
coloniais9”.

Na cidade “fradesca” Saint-Hilaire10 deparou-se com o 
pecado:

“É incontestável que logo após o pôr do 
sol vêem-se nas ruas muito mais pessoas 
do que durante o dia; ficam as mesmas 
repletas de homens e de mulheres que 
andam à procura de aventuras. Os 
indivíduos dos dois sexos envolvem-
se em capotes de lã, de grandes golas 
que lhes encobrem a metade do rosto; 
as mulheres usam um chapeu de fêltro 
preso atrás da cabeça; o dos homens é 
puxado sobre os olhos”.

Dois aspectos chamaram a atenção do viajante: o elevado 
número de prostitutas e seu aparente recato:

“Em nenhuma parte do mundo por 
mim percorrida vi tamanho número de 
prostitutas; eram de todas as cores; 
as calçadas ficavam, por assim dizer, 
cobertas de mulheres desta baixa 
espécie. Caminhavam devagar ou 
esperavam os fregueses nas esquinas; 
mas, cumpre dizer, nunca abordavam os 
homens, nem costumavam injuriá-los ou 

9-Idem, ibidem, p. 2.
10-Idem, ibidem.
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juriar-se entre si; olhavam apenas quem 
passava, conservando uma espécie de 
pudor exterior, e nada demonstravam 
de cínico despudor que, na mesma 
época, era freqüentemente revelado 
pelas prostitutas parisienses de baixa 
classe11”.

As mulheres ricas ficavam em casa, trabalhando “em 
leves serviços (...), bordam, fazem flores”. Ficavam dentro 
de casa. A rua era o espaço dos escravos e das mulherinhas 
despudoradas, daquelas que o teatro de José de Alencar 
retratava como “doudas” - as doidas, desprovidas de juízo, 
que se entregavam às paixões impuras, à sensualidade, 
transgredindo os costumes. Era, ao mesmo tempo, o espaço 
sagrado das procissões com “bandas de música” e “meninas 
vestidas de anjo”, como registrou Hadfield12.

As “senhoras ricas”, quando saiam às ruas valiam-se 
de cadeirinhas, com ou sem telhados, carregadas por dois 
ou quatro escravos. Embora menos usadas que em outras 
regiões brasileiras, como o nordeste rico da era da cana-de-
açúcar, essas liteiras foram também muito usadas na cidade 
de São Paulo.

Mas, nas ruas semidesertas, o movimento maior e mais 
constante era das tropas de burros, passando sempre pela 
cidade, a caminho de Santos, levando carga para o porto ou 
voltando para o interior. Os tropeiros, nos seus instantes de 
repouso, nos pontos de pouso, cantavam velhas cantigas 
que falavam de amor e viagem13: 
11-Idem, ibidem, p. 169.
12-William Hadfield, Brazil and River Plate, citado por MORSE, Richard M., op. 
cit. p.189.
13-Recolhido por Zenaide Bassi Ribeiro Soares para o departamento de 
Folclore,Museu de Arte Técnicas Populares de São Paulo, atráves de pesquisa para 
o Conselho Estadual de Cultura do Governo do Estado de São Paulo dirigido por 
Paulo Lébeis Bonfim.
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Sou um tropeiro
Vagando no mundo
Ninguém me prende
Nem mesmo o amor

Vou caminhando
Trotando e cantando

Sou um “andarío”
E um bom trovador

Outros versos recolhidos são os seguintes:
Estrela bonita

Que manda no ar
Me ensine o caminho

Eu vou viajar!

Carros de bois e tropas que vinham dos arredores, 
carregando mantimentos para a cidade foram impedidos 
de circular pelo centro, em 1871, a fim de preservar as 
ruas, evitando danos ao calçamento. Os procedentes dos 
distritos de Atibaia e de Parnaíba deviam estacionar numa 
chácara do Bexiga, entre o Anhangabaú e o riacho Saracusa. 
Os procedentes de Mogi deviam estacionar na Várzea do 
Carmo14. Carros de bois e tropas não somente prejudicavam 
o calçamento como danificavam pontes, que por serem de 
madeira, eram, às vezes, roubadas para se tornarem lenha.

Na cidade sonolenta, a vida cultural era pobre e 
permaneceu extremamente pobre até o século XVII. O 
teatro, que chegara ao Brasil pelas mãos dos jesuítas, que o 
utilizavam para a missão da catequese, foi sempre exercitado, 
na cidade, sobre tablados improvisados, até a criação da 
Casa da Ópera, construída somente em 1793, conforme 
informa Ernani Silva Bruno. Música erudita era coisa rara, 

14-Ver Documentos interessantes para a história e costumes da cidade de São Paulo. 
XLVI, p. 125.
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não indo além de poucas executadas pelos mestres da Igreja. 
A música popular, mais difundida, passou por percalços 
próprios das relações que se estabelecem entre dominadores 
e dominados. 

Assim, as músicas dos indígenas foram desfiguradas 
pelos jesuítas que as utilizaram como instrumentos de 
propagação da fé. O cateretê, de origem indígena, e que se 
tornaria expressão da solidão dos bandeirantes no sertão - 
dançado só por homens, que inclinavam o corpo para frente, 
palmeando e sapateando ao som de violas - foi incorporado, 
assim como o cururu às festas religiosas do Divino Espírito 
Santo, de São Paulo, São Gonçalo, de Santa Cruz e Senhora 
da Conceição.

No século XVIII, já se registravam em São Paulo 
músicas de matriz africana, além das tradicionais cantigas 
portuguesas. No século XIX, Von Martius15 registrou saraus, 
onde ouvira modinhas brasileiras de origem portuguesa. 
Rugendas, por sua vez, registrou em seus belos desenhos 
figuras de homens e mulheres, em agrupamentos, tocando 
e ouvindo música.

Formar grupos nas ruas, tocando e cantando foi prática 
proibida para negros e mulatos, sob a suspeita de frouxidão 
de costumes e vagabundagem. Mas há muitos registros de 
práticas musicais de roceiros, que vinham à cidade vender 
seus produtos. Na rua das Casinhas eles costumavam cantar, 
à noite, ao som de violas.

No século XIX a prática teatral contava com forte presença 
de negros e mulatos, o que é indicador de atividade socialmente 
desprestigiada na época. Saint-Hilaire, que assistiu em São 
Paulo à peça de Moliére, “O Avarento”, informou que foi 
muito mal representada, os atores eram negros e mulatos e 

15-SPIX, J. B. von e MARTIUS, C. F. P. von. Viagem pelo Brasil, Rio de Janeiro, 
Imprensa Nacional, 1938.
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as atrizes, mulheres-da-vida. Von Martius que assistiu a uma 
apresentação de “Le Desserteur” confirmou a presença de 
artistas negros e mulatos.

Considerando a população de modo global, delineia-se 
claramente o prazer da música popular e da dança como 
forma de ocupação das horas livres. Mas se era generalizado 
o medo de almas penadas, assombrações que vagueavam 
no escuro das matas, vale relembrar que era igualmente 
generalizado no cotidiano dos paulistas o costume de contar 
histórias, repetir contos fantásticos de horror, sem que isso 
diminuísse o interesse pelas narrativas. Contar casos e ouvir 
histórias antigas, em toda a província, preenchia a vida dos 
paulistas, que tinham na conversação entre amigos e na 
contação de histórias uma forma segura de prazer.

As festas religiosas, se tinham um caráter lúdico, ficavam 
também presas a um calendário rígido da Igreja, por isso a 
própria população criou formas paralelas de devoção, que 
acabaram sendo combatidas pela hierarquia eclesiástica 
local. Mas, estimulado pela igreja, o costume de realizar 
terços domésticos reunindo um puxador e amigos para rezar 
foi prática generalizada. 

A realização desses terços era precedida de festiva 
expectativa, onde a família anfitriã durante cerca de 
duas semanas se preparava para receber os convidados 
confeccionando licores de jabuticaba, de abacaxi, além de 
anizete e muitos e variados salgados, que eram servidos após 
a reza e as cantorias. Em geral eram realizados nos finais de 
tarde,  avançando pela noite.

A diversificação das formas de ocupação das horas 
livres da população veio a ocorrer de forma significativa a 
partir do momento em que o caráter urbano se afirmou com 
a diversificação de funções gerada pela maior complexidade 
ocorrida na divisão do trabalho. A aceleração do processo 
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de urbanização ocorreu paralelamente à crescente laicização 
dos divertimentos, passando a Igreja a ter sua influência 
fortemente reduzida como espaço lúdico.

A mudança do eixo econômico do país, que se deslocava 
da cana-de-açúcar nordestina para o café, cultivado 
inicialmente no Rio de Janeiro, estendendo-se em seguida 
para o Vale do Paraíba, marcou a decolagem da cidade para 
se tornar a primeira do Brasil, impar na América do Sul e uma 
das mais importantes metrópoles do mundo.
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A ALDEIA SAGRADA: ANDAMENTO MÍTICO, 
EM COMPASSO HISTÓRICO

HOLY VILLAGE. MYTHICAL PROCESS, IN HISTORICAL COMPASS

O escritor Francisco Marins escreveu para os 
jovens a história de Antônio Conselheiro, mas 
elegeu o título “A Aldeia Sagrada”. Assim revelava 

seus objetivos ou metas: contar metanarrativamente 
e metaepicamente esse episódio da História Brasileira 
mítica.

"Não Chico. Meu destino é outro, ouvi o 
chamado do Conselheiro. Vou seguir com 
ele, mundo afora. Não quero nenhuma 
riqueza. O Conselheiro é pobre. Vive de 
esmola. Esmola que dá apenas para um 

Lúcia Pimentel de Sampaio Góes*

"O conselheiro ergueu este arraial que cresceu demais.
E todo o povo que se sentia perseguido 

e injustiçado veio viver aqui".

*Escritora e professora da Universidade de São Paulo - USP.
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dia. Dorme em cima de uma tábua nua. 
É um verdadeiro 'santo'". (AS - p.12).

A escolha do título remete a dois pontos, ou seja, ao 
arraial, que de modesto embrião de vila, cresceu rapidamente, 
reunindo enorme população de migrantes pobres, que para 
lá seguiam, de várias partes de país, e ao líder religioso, que 
reunia toda essa gente, mobilizados pelo sonho de uma vida 
melhor neste mundo e, mais tarde, a felicidade na outra vida. 
Desse modo temos : 

A ALDEIA = CANUDOS
                        SAGRADA = ANTÔNIO CONSELHEIRO

Aldeia, o nome; Sagrada, o epíteto. E são essas duas 
palavras, as duas motivações que compõem a estrutura da 
obra:

1) O ímpeto de contar os episódios em torno da figura 
lendária e mítica do "Santo" Antônio Conselheiro – 
figura entre homem rude e profeta carismático – que 
busca criar um paraíso e concedê-lo já, no sertão 
brasileiro – que arrasta multidões, é amado, temido 
e vencido em luta armada nesse mesmo sertão.

2) Ao mesmo tempo compor um retrato dessa face
do povo brasileiro, os retirantes da seca, essa gente 
pobre e sempre esperançosa, que percorrendo 
caminhos distantes de seu chão  amado, volta sempre 
a ele, por razões ancestrais.

Presentes em ambas, as dimensões estéticas, 
sociológicas, morais, históricas e ideológicas. As duas metas, 
a de retratar o povo e o sertão, além de Antônio Conselheiro, 
têm exigências próprias.
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A TESTEMUNHA

Nossa testemunha apresenta-se "ex-abrupto" na primeira 
linha do texto:

"Lembro-me muito bem da primeira 
vez em que ouvi falar de Antônio 
Conselheiro." (AS - p.9)

O verbo na primeira pessoa, "ouvi", não deixa dúvidas, 
quanto à condução da narrativa, e, logo depois, apresenta-se 
o narrador-personagem Didico Vira-Mundo ou Bernardo, filho 
de Vergílio Ribeirão, o heroico transportador do meteorito 
Bendegó.

Conheceremos, então, as vicissitudes por que passará 
Didico, a partida do padrinho, seguidor do Conselheiro, a 
morte da madrinha. A terrível seca, fazendo desaparecer a 
água e a esperança daquela gente.

"Durante toda a semana, nas horas 
mortas da noite, eu ouvia barulho de 
gente que passava pelos caminhos 
próximos. O povo abandonava suas 
casas e sua terra, por causa da seca. 
Aproveitava aquelas horas mais frescas 
para caminhar, caminhar." (AS - p.20)

Didico e seu cãozinho Tiguera, unidos na solidão, deixam 
o sítio e se unem aos retirantes. O chefe deles Juviara, pai 
do Zico e da Mada. Esta, no final da estória, será a futura 
companheira de Didico.

O leitor conhecerá os amigos de Didico, e ele passará a 
testemunhar os acontecimentos que comporão a história do 
Conselheiro, as vitórias, lutas até a derrocada final. Didico 
e companheiros serão feitos prisioneiros dos dois lados, 



 60 TEMA

(Conselheiro e soldados) escaparão deles, e Didico, ao levar 
a carta do pai ao Instituto, para receber o pagamento de dez 
anos pelo transporte do meteorito, toma a resolução de voltar 
à terrinha e procurar Mada.

No percurso do narrador aderido à personagem Didico, 
dotado de onisciência – Foco Objetivo – pois é um eu que fala 
de dentro dos fatos narrados, por ser uma das personagens 
da ação e, objetivo porque assiste aos acontecimentos, 
sendo foco em 1ª pessoa, que assume a posição do narrador 
onisciente.

Entretanto, Didico - menino do sertão – expressa-se 
em linguagem culta, em contínua fluência, sem provocar 
distanciamento no leitor-receptor. Porém, na 3ª Parte, o 
capítulo "Peregrinações do Conselheiro" interrompe a 
verossimilhança do relato por um artifício imposto pela 
avaliação da voz narradora em discordância com a capacidade 
de Didico. Senão, vejamos:

"Estranho aquele homem que tanto fascínio 
estava exercendo sobre a gente simples e 
crédula do sertão! Como a sua figura entrou 
para a História, mais tarde pude recolher 
dados sobre a sua vida que, então, ainda eram 
desconhecidos." (AS - p.66)

Ora Didico não tinha instrução, e a sentença "gente 
simples e crédula do sertão" pressupõe um alguém distante 
dessa gente, (Não pertencente a ela) com parâmetros que 
possibilitem tal julgamento.

A revelação de que "Mais tarde pude recolher muitos 
dados sobre sua vida", também, enfatiza o falseamento 
desse narrador, evidenciando que o ponto de vista, aqui, é 
o do narrador onisciente em 3ª pessoa, Francisco Marins, 
interceptando a voz de Didico.
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Felizmente, no capítulo seguinte, "No casinholo de 
Barnabé", a narrativa retoma seu espaço-tempo ficcional, 
o presente dos fatos que estão ocorrendo, e não recai na 
tentação de antecipar os fatos com julgamentos históricos.

Não faltam, no percurso de Didico, os momentos de 
emoção: encontro com o cangaceiro Carimbamba, ameaça 
de Tiguera virar comida dos retirantes.

A 1ª parte "A Seca" compõe o quadro dramático-épico, 
de forte tensão que será novamente atingida pelos capítulos 
(em crescendo), descrevendo o declínio da resistência do 
Conselheiro até sua derrota final.

Poderíamos com o seguinte gráfico representar a tensão 
desta metaépica:

MARINS E SUAS CENAS QUADROS

Os quadros de Marins são resultados de sua linguagem 
pictórica, poética, sensorial.

"Pomboca tomou morosamente o trilho 
que levava ao olho–d’água, a brotar 
preguiçoso do barranco. Então alonguei 
o olhar pelos arredores, e uma sensação 
de tristeza pareceu tomar conta de mim. 
É que tudo por ali ia ficando reduzido 
a palha seca. Os poucos arbustos e o 
capim estavam mortos, com as folhas 
retorcidas, as sucupiras só nos galhos." 
(AS - p.14)

Os epítetos sugestivos: olho d’água preguiçoso: palha seca; 
poucos arbustos; capim morto, folhas retorcidas...

A primeira paisagem já denotando a desolação e 
remetendo para angústia da ameaça da seca instalando-se 
definitivamente.
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Ou a beleza da descrição da cena:

"Enchi os dois corotes d’água, depois 
exclamei:
- É a sua vez, Pomboca.
Pesadão, espichou o pescoço magruço e 
mergulhou o focinho n’água, até a areia 
do fundo. Mas ele sabia beber. Seus 
beiços roxos e ásperos filtravam a água, 
livrando-a da areia e das pedrinhas. O 
ventre do boi se avolumou. Pomboca 
tomou fôlego, ergueu a cabeça, abanou o 
rabo e voltou a chupar o líquido. Tiguera, 
o cãozinho, começou a beber, a seu lado, 
afoitamente". (AS - p.14)

A angústia crescente, até a morte trágica do boi, esfolado 
para matar a fome dos retirantes, tudo secando e a certeza 
do pesadelo, seca e fome.

Não bastasse o agreste da caatinga, surge a figura do 
Conselheiro:

"Distinguimos, então, um caminhante, 
apoiado a um bordão, com longas 
vestes esvoaçantes, que lhe realçavam 
o volume do corpo magro e ossudo. 
Os cabelos desgrenhados e compridos 
caíam-lhe em mechas pelo pescoço e 
as barbas enormes davam-lhe um ar 
selvagem." (AS - p.46)

Sua figura carismática: os cangaceiros ajoelhados, o 
Conselheiro pregando:

"Quando terminou, olhos perdidos no 
céu, como se dialogasse com os espaços 
vazios, os cangaceiros avançaram para 
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ele, primeiro Carimbamba, depois os 
outros e, um a um, beijaram-lhe a mão 
ossuda e ressequida. O pregador deu 
mais uma vez sua benção para todos, 
firmou-se no bordão, estendeu a perna 
magra e, sem mais dizer, ganhou a 
estrada, no mesmo passo bambo em que 
viera, as vestes compridas farfalhando, 
os cabelos enormes escorrendo pelo 
pescoço." (AS-p.48)

Há a trégua de dois anos no trabalho em uma fazenda... 
e algumas chuvas amenizando a vida sertaneja.

Então, certo dia, todos falam do Conselheiro:

"Vamos para Canudos, o nosso reino é 
lá. Todo o sertão marcha para Canudos. 
É a terra da Salvação." (AS - p.52)

O registro documental, característica de Marins, 
habilmente entremeado na narrativa: Monte Santo, o porquê 
do nome Canudos, os locais Uauá, Jeremoabo, Jacobina, 
Itabuana, datas, estradas, batalhas, número de combatentes, 
comandantes.

As cenas da guerra sertaneja:
"Estes se escondiam na reentrância 
das pedras, no cimo das ondulações, 
atrás das raras árvores, no fundo dos 
valos, em toda a parte e, dissimulados 
pelos acidentes da natureza, tornavam-
se invisíveis para as tropas em marcha. 
Estas iam receber tiros certeiros, sem 
saber de onde vinham." (AS - p.84)
"Uma noite fui designado para buscar um 
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balde d’água. Juviara me acompanhou. 
Os tiros assobiavam rente a nós. Um deles 
atingiu a vasilha de meu companheiro. 
Voltamos rastejando, mais mortos 
que vivos. Trouxemos alguns litros do 
precioso líquido, mas só escapamos por 
milagre." (AS - p.106)

Aumentando o realismo das cenas, o sensório 
das expressões, cruzam-se sinestesicamente: odores, 
sensibilizações, mormaços, cheiros terríveis, fogo, tropas 
derreadas pelo calor, coro de vozes, rezas.

VISÃO DE MUNDO

Há um trânsito comum entre o narrador onisciente 
Francisco Marins e a mente de Didico, como evidencia o 
registro de Marins detalhando a caatinga, a roça, os casebres, 
a pobreza dos retirantes. Entretanto há afetividade, calor de 
amizade esperança sustentando as personagens. Depois o 
ideal do sertanejo que crê na sorte, no azar, no destino, nos 
santos. Se o meio que o cerca nega-lhe saídas, ele se agarra 
ao apelo externo representado pelo chamado de Antônio 
Conselheiro.

O narrador põe na fala de Barnabé, amigo de Didico, sua 
visão dos fatos:

"- É verdade – acrescentou Barnabé, - 
e, nesta altura, eu já começo a ver as 
coisas de modo diferente. Esse povo não 
me parece culpado de tanta desgraça. 
É que uma coisa foi levando à outra. 
O Conselheiro ergueu este arraial que 
cresceu demais. E todo o povo que 
se sentia perseguido e injustiçado 
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veio viver aqui. E o governo ficou 
pensando que o velho ia formar um 
Estado separado do Brasil. Reagiu e, daí, 
vieram as campanhas para acabar com 
tudo. Parece que já são três. E contra 
elas os jagunços levaram a melhor." 
(AS - p.104)

No remate da narrativa, capítulo "Depois da Luta", ainda 
é a voz de Barnabé que lê as determinações do governo, 
condenando o massacre e as barbaridades cometidas contra 
os prisioneiros indefesos e manietados em Canudos:

"Os signatários da presente publicação, 
tendo até agora esperado que alguma 
voz se levantasse para vingar o direito, a 
lei e o futuro da República, conculcados 
e comprometidos no cruel massacre 
que, como toda população desta capital 
já sabe, foi exercido sobre prisioneiros 
indefesos e manietados em Canudos; 
e julgando ao mesmo tempo que, nem 
por haver cumprido um dever rigoroso, 
é lícito ao soldado de uma nação livre e 
civilizada colocar-se acima da lei e da 
humanidade..." (AS - p.111)

O Narrador é solidário, agora, aderido ao narrador Didico, 
no episódio do ataque à "Matadeira" quando morrem, varados 
à bala, tantos meninos.

"Senti, também, uma grande dor. Não 
só por padrinho, mas por todos os 
meninos da minha idade. Embora só 
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tivesse ouvido pouco sobre o bando 
de Quinzinho, eu me senti, por alguns 
momentos, como participante de seu 
lance de desespero." (AS - p.101)

Resta comentar o episódio do roubo das macaxeiras. A 
cena é de emoção, suspense. Zico, Didico e Juviara passando 
por cercas, no escuro da noite, em terreiro vigiado por cães. 
Didico comenta o quanto era penoso para eles, naquele ato: 
roubar! Os cães atacam, eles escapam feridos e o cãozinho 
Tiguera fica para trás em luta heroica contra os cachorros.

O episódio expressa a justificativa de que a extrema 
necessidade leva à infração da lei, pois a luta pela 
sobrevivência se sobrepõe àquela. As ilustrações de nível 
artístico, numerosas, permanecem como ornamentos.
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Roberto de Camargo Damiano*

A LITERATURA E A CIDADE DE PARIS
THE LITERATURE AND THE CITY OF PARIS

Para alguns sociólogos, uma cidade não é apenas 
uma entidade física, mas um modo de vida. Afirmou-
se como expressão da modernidade no século XlX, 

com a divisão do trabalho e a consequente especialização que 
promoveram a segmentação dos papéis e funções sociais, 
respondendo às necessidades da revolução industrial. 

 Paris medieval era uma cidade com ruelas estreitas e 
tortuosas.  A reforma promovida por Haussmann tinha como 
objetivo a melhoria da circulação, o acesso rápido a toda 
a cidade, o equacionamento da questão da saúde pública, 
como já no passado recomendavam os higienistas, com a 

*Estudou na Universidade Estácio de Sá: Tecnologia da Informação - e nas Faculdades Integradas Teresa 
Martin: Letras e Especialização em Leitura. É professor, gestor de projetos de informática e coordenador de 
editoração eletrônica da revista TEMA e outras publicações.

O flâneur perambulava pela cidade, observando a multidão, 
encantando-se com a paisagem urbana 

e as promessas que o novo tipo de sociedade insinuava.
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eliminação de áreas degradadas, limpeza do lixo, adoção 
de políticas de remoção rotineira de resíduos sólidos. 
Haussmann  tinha como objetivo a melhoria da circulação, o 
acesso rápido a toda a cidade, o equacionamento da questão 
da saúde pública, como já no passado recomendavam os 
higienistas, com a eliminação de áreas degradadas, limpeza 
do lixo, adoção de políticas de remoção rotineira de resíduos 
sólidos. Haussmann promoveu a demolição de grande parte 
da cidade medieval, abrindo avenidas e ruas longas que 
se entrecruzavam, construindo, ainda, um anel viário que 
contornava a área urbana selecionada para a execução das 
reformas. 

A cidade foi transfigurada pelas intervenções realizadas, 
adquirindo uma imagem geral de modernidade, com a criação 
de bulevares, arborização das ruas, instalação de um sistema 
de iluminação pública, construção de prédios neoclássicos, 
que se tornavam o padrão construtivo, ao lado de calçadas 
largas para o fluxo de pedestres.

 O comércio se sofisticava com a criação de galerias 
cobertas, que além de abrigo aos clientes nos dias de 
mau tempo, oferecia-lhes conforto, higiene e muito luxo, 
com paredes espelhadas, esculturas de mármore, vitrines 
sedutoras, cheias de produtos como moda, perfumes, 
bijuterias. 

Ruas cobertas – passagens com telhados de vidro sobre 
ferragens – era uma novidade que encantava a população 
com as ricas decorações que adornavam esses locais, que 
interligavam vários tipos de negócios – lojas, cafés, bistrôs, 
confeitarias. O simples ato de comprar transformava-se em 
momentos de grande prazer, mudando hábitos e costumes.

Paris, nessa época, era a maior cidade da Europa, 
ao lado de Londres. A reforma realizada por Haussmann 
desconsiderou questões sociais, expulsando as famílias 
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pobres para distantes regiões da periferia. Não levou, 
também, em consideração aspectos históricos, destruindo 
a paisagem cultural, os marcos da tradição.

A abertura de avenidas, porém, abriu espaço de passeio 
aos transeuntes, possibilitando a emergência da flânerie. 
O flâneur é um observador solitário  que perambulava 
pela cidade de um jeito atento, observando a multidão, 
encantando-se com a paisagem urbana e as promessas que 
o novo tipo de sociedade insinuava – promessas que se 
afirmavam, para cada um,  através da emoção estética que 
a cidade despertava. Esse flâneur não se preocupava com o 
tempo, caminhando devagar, enquanto todos se empenhavam 
em correr, atento ao relógio, para manter a pontualidade no 
trabalho, cumprir a tempo compromissos assumidos.

Em Paris, Baudelaire comparava aquele momento de 
transformações com o período das navegações em que 
se haviam realizado descobertas que mudaram  o mapa 
do mundo.  Via novas descobertas se anunciando agora e 
metaforizava a cidade, representando-a como o mar antigo, 
e as fábricas como o navio . Tudo sintetizado num verso : 
”Torres e chaminés os mastros da cidade”. 

A Cidade, o Trabalhador e as Máquinas
A cidade atraia multidões. Ali as pessoas oriundas do 

campo tinham de adaptar-se a algo que desconheciam: uma 
organização racional do tempo e do espaço; ao relógio que 
disciplinava os encontros e o funcionamento das instituições. 
Tinham de adaptar-se  ao apito das fábricas que disciplinava o 
ritmo da multidão nas ruas, orientando no sentido do trabalho 
ou no final do dia, na volta para casa.

A substituição do trabalho manual pela máquina promovia 
o aparecimento de novas relações entre trabalhador, capital 
e trabalho; gerava um exército de trabalhadores sub-



 72 TEMA

remunerados, que apresentavam uma palidez doentia, como 
registraram nas telas os pintores realistas franceses.

 Esses trabalhadores viviam em habitações pequenas 
e pobres, localizadas em bairros afastados do centro e que 
se constituíam em guetos de pobreza. Os burgueses viviam 
em casas luxuosas – a cidade era retalhada, apresentando a 
divisão do espaço urbano segmentado por classe econômica.

O dinheiro mandava em tudo, comandava até as relações 
amorosas, como demonstrou, na literatura,  Honoré de Balzac.  
e Victor Hugo, inspirado na realidade que observava, publicou 
Os Miseráveis, romance que descreve os descaminhos a que 
a fome pode levar uma pessoa.

  O Cotidiano Urbano e a Multidão
A multidão tinha um caráter sedutor, onde quer que o 

fenômeno urbano ocorresse. Edgar Allan Poe, em um de 
seus contos, fala de um homem, que, diante de uma grande 
janela de um Café, em Londres, observa os transeuntes que 
circulavam numa importante avenida: 

“Era uma das artérias principais da 
cidade, e regurgitava de gente durante 
o dia todo. Mas, ao aproximar-se o 
anoitecer, a multidão engrossou e,quando 
as lâmpadas se acenderam, duas 
densas e contínuas ondas de passantes  
desfilavam pela porta. Naquele momento 
particular do entardecer, eu nunca me 
encontrara em situação similar, e, por 
isso o mar tumultuoso de cabeças 
humanas enchia-me de uma emoção 
deliciosamente inédita”.

Esse modo encantado de olhar para a multidão – próprio 
do flâneur - observando “as inúmeras variedades de figuras, 



 73 TEMA

traje, porte, semblante e expressão fisionômica”, pode 
ser encontrado também em Guilherme de Almeida, numa 
crônica sobre a cidade de São Paulo, em que ainda ressalta a 
deliciosa sensação de anonimato vivenciada, na cidade, por 
uma pessoa que caminha numa multidão. Ali, cada passante, 
embora fazendo parte de um conjunto de caminhantes, sentia-
se  sozinho, independente , livre e invisível. Juntos, todos 
separados, anônimos,   diferentes e indiferentes :

“O homem carregava um sorriso para si 
mesmo: como um pensamento. Não via 
ninguém, ninguém o via. Ia, apenas ia 
(...) E atrás dele, e na frente dele e com 
ele, e como ele  iam outros e outros(...) 
como uma porção de destinos, direitos 
e devagar, cheios de sorrisos para si 
mesmos como pensamentos; sem ver 
ninguém, ninguém os vendo”.

Expressão da modernidade e palco de forças 
contraditórias, a cidade moderna concentra num mesmo 
espaço grande número de habitantes, com mentalidades 
diversas,  que precisam adequar seu  psiquismo às mudanças 
constantes que ali se operam, para sobreviver ileso. 

Com esse tipo de cidade, inaugurou-se o culto do 
novo, que se recriava sem parar, em contínua sucessão, 
favorecendo a valorização do efêmero.

 Ali novos e imprevistos sonhos se delineavam, 
estimulados pelo movimento nas ruas, no trabalho, na poeira 
das construções, no barulho do recém inventado trem, que 
chegava mudando as noções que se tinha de tempo e espaço.  

Ali se afirmava como fonte de prazer a sensação de 
anonimato, expresso sempre no prazer estético de observar a 
multidão e ter a sensação de liberdade ao não ser reconhecido 
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por ninguém.

Ali, para os oriundos do campo ou de vilarejos, as relações 
sociais se tornavam complexas, com o desaparecimento dos 
antigos laços que marcavam os contatos de pessoa a pessoa. 
Agora tinham de lidar com relações impessoais, objetivas e 
transitórias – mesmo os contatos face a face eram marcados 
pela impessoalidade, perdendo o calor dos laços que existiam 
nos campos e vilarejos, onde todos se conheciam, tinham 
origem comum e o comportamento marcado por cooperação 
e relações solidárias. 

É certo que essa frieza conferia ao indivíduo sensações 
de solidão e abandono, tendo de aprender a lidar com o novo 
cenário, adotando uma atitude racionalista para preservar a 
sua vida subjetiva, tendo como fator positivo praticamente 
apenas o fim do controle social que os costumes impunham 
ao morador de vilarejos, onde era espionado até por vizinhos 
– e isso agora lhe conferia uma sensação de liberdade.

A adaptação era necessária, pois na cidade grande e 
moderna novos valores e crenças presidiam a vida individual 
e coletiva. Ali era gestada a crença no progresso e no poder 
da ciência, que apagavam as marcas do passado, destruindo 
os pilares da tradição.

A cidade lida com grandes números por isso as 
instituições voltam-se para os interesses coletivos, criando 
categorias que levam à despersonalização do indivíduo, 
que se ressente do esquecimento em que é lançado. Sua 
individualidade tem de se subordinar às exigências do novo 
paradigma que desestimula sua participação na vida coletiva.

Viver ali é difícil, o caminho tem de ser aberto a golpes de 
faca, o que pressupõe, como diz Marshall  Berman, corpos 
animais retalhados, devorados. 

O trabalho é pesado, promíscuo, entre os barulhos de 
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roldanas e polias que moldam couros, ou máquinas que 
tecem fios de linho, algodão, seda.

Mas a cidade é o espaço que engendra novos modos de 
ver o mundo, possui um encanto que de início se impõe como 
presença abstrata, depois como força concreta.

Rolos de fumaça, máquinas velozes, multidão compacta, 
o observador encantado admira aquele pulsar incessante, 
acreditando que poderá ali realizar os mais extravagantes 
sonhos.

Ali, como disse Baudelaire :

A “população se mata esperando as 
maravilhas a que o mundo lhe parece 
dar direito; sente correr sangue purpúreo 
em suas veias e lança um longo olhar 
carregado de tristezas para a luz do sol 
e para a sombra dos grandes parques”.

Era de Paris que o poeta falava.

As ruas de Paris eram vistas por Baudelaire como um 
espaço encantador onde passantes que não se conheciam, 
de repente se cruzavam, e se olhavam, num único, rápido e 
efêmero encontro que nunca mais iria se repetir. O efêmero 
era capturado pelo olhar do flâneur e descrito no poema “A 
Uma Passante”, onde em primeiro plano aparece a rua, com 
seu frenético alarido e, em seguida, uma mulher elegante e de 
grande beleza, que caminha rapidamente, sem que ele possa 
saber de onde ela vem, nem para onde vai. Nesse momento, 
diante do impacto daquela esguia beleza,  a única percepção 
que tem é que poderia amá-la, mas está certo de que, neste 
mundo, nunca mais a encontrará :

A rua em torno era um frenético alarido
Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa.
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Uma mulher passou, com sua mão suntuosa
Erguendo e sacudindo a barra do vestido.

Pernas de estátua, era-lhe a imagem nobre e fina.
Qual bizarro basbaque, afoito eu lhe bebia
No olhar, céu lívido onde aflora a ventania,

A doçura que envolve e o prazer que a assassina.

Que luz...e a noite após! – Efêmera beldade
Cujos olhos me fazem nascer outra vez,

Não mais hei de te ver senão na eternidade?

Longe daqui! Tarde demais! Nunca talvez!
Pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste,

Tu que eu teria amado, ó tu que bem o viste!

O capital financeiro comandava as mudanças urbanas e 
a especulação imobiliária transformava Paris num canteiro 
de obras - novos palácios eram construídos a todo instante 
para os que ficavam cada vez mais ricos, na  capital da 
modernidade, onde os negócios se multiplicavam, gerando 
fortunas.  

A reforma de Haussmann  considerava a questão urbana 
como uma simples questão administrativa. Mais que a 
História, importava o dinheiro. Os investimentos realizados 
requeriam retornos expressivos. Assim, em nome da higiene, 
da estética e da técnica adicionou-se a ideia do lucro, que 
exigia respostas concretas, com muito dinheiro.

As demolições destruíam o passado de modo rápido e 
avassalador. 

O poeta via as pedras sendo quebradas, removidas 
para dar lugar a novas construções. Via as memórias sendo 
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destruídas pela sanha do lucro. Com a destruição das pedras, 
fragmentavam-se, também, as memórias, que viravam pó. 
A destruição das lembranças feria a  sensibilidade dos que 
amavam a cidade.

Vendo nas demolições a perda de referências físicas 
e afetivas, Baudelaire registrou suas mágoas, quase uma 
queixa, em As flores do Mal :

Paris muda! Porém minha melancolia 
Não! Novos palácios,pedras,velhos 

subúrbios, andaimes,tudo para
 mim se transforma em alegoria

e mais que as pedras, pesam 
em mim as mais caras lembranças!

Para Baudelaire, o belo funde-se com o histórico. Com a 
destruição de prédios, obras e paisagens, ocorria em Paris 
a perda de referências, de um modo tão forte que produzia a 
sensação da perda da própria cidade e, também, a perda de 
si mesmo. Quem perde suas raízes, exila-se  dentro da cidade 
como um estrangeiro, que não reconhece o que vê, nem é 
reconhecido, já que não mais possui identidade.

É triste viver como um exilado em sua própria terra! Uma 
terra em plena mutação para um novo jeito de viver. Mas captar 
poeticamente a beleza passageira e fugaz da modernidade 
produz, por sua vez, o encantamento que contribuiu para 
tornar Paris, mais que histórica, uma cidade mítica.  

Conclusões
Estabelecer relações entre cidade, sua história e a 

literatura conduz inevitavelmente à recuperação de discursos 
de épocas  historicamente definidas no espaço e no tempo e 
que foram capturadas pelo escritor e disponibilizadas através 
da mágica verbal.
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 A eles atribuímos novos sentidos e passamos a descobrir 
a própria cidade como um discurso, construído com barro, 
pedra, ferro, cimento armado, por tanta gente que já não existe 
mais, porém deixou marcas de suas emoções, sentimentos 
e esforços no labiríntico de uma rua, na geometria de uma 
praça ou monumento, no semigiro de uma escadaria, ou a 
força de sua memória e sensibilidade  na réplica estilizada 
de uma peça inspirada em algo de uma época anterior ou 
ainda na descrição de uma igreja antiga ou de uma fábrica 
desativada.  

Representações, símbolos, metáforas, imperativos 
estéticos integram a vida da cidade, que é abrigo, seio, mãe 
mas, também, algoz dos que nela vivem e sofrem as agruras 
da miséria.

Na leitura de Paris, em qualquer área, tem grande peso a 
imagem visual, que compõe um campo afetivo e estético de 
referências, que a tornam singular e mitológica. 

Se a leitura crítica remete à pobreza extrema que acabou, 
durante a monarquia, gerando a tomada da Bastilha, ou ao 
Iluminismo, ao ideário de liberdade, ou à modernidade que 
acabou gerando novos tipos de servidão, quando vista pelo 
prisma da luta de classes –  para falar sobre Paris, sempre se 
percorrerá o traçado de suas belas construções e parques. 
Quer dizer, até para se chegar ao disforme, é obrigatório 
passar pela beleza, que lhe deu feição e estilo. 

Paris é uma festa – escreveu o norte-americano Ernest 
Hemingway, ao traçar as memórias de sua juventude na 
cidade que o encantava.

Muito antes dele, Baudelaire, observando Paris, falava 
de belos campanários, becos enlameados e chaminés de 
fábricas, ensinando um novo jeito de representar o homem e 
seu meio, para se conseguir captar a vida fragmentada e fluida 
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que ali se vivia, um espaço sempre movimentado, aberto, 
cheio de contrastes, alimentado e conduzido pelo transitório. 

Ali, as luzes naturais e as artificiais ganhavam o mesmo 
peso, como mostra um verso, onde o poeta Baudelaire via 
“surgir no azul a estrela e a lâmpada na janela”.
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O presente artigo pretende mostrar como os recursos 
linguísticos, de acentuada expressividade na 
poesia, podem transmitir ao leitor impressões 

sensitivas nas esferas visuais e sonoras, colocando-o na 
cena descrita e  permitindo-lhe ultrapassar a fronteira de 
simples espectador. Antes, registramos algumas informações 
sobre o autor.

Dante Milano nasceu no Rio de Janeiro em 1899, poeta 
bissexto, publicou em 1948 “Poesias” com 84 poemas; 
atualmente sua obra poética soma 141 poemas, considerando 
os que tiveram publicação póstuma. 

* Mestranda na Universidade Cruzeiro do Sul - Unicsul.     
** Professora Doutora Guaraciaba Micheletti, orientadora.

Janusa Guimarães Gomez*
Guaraciaba Micheletti**

SOM E SILÊNCIO EM O BECO, DE DANTE MILANO
SOUND AND SILENCE IN THE ALLEY BY DANTE MILANO

Em O Beco o ato de refletir 
causa desconforto e inquietação. 
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Tendo se dedicado a poemas que expressam amor, morte 
e o sonho, é um poeta, segundo Pinto, “mórbido, angustiado” 
(2004, p.86). É possível observar esses traços em obras cujo 
cenário está envolto em trevas, com elementos que aguçam 
os sentidos do leitor, causando-lhe desconforto e medo. 

Ainda pouco estudado pela crítica, os autores que tem 
focalizado sua poética veem na obra de Milano uma poesia 
marcada pela emoção, tendo  sido considerada por Ivan 
Junqueira, “uma poética do pensamento emocionado” 
(apud Micheletti 2006. p.28). Nessa linha do “pensamento 
emocionado”, sua poesia traz construções instigantes que 
conduzem o leitor a um diálogo com a obra e consigo mesmo. 

Esse recorrente traço de sua obra pode ser observado 
em outros poemas; lembramos aqui “Flecha” no qual trata do 
pensamento que surge /O céu pesa na fronte pensativa./, se 
aloja: /A ideia_em voo vertical / A certa altura perde a força./ 
Como_uma flecha, cai no mar./e permanece acicatando o 
leitor. Fato que se observa quando, na última estrofe, a flecha 
(que figura o pensamento) completa sua trajetória: /Hirta, 
balouça-a sobre as ondas/Um sentimento musical” (MILANO 
apud MICHELETTI 2006, p.28), fixando-se.

Em “O Beco”, cujo ambiente soturno remete ao silêncio 
e aos mistérios da noite, os sons que constroem o poema 
ficam reverberando e, assim, permanecem na memória do 
leitor, fazendo com que a reflexão também se instale. Há, 
entretanto, em “Flecha”, um certo apaziguamento,  o que não 
ocorre em “O Beco” cujo ato de refletir causa desconforto e 
inquietação. 

Nesse poema, o sujeito poético relata uma cena em três 
estrofes, três  quadros, nos quais apresenta as personagens, 
as ações de cada uma delas que conduzem ao clímax e, ao 
posterior, desfecho. A partir de uma estrutura paralelística, há 
uma espécie de transformação que conduz as personagens 
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a uma troca de posições como observaremos na análise.

A poesia de Dante Milano revela, conforme Shiguehara, 
“um olhar que aponta para uma esfera oculta em nós 
mesmos” (2016, p. 45), “O Beco” que traz à luz o que está 
oculto no íntimo do sujeito.

Ao nos determos sobre o ato de ler o poema, percebemos 
que, para além de uma leitura compreensiva, denotativa 
mesmo, faz-se necessário um olhar mais atento, capaz de 
atribuir sentido ao que o autor ocultou nas palavras com as 
quais compôs seu poema. 

É o que notamos em “O Beco”, pois, num primeiro contato 
ficam algumas impressões, certo desconforto, mas em uma 
segunda, terceira (e/ou mais) leituras, atingimos níveis mais 
profundos de compreensão, construindo uma imagem mental 
da situação apresentada e de como ela pode nos atingir. 
Nessas sucessivas leituras, atentamos para os elementos 
linguísticos construtores de sentidos: a escolha de palavras, 
os modos e tempos verbais, as figuras de linguagem, entre 
outros aspectos. 

Para Micheletti “a linguagem literária instaura uma 
espécie de transitividade, um significar além, que deságua 
numa mobilidade significativa”. (2006, p. 18). E é essa 
mobilidade significativa que instaura sentidos e prende o 
leitor nas suas teias as quais podemos surpreender com 
uma análise estilística. 

Assinale-se que isso resulta  desse estudo se deter 
em todos os estratos (digamos) gramaticais da linguagem: 
sonoros, lexicais, morfológicos, sintáticos, semânticos, mas 
sempre estabelecendo, a partir das estruturas e do contexto, 
relações mais amplas. Segue o poema:
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O Beco
No beco escuro e noturno 

Vem um gato rente ao muro. 
Os passos são de gatuno. 

Os olhos são de assassino.

Esgueirando-se, soturno, 
Ele me fita no escuro. 

Seus passos são de gatuno. 
Seus olhos são de assassino.

Afasta-se, taciturno. 
Espanta-o meu vulto obscuro. 
Meus passos são de gatuno. 

Meus olhos são de assassino.

Nas primeiras leituras, notamos versos curtos, 
heptassílabos e o uso das palavras com teor descritivo: uma 
cena que se desenrola por uma sucessão de três quadros, 
focados ora em uma personagem, ora na outra, além de uma 
visão que enquadra os dois protagonistas, circunscritos 
pela moldura colocada para o leitor, representada pelo beco 
e pelo muro. Toda a cena se desenrola nesse pequeno e 
limitado espaço que, associado às palavras escuro e noturno, 
remetem à sensação claustrofóbica. 

O primeiro verso do poema é construído pela expressão 
adverbial, indicativa de lugar. “No beco escuro e noturno”.  
Os adjetivos escuro e noturno ligados pela conjunção aditiva 
e modificam o substantivo beco caracterizando-o.

As palavras noturno e escuro embora não sejam 
sinônimas, apresentam conceitos que se relacionam, 
portanto, juntas reforçam o sentido construído no texto, 
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ampliando o desconforto causado pela noite e o que ela 
esconde como na palavra noturno que sugere algo escuso 
e misterioso. 

Nos versos seguintes, deparamo-nos com soturno na 
segunda estrofe e, taciturno e obscuro na terceira, além de 
gatuno e assassino assinalados nos dois últimos versos 
das três estrofes. Essas palavras assumem teor descritivo, 
usadas como adjetivos qualificadores que, por sua vez, 
podem ser na ordem de avaliação ou como no caso de 
“O Beco”, intensificadores, conforme Cabral assevera 
“exprimem propriedades que descrevem o substantivo em 
qualidade...” (2011. p. 118).

O poema, como já assinalamos, compõe-se de três 
estrofes de quatro versos, com uma estrutura sintática similar 
em todas elas, constituído, em sua maioria, por palavras 
paroxítonas, com uma frequente alternância de silabas 
abertas e fechadas, com silabas poéticas que configuram 
versos de redondilha maior.

Na primeira estrofe, apresenta-se o gato, e o enunciador 
registra, com certo distanciamento, sua percepção dos passos 
e dos olhos do animal na escuridão “vem um gato”, primeira 
estrofe. Na segunda,  o artigo definido “os” transforma-se no 
pronome possessivo “seus”, /seus passos são/ seus olhos 
são/.. Nessa mesma estrofe, por meio do pronome pessoal 
oblíquo, identificamos o enunciador em cena /ele me fita/. 
Na terceira, invertem-se os predicados de cada uma das 
personagens. /meus passos são/ meus olhos são/. 

Em todo poema, temos o núcleo significativo construído 
nos versos em que as qualidades do gato e, posteriormente 
do eu sujeito, são estabelecidas pelo uso da metonímia, 
recorrente nos dois últimos versos de cada uma das estrofes 
respectivamente: “os (seus/meus) passos são...”, “os (seus/
meus) olhos são”. Os pronomes possessivos referem-se ao 
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animal na primeira e segunda estrofe e ao sujeito na última. 

Quando nos reportamos aos efeitos sonoros das 
palavras, apoiamo-nos em Saussure que afirma que “a 
linguagem humana é pensamento-som” (apud BOSI, 2004. 
p. 48), portanto, inferimos que as palavras produzem 
expressividade a partir dos sons, conforme Bosi: “no poema, 
força-se o signo para o reino do som” (2004, p.49).

O poema apresenta sonoridade bastante expressiva, 
produzida pela aliteração da fricativa /s/ que, resultando da 
passagem ruidosa do ar pela cavidade do aparelho fonador, 
dá ao /s/ o efeito característico, remete à lembrança do ruído 
felino. Essas sibilantes alveolares acompanhadas dos sons 
vocálico /o/, /u/ se unem construindo um cicio suave, apesar 
da intenção de silêncio.

 É possível perceber, a partir da leitura, os sons que as 
palavras emitem construindo ruído na noite silenciosa, por 
isso o leitor capta, por meio dos sentidos, a impressão das 
passadas suaves do animal. O poema é construído de forma 
a criar as condições favoráveis a essa sensação, lembramos 
Martins que assevera: “os poetas acumulam em seus versos 
os fonemas mais próprios a pôr auditivamente em luz a ideia 
a exprimir” (2012. p. 47), assim, é por essa sugestão que o 
leitor vai se sentindo desconfortável.

Observamos, em alguns versos, a presença de vogais 
nasais que exprimem, segundo Martins, sons velados, 
prolongados, além de sugerir lentidão, como nos versos 
“vem um gato rente ao muro” e “esgueirando-se soturno”. O 
leitor capta a movimentação cautelosa e continua do animal.

Contrastando com o escuro retratado no poema tem-se 
a imagem do par de olhos brancos e chamativos do felino 
que se destacam à noite. Nesse caso, temos a imagem 
configurada na forma da letra /o/, mas essa vogal não se 
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restringe apenas a uma referência que lembra os olhos do 
gato que brilham no escuro, Martins registra que as vogais 
[ó], [ô], [u], posteriores, “... tem a possibilidade de imitar 
sons profundos, cheios, graves, ruídos surdos, e sugerem 
ideia de fechamento, redondeza, escuridão, tristeza, medo, 
morte”. (2012, p. 52). 

Convém considerar a presença do fonema vocálico /o/ 
constante em muitas das palavras do poema, em algumas 
situações apresentando som fechado de [ô] como nas sílabas 
em destaque soturno, noturno, obscuro e em outras cuja 
realização é de /u/, inclusive nas mesmas palavras, soturno, 
noturno, obscuro. Esses sons harmonizam-se ao significado 
das palavras, reforçando-lhes o sentido, acentuando 
uma “correspondência entre os sentimentos e os efeitos 
sensoriais produzidos” (BALLY apud MARTINS p. 46)

Considerando ainda aspectos sonoros, a coincidência 
de sons fornecida pelas rimas tem um papel importante na 
constituição dos sentidos.  Assim, as palavras que formam 
as rimas internas, Noturno/ soturno/ taciturno e Muro/ escuro/ 
obscuro cooperam para a impressão do estado sombrio, com 
função expressiva de realçar essa ideia.

A repetição do fonema vocálico /u/ associado à surda 
/t/ em noturno, gatuno, soturno e taciturno que fornecem 
sons duros, secos, de batidas, e também com a vibrante /r/ 
seguida do fonema vocálico /o/ em escuro, muro, obscuro que 
atrita, vibra, confere aos versos ritmo de suspense e tensão, 
alternando batidas secas e sons estridentes. 

É como se o beco se estreitasse e a noite se tornasse mais 
escura, densa, perigosa à medida que as cenas se desenrolam 
e o enunciador coloca o leitor a par dos acontecimentos, ou 
melhor, coloca-o em cena. Assim, é possível ao espectador 
sentir a escuridão cair sobre si e, mais que assistir, vivenciar 
o drama que ocorre em cena. 
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No que concerne à construção da frase, damos a 
ela importância, pois sua estrutura revela o que o autor 
enseja comunicar, como declara Martins, “Como unidade 
de comunicação, a frase exprime um sentido, encerra um 
conteúdo, que corresponde a sua função” (2012, p.165)

O efeito esperado pela inversão frasal é a descrição 
construída pelos adjetivos, situando o leitor, colocando-o 
na cena como um observador. O enunciador dá os detalhes 
da situação: o lugar, um beco e suas características: escuro 
e noturno. “Vem um gato rente ao muro”. O uso do verbo de 
ação no tempo presente aponta para a movimentação do gato 
que acontece enquanto a situação se estabelece.

Na segunda estrofe: “Esgueirando-se, soturno”, a 
inversão da frase tem como objetivo focar na ação do felino 
que se direciona discreta e sorrateiramente em harmonia com 
o ritmo dos passos de um gato. É possível, por isso, perceber 
a delicadeza dos movimentos bem como o gesto ininterrupto. 
O adjetivo soturno entre vírgulas intensifica a qualidade da 
ação, sombrio, lúgubre e silencioso e também indica o modo 
como o gato se esgueira, soturno, ou seja, imerso em trevas; 
talvez na tentativa de não ser notado, mas, apesar disso, a 
escolha do verbo revela exatamente o contrário, pois o termo 
realça a ação do gato.

A escolha da forma verbal no gerúndio, seguido da 
colocação pronominal em ênclise, remete ao gesto do animal 
em dar passos lentos, contidos, alongando seu corpo rente 
ao muro prolongando esse ato, uma pata após a outra, 
lentamente.

O verbo, nesta forma nominal, reforça o que foi afirmado: 
o gato continua a mover-se, ele se aproxima aumentando a 
tensão causada no pequeno espaço que é o beco. A ênclise 
aliada ao gerúndio reforça a percepção dessa aproximação 
discreta.
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O segundo verso da segunda estrofe apresenta ao leitor 
o clímax do drama que se desenrola no beco, marcado 
principalmente pelo tempo presente do verbo fitar: “Ele me 
fita no escuro”.

O verbo fitar, no poema, sob a forma “fita”, 3ª pessoa do 
presente do indicativo, apresenta uma combinação de som 
agudo (/fi/ primeira sílaba) e aberto (/ta/ na segunda), aliado 
à força expressiva da consoante constritiva /f/ que sugere 
continuidade, o som se estende, alongando-se, “com certa 
duração” (MARTINS 2012, p.55), e encontra o obstáculo ao 
deparar-se com a consoante oclusiva surda /t/, que indica o 
som de batida, é quando eles se encaram, o olhar fixo um 
no outro, o impacto do som consonantal /t/   é ampliado pelo 
som vocálico aberto /a/ que,ainda segundo Martins, “reforça 
a impressão auditiva da consoante que acompanha” (2012 p. 
49); o ato de ver e ser visto se estende, permanece no gato 
e no sujeito.

Ambas as personagens se alinham: um encara o outro. 
O significado da palavra fitar , o é olhar alguém e receber o 
mesmo olhar, no mesmo momento; olhar de modo mútuo. 

 Por um átimo, eles se encaram. O sujeito se sente olhado 
e olha de volta em uma resposta silenciosa. O ambiente 
noturno do beco é ampliado pelo estreitamento, provocado 
pelos olhares das personagens, intensificado por /fi/, cujo 
som agudo e tônico produzido por [fi], reforça o valor de 
estreitamento.

Consideramos o momento como o ponto alto do poema, 
pois é partir daí que a narração caminha para o desfecho e, é 
também, nesse ponto que as personagens mudam de posição 
frente à perspectiva do sujeito. O tempo congela também 
para o leitor, criando expectativa sobre as próximas ações 
das personagens. O narrador reforça a primeira impressão a 
respeito do gato: “Seus olhos são de gatuno”, “seus passos 
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são de assassino”, mas, com a reação do animal, ele terá seu 
julgamento alterado, como observaremos na terceira estrofe. 

“Seus olhos são de assassino”. O verso iniciado pelo 
pronome possessivo coloca uma das personagens em 
evidência, o gato. Não se trata dos olhos como órgão da 
visão, mas o olhar, a expressão que se revela assustando a 
outra personagem.

As palavras “gatuno” e “assassino” nos versos três e quatro 
da primeira estrofe, são antecedidas pelo artigo definido 
“Os” observado em “os passos são...” / “os olhos são...” 
relacionam-se a um determinado felino. Cressot explica que 
o artigo definido é usado para dar exclusividade ao objeto ou 
ser, realçando a presença do animal já conhecido pelo sujeito 
poético, que foi apresentado ao leitor no segundo verso da 
mesma estrofe. O uso do artigo definido indica “um valor de 
excelência, de ênfase” (1947, p.107).

Como já nos referimos anteriormente, de certo modo, o 
uso da palavra “gatuno” rimando com os demais finais do 
primeiro e segundo verso das três estrofes, reforça as ideias, 
realça a escuridão e intensifica o medo. Ainda de acordo 
com Martins, “o efeito de um vocábulo depende não só da 
frase, do contexto em que se encontra como da tonalidade 
significativa que se sente em confronto com outros vocábulos 
equivalentes” (2012, p. 32)

A terceira estrofe conduz ao desfecho da cena, um final 
um tanto surpreendente: acompanhamos a inversão de 
posição entre os dois protagonistas. Fato que ocorre logo 
após a troca e olhares.

O felino “afasta-se taciturno”. O pronome reflexivo, em 
ênclise, focaliza a ação do sujeito, criando, pela aliteração 
do /s/ combinada a também aliteração do /t/, tanto na forma 
verbal como no adjetivo, um modo tão sorrateiro quanto 
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àquele  de “esgueirando-se”, no início do poema.

Semelhante à segunda estrofe, repete-se a fórmula ênclise, 
aposto; que remete, respectivamente, à ação de afastamento 
“afasta-se” e à descrição da personagem, “taciturno”, calado. 
O animal se retira em silêncio; se embrenha pela escuridão 
deixando ao sujeito poético, que narra os fatos ao leitor, um 
desconforto que o faz refletir a propósito de sua situação e, 
afinal, sobre si mesmo.

Após a troca de olhar, ou, seguido ao “fitar”, o gato age 
saindo de cena enquanto o narrador  reflete e tira conclusões 
expressas nos últimos versos: “meus passos são de gatuno”, 
“meus olhos são de assassino”, como quem deseja explicar 
ao leitor a reação do felino.

Durante a leitura, o leitor percebe a evolução quanto às 
características atribuídas ao gato no início da narrativa e a 
mudança de perspectiva em relação às personagens.

Quanto a essa questão, que diz respeito às características 
de quem divide a cena com o sujeito poético, ou adjetivos 
qualificadores, “gatuno” e “ assassino”, nota-se a progressão: 
de alguém que rouba para alguém que mata.

Em relação a outro aspecto, ou seja, à mudança 
de perspectiva, observamos que a troca de papeis das 
personagens apresentadas é produzida principalmente pelos 
marcadores pronominais, que alteram o sentido do enunciado 
a cada estrofe.

Como já observamos de passagem, a partir de uma 
estrutura paralelística, os dois últimos versos de cada uma 
das três estrofes apresentam, pequenas diferenças como 
também similaridade. É possível ao leitor acompanhar 
durante a evolução dos quadros, a mudança, ou troca de 
perspectiva das personagens a partir dos pronomes: 
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1ª. Estrofe: os passos são... os olhos são... –     
     embora estejam relacionados ao gato.
2ª. Estrofe: seus passos são... seus olhos são... –  
        refere-se ao gato, já apresentado anteriormente.
3ª. Estrofe: meus passos são... meus olhos são...      
     – ocorre a inversão de papeis e os atributos  
     que eram imputados ao gato tornam-se      
     próprios do eu sujeito.

 A essas considerações em relação ao paralelismo, cabe 
frisar que ele retoma o já dito e faz avançar a ideia, conforme. 
Micheletti: 

Do ponto de vista sintático, estruturas 
frasais se repetem (paralelismo) retomando 
parcialmente o já dito para avançar na direção 
do que se pretende dizer, em termos de macro 
estrutura textual. (1997, p. 152)

É o que temos com o paralelismo apresentado no poema. 
A princípio, há uma atribuição de características (o sujeito 
imputa ações de gatuno e assassino ao gato) e à medida em 
que a cena progride, essas singularidades são atribuídas a 
outra personagem, ou seja, os papeis se invertem. 

No poema “O Beco”, observamos o diálogo com o leitor: 
o sujeito poeta, que é protagonista de um episódio, relata sua 
experiência e a cada palavra mantém o leitor/ouvinte como 
observador do drama vivido em um lugar, em uma situação 
particular: o beco.

A narração é iniciada por circunstanciar o lugar, o beco 
que foi descrito pelos adjetivos “escuro” e “noturno”; em 
seguida, somos informados acerca da presença de uma 
personagem, o gato. E entendemos que essa personagem 
não está só, mas que divide a cena com o enunciador, fato 
que inferimos a partir da narração em primeira pessoa, 
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observada nos versos “ele me fita”, “espanta-o meu vulto”, 
“meus passos...”, “meus olhos...”. 

O silêncio, aliado ao pequeno espaço do beco, eleva 
a sensação de medo e desconforto que é ampliada pela 
escuridão, o sujeito julga a outra personagem, “seus passos 
são de gatuno”, “seus olhos são de assassino”.

O fato de os verbos se apresentarem exclusivamente 
no presente (vem um gato, ele me fita, afasta-se, espanta-o, 
são) sugere instantaneidade e concomitância, recurso que, 
aliados ao gerúndio em “esgueirando-se”, expressa as ações 
do felino e o modo como ele as conduz.

 O uso da ênclise ocorre quando frases são iniciadas 
por verbos. Os verbos expressam ação ou estado, portanto, 
desse modo, ao iniciar a sentença por verbo, enfatiza-se 
a ação ou estado da personagem em cena, como se pode 
observar em “esgueirando-se”, “afasta-o”, “espanta-o”.

Essas ações configuram o âmago do poema, pois, no 
início,  o gato “se esgueira, de modo sorrateiro; depois, tem-
se o registro da presença do eu sujeito; e, por fim,  instala-se 
o conflito entre as duas personagens. É quando os papeis 
se invertem, como já nos referimos, essa transformação é 
marcada pela colocação dos pronomes possessivos vistos na 
segunda estrofe “seus passos...”, “seus olhos...” e mudados 
na terceira “meus passos...”, “meus olhos...”.

O enunciador continua a percorrer o beco, com o silêncio 
à sua volta, contudo cheio de vozes em sua mente, levado 
pelas reflexões e pelos sons sugeridos pela situação. Ele 
atravessa o beco considerando que, embora tenha sentido 
medo, seu “vulto obscuro”, figura indistinta, assustou o felino 
que se afastou “taciturno”, triste, silencioso e que, aos olhos 
do animal, ele, o enunciador, era quem apresentava perigo 
“espanta-o meu vulto”. 
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 “O beco”, como se pode deduzir pela análise, traz as 
marcas de morbidez e angústia, traços já referidos pelos 
estudiosos citados no início de nossas observações. O 
enunciador  de “O Beco” transformou um encontro casual 
de um gato com um sujeito, em um beco, em uma situação  
deflagradora de sentimentos e de reflexões que tocam 
sensivelmente o leitor, fazendo-lhe compartilhar de um 
intenso desconforto que o conduz, também, a um pensar não 
sobre o episódio, mas sobre si mesmo. 

Referências:
BOSI, Alfredo. O ser e o tempo na poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 
2004 
BUENO, Silveira. Minidicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: FTDg, 1996.
CABRAL, A. L. T., MINEL, J-L; MARQUESI, S. C. (org.).  Escrita e Leitura em 
Diálogo com as Tecnologias da Informação. IN: Leitura, escrita e tecnologias 
da Informação.  São Paulo: Terracota. 2015.
CABRAL, A. L. T. Enunciação e escrita acadêmica na área jurídica: subjetividade 
intersubjetividade e argumentação. IN: VARGAS, M. V. A. M, SPARANO, M. 
Enunciação, subjetividade e práticas de linguagem: revisitando Benveniste. 
São Paulo: Paulistana, 2011.
CRESSOT, Marcel. O estilo e suas técnicas. São Paulo: Edições 70, 1947.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio: o dicionário da língua 
portuguesa. 8ª. Ed. São Paulo: Positivo. 2014.
MAINGUENEAU, D. Elementos de linguística para o texto literário. Tradução 
de Maria Augusta de Matos e revisão de Marina Appenzeller. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003.
MALAVOLTA, Bruno Darcoleto. O esquecido de si, Dante Milano: rastros de uma 
poética do esquecimento. 2015. 139 f. Dissertação (mestrado) - Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências e Letras 
(Campus de Araraquara)
MARTINS, N. S. Introdução à Estilística. 4. ed. (revista). São Paulo: Edusp, 
2012.



 95 TEMA

MICHELETTI. Guaraciaba Estilística um modo de ler... Poesia. São Paulo: 
Andross. 2006
MICHELETTI, Guaraciaba. Repetição e significado poético (o desdobramento 
como fator constitutivo na poesia de F. Gullar) IN: Filologia e Linguística, n. 1, 
p. 151-164, 1997
NUNES, Vanessa Gonzaga. LAZZAROTTO-VOLCÃO, Cristiane. Fonética e 
Fonologia do Português Brasileiro. Florianópolis: UFSC, 2011
PINTO, J. N. Os melhores cem poemas do século. 2ª. Ed. São Paulo: Geração 
Editorial. 2004
SHIGUEHARA, Alexandre. Exílio íntimo: leitura da poesia de Dante Milano. 
2016. 229 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia Letras e Ciências 
humanas da Universidade de São Paulo. Departamento de Letras Clássicas 
e Vernáculas. Área de concentração: Literatura Brasileira.



 96 TEMA

Marcelo José Ribeiro Vieira

TERRA SONÂMBULA: TERRA DE 
SONHOS E SÍMBOLOS

TERRA SONÂMBULA: LAND OF DREAMS AND SYMBOLS

PALAVRAS-CHAVE

RESUMO

ABSTRACT

KEYWORDS
Metáforas. Simbolismos. Sonhos. Viagem

Em Terra Sonâmbula, Mia Couto promove a união 
do mundo real com os símbolos e os sonhos, 
através de uma gama muito variada de metáforas 
e imagens poéticas. Esse ensaio busca refletir 
e construir algumas conjecturas sobre alguns 
desses simbolismos poéticos.

In Terra Sonâmbula, Mia Couto promotes the unity 
in the real world with the symbols and dreams, 
through a very wide range of metaphors and 
poetic images. This essay seeks to reflect and 
build some conjectures about some of these 
poetics symbolisms.

Metaphors. Symbolisms. Dreams. Travels.

Autor e Texto
Author - Text

     R.TEMA          S.Paulo               nº 90               Vol. 31       Set/Dez de 2017      P.  96 - 105



 97 TEMA

Marcelo José Ribeiro Vieira*

Em sua obra Terra Sonâmbula, Mia Couto constrói um 
belo casamento entre o mundo real, os símbolos e os 
sonhos. O livro é todo ele repleto das mais variadas 

metáforas e imagens poéticas. Seria uma tarefa extensa e 
complexa estudar todos esses múltiplos símbolos e metáforas 
usados pelo autor moçambicano – tamanho empreendimento 
talvez fosse ideal se o objetivo aqui fosse de cunho monográfico. 
Porém, é interessante que possamos realizar uma breve análise 
de algumas dessas representações. 

O romance é constituído por dois focos narrativos: de um 
lado, temos a história de um menino chamado Muidinga e do 
ancião (e seu protetor) Tuahir que, fugitivos errantes da guerra, 
acabam por abrigarem-se num ônibus queimado e abandonado. 
Por outro lado, os dois encontram um homem morto próximo ao 
ônibus e, junto a este corpo inerte, uma série de escritos que, 
ao serem lidos pelo menino, formam, então, o segundo foco 
narrativo: os relatos sobre as vivências de Kindzu, que procura 

TERRA SONÂMBULA: TERRA DE SONHOS E SÍMBOLOS
TERRA SONÂMBULA: LAND OF DREAMS AND SYMBOLS

Uma terra que se movia tempos afora
entre o acordar e o esquecer.

* Pós-graduado em Literaturas de Língua Portuguesa - UNESA, Rio de Janeiro,RJ.
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pelos naparamas (guerreiros que combatiam os “fazedores de 
guerra”) - para se tornar um deles - e por Gaspar, o filho de Farida, 
mulher pela qual ele se apaixonara.

Muidinga e Tuahir decidem fixar estadia no tal ônibus, que 
aqui aparece como um símbolo da modernidade; um transporte 
coletivo que, ao se encontrar sem movimento, contraria a sua 
representação para o mundo moderno. 

Porém, é aí que se estabelece uma ótima metáfora e um belo 
paradoxo: um ônibus parado “viaja” mais do que um em pleno 
movimento. 

Ao ler os cadernos de Kindzu para Tuahir, Muidinga dá início 
a uma outra espécie de viagem, mesmo que o ônibus permaneça 
o tempo todo no mesmo lugar. De acordo com IANNI (1990, p.3), 
“Mesmo os que permanecem, que jamais saem do seu lugar, 
viajam imaginariamente ouvindo estórias, lendo narrativas, 
vendo coisas, gentes e signos de um outro mundo.” 

Ao interromperem suas andanças, seus deslocamentos 
reais, Muidinga e Tuahir estabelecem a renovação da viagem na 
paragem, pois esta jornada pelos escritos de Kindzu cria um novo 
vínculo com o real, transmudando-o de tal forma, que Muidinga 
vê a paisagem ao redor do ônibus se modificar: “De fato, a única 
coisa que acontece é a consecutiva mudança da paisagem. Mas 
só Muidinga vê essas mudanças. Tuahir diz que são miragens, 
frutos do desejo de seu companheiro”. (COUTO, 2010, p. 77) O 
ônibus, então, se transforma em uma espécie de nave espacial 
que transporta o velho e o menino para outras dimensões de 
espaço e tempo.

Os sonhos e as fantasias aparecem de forma constante e 
muito importante no livro: a própria terra onde as personagens 
Tuahir e Muidinga se encontram, torna-se sonâmbula, pois a 
cada amanhecer as personagens se deparam com mudanças no 
local, como se ela se movesse enquanto eles dormiam. 

São as viagens oníricas destas personagens que promovem 
várias transformações nos próprios viajantes, pois muitas vezes 
passam por locais já conhecidos, porém, agora, munidos de 
novos olhares, novas percepções.
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Dentro do quadro desolador de um povo vitimado por 
guerras seguidas, os sonhos simbolizam abrigos que protegem 
contra todos os sofrimentos, significam a busca pela esperança 
onde não há nem sinal dela, representam a coragem de ousar 
buscar caminhos para suportar os tormentos que parecem não 
terem fim. A certa altura da narrativa, o fantasma do pai de Kindzu 
– Taímo - lhe pergunta por que escreve:

_ O que andas a fazer com um caderno, 
escreves o quê?
_ Nem sei, pai. Escrevo conforme vou 
sonhando.
_ E alguém vai ler isso?
_ Talvez.
_ É bom assim: ensina alguém a sonhar.
_ Mas pai, o que passa com esta nossa terra?
_ Você não sabe, filho. Mas enquanto os 
homens dormem, a terra anda a procurar.
_ A procurar o quê, pai?
_ É que a vida não gosta sofrer. A terra anda 
a procurar dentro de cada pessoa, anda 
juntar os sonhos. Sim, faz conta ela é uma 
costureira de sonhos. (COUTO, 2010, p. 182)

Numa terra assolada por estes conflitos, seus habitantes 
já perderam a esperança na vida, por isso acabaram deixando 
de sonhar. Este mundo de sonhos é buscado na narrativa por 
intermédio da fantasia, Muidinga inventa e reinventa o mundo de 
Kindzu. Mergulha profundamente em cada aventura narrada nos 
cadernos, a ponto de confundir realidade com fantasias; o seu 
mundo e o de Kindzu.

Dessa forma, os sonhos simbolizam a fé, a esperança - o 
que também é mostrado em uma das falas do velho Tuahir: “O 
que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonha, a 
estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, 
para nos fazerem parentes do futuro (COUTO, 2010, p.5)”. 

Os sonhos são elementos que fazem a estrada andar, seguir 
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adiante, neles é que habita a esperança. E a guerra – destruidora 
de sonhos - traz consigo a desesperança e o sentimento de 
desencanto. 

Em Terra Sonâmbula, vemos que um imenso mundo de sonhos 
se mistura a uma realidade caótica, de guerras e devastação. As 
personagens do livro transitam entre a certeza e a dúvida, entre 
o onírico e a realidade. Sentem-se perdidos e confusos, o que 
caracteriza uma situação de abandono, tal qual o modo como se 
encontra o país. São nestes limites - entre o sonho e a vida, entre 
a realidade e a imaginação - que vivem as personagens de Terra 
Sonâmbula.

Temos apenas de fechar os olhos para dormir 
e aí, no mundo interno do inconsciente, 
podemos receber todas as noites a visita de 
formas e forças poderosas do reino mítico. O 
mito é um sonho coletivo; o sonho, um mito 
pessoal. (FORD, 1999, p. 46)

Muidinga acompanha Tuahir desde quando aquele ia ser 
enterrado vivo, por engano, depois de contrair uma doença que o 
deixou sem memória, justamente porque o menino havia ingerido 
um tipo de mandioca venenosa e ficara tal qual um morto. Depois 
ele é “ressuscitado” por Tuahir, que lhe inicia nos ensinamentos 
da vida adulta. 

É interessante observar que tanto Muidinga vai sendo 
ensinado, por Tuahir, quanto vai ensinando a este. Aos poucos, o 
menino vai mesclando a sua cultura com a do ancião. A metáfora 
se mostra clara:  o novo e o antigo unidos, isto é, tradição e 
modernidade de mãos dadas buscando a reconstrução do corpo 
e da alma de Moçambique e do próprio povo moçambicano.

Devemos nos recordar também que Tuahir não sabia ler 
nem escrever, enquanto que o garoto sabia. Há nisto uma 
referência explícita à cultura tradicional e à nova imposição 
da cultura letrada. No entanto, em Terra Sonâmbula não há 
uma sobreposição da segunda sobre a primeira, pois, se bem 
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observado, veremos que, apesar de o letramento estar ligado a 
Muidinga, este dá continuidade à tradição da oralidade quando 
lê as narrativas dos cadernos de Kindzu a Tuahir. Essa contação 
de histórias também é feita ritualisticamente - à beira da fogueira 
- como nas comunidades africanas mais antigas.

Nas aldeias africanas havia o hábito de sentar-se à sombra 
das árvores ou em volta de uma fogueira para ali passar horas 
e horas ouvindo narrativas onde a memória e a tradição eram 
transmitidas pelos velhos griots às novas gerações. Entretanto, 
em Terra sonâmbula, há uma inversão de papéis: o garoto 
Muidinga é que conta as histórias que lê nos cadernos de Kindzu 
para o velho Tuahir. Este, por sua vez, habitua-se a escutá-las, por 
isso pede ao garoto que faça a leitura dos cadernos todos os dias 
antes de dormir. 

A escrita que se oraliza representa, na narrativa, o elo entre 
a tradição e o moderno, pois Muidinga é a ponte entre a cultura 
letrada e a cultura que se perpetua pela oralidade. Tuahir e 
Muidinga, então, se mostram como partes de um mesmo círculo, 
são imprescindíveis um ao outro. É o passado que se conecta ao 
futuro. Muidinga representa o conhecimento novo - com vínculos 
estabelecidos com a sociedade moderna – enquanto Tuahir surge 
como um símbolo da permanência da tradição:

Percebe-se nessa polarização mais velho x 
mais novo, que o primeiro é caracterizado 
pela sabedoria, enquanto o segundo o é pela 
esperteza. (...) o novo, por não ter vivido ainda 
tais ‘experiências significativas’, configura-se 
imagisticamente como esperto, enquanto o 
velho o é como sábio. (PADILHA, 1995, p. 43)

Esta união do velho com o novo se observa também no 
capítulo em que é narrada a história de Siqueleto, um ancião que 
ficara sozinho numa das aldeias abandonadas. Siqueleto fala a 
língua local e Muidinga não entende, Tuahir, então, acaba servindo 
de intérprete. Podemos observar nisso o novo na dependência 
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do mais velho. 
Por fim, há a inversão, Siqueleto pede a Muidinga que 

escreva seu nome numa árvore, mostrando agora a dependência 
do velho ao novo. Estes acontecimentos corroboram para que 
reafirmemos o que já foi dito: o novo, segundo a simbologia de 
Terra Sonâmbula, deve andar unido ao antigo. 

Mostra-se nítido que o conhecimento ancestral não deve 
ser desprezado nesta construção de uma nova nação, de um 
renovado paradigma de sociedade.

A narrativa de Mia Couto constrói-se com um desfile de 
personagens e de situações que simbolizam também o pluralismo 
cultural de Moçambique: o preconceito moçambicano contra os 
árabes (que os portugueses reforçaram); os naparamas, que 
guerreavam contra os “fazedores de guerra”; o velho Siqueleto, 
um ancião que vivia sozinho sonhando com a reconstrução de 
sua aldeia, destruída pela guerra; Romão Pinto, que representa 
o colonizador português; Nhamataca, que acredita poder cavar 
até conseguir fazer um rio; as missões religiosas, representadas 
na figura da irmã Lúcia, que também era uma contadora de 
histórias e uma guardiã de elementos da cultura africana, como o 
cerimonial que promove a purificação da mãe de Farida.

É, aliás, através da personagem Farida que percebemos as 
histórias de Kindzu e Muidinga se tocando e se entrelaçando. 
Farida aparece nos cadernos de Kindzu e fica claro que seu 
grande objetivo é a procura de seu filho Gaspar.

Em certo momento, ela acaba se isolando em um barco 
que se encontra encalhado, abandonado. Esta embarcação 
também acaba por constituir um outro tipo de símbolo, ela 
parece representar os sonhos impossíveis, uma vez que se 
encontra encalhada e abandonada tal qual um navio fantasma: 
“O navio fantasma simboliza os sonhos, de inspiração nobre 
mas irrealizáveis, do ideal impossível.” (CHEVALIER, 1999, 
p. 632). Além disso, “a metáfora do barco à deriva, símbolo da 
morte, representa o sentimento de der (rota) que impregna o 
modernismo e se acirra no pós-modernismo”. (LOBO, 1988, p. 
123)



 103 TEMA

Próximo ao desfecho do livro, surge ainda mais uma metáfora 
onde outra embarcação ganha um novo sentido: Tuahir viaja para 
os braços da morte, de uma forma ritualística: Muidinga o coloca 
em uma canoa para que ele seja levado pelo mar. “A barca é o 
símbolo da viagem, de uma travessia realizada seja pelos vivos, 
seja pelos mortos.” (CHEVALIER, 1999, p. 121).

Poeticamente construída, esta passagem de Terra Sonâmbula 
consegue transformar o falecer em um momento mágico e 
sublime. Liberado do mundo real, Tuahir agora é engolido pela 
fantasia que se espalha pelas águas de um mar onírico:

As ondas vão subindo a duna e rodeiam a canoa. 
(...) Tuahir está deitado, olhando a água chegar. 
Agora, já o barquinho balouça. (...) Começa 
então a viagem de Tuahir para um mar cheio 
de infinitas fantasias. Nas ondas estão escritas 
mil estórias, dessas de embalar as crianças 
do inteiro mundo. (COUTO, 2010, p. 235)

Se, por um lado, há a viagem dos que partem para nunca mais 
voltar, existe também a viagem dos que querem se encontrar, dos 
que irão regressar: Farida pede a Kindzu que encontre o filho dela 
– Gaspar. Inicia-se, então, uma outra espécie de viagem, agora de 
resgate. Interessante notarmos que em ambas as viagens - tanto 
a de Muidinga quanto a de Kindzu - há a vontade de se construir 
uma identidade: Muidinga quer encontrar seus pais, Kindzu quer 
se tornar um naparama, um guerreiro que luta por seu povo. No 
curso destas viagens há sempre alguma transfiguração, de tal 
modo que aquele que parte não é nunca o mesmo que regressa. 
Tanto Muidinga, quanto Kindzu vão se transformando durante 
essas suas jornadas e modificando a maneira como percebem 
as coisas. Ou seja, acabam por ser duas viagens tanto internas 
quanto externas. As percepções dessas duas personagens vão se 
modificando, à medida que a narrativa avança. Os olhares já não 
são mais os mesmos porque, no caminho, algo foi modificado, 
não fora, mas dentro do indivíduo que caminha:



 104 TEMA

Quem viaja, larga muita coisa pela estrada. 
Além do que larga na partida, larga na travessia. 
À medida que caminha,despoja-se. Quanto 
mais descortina o novo, desconhecido ou 
surpreendente, mais liberta-se de si, do seu 
passado, do seu modo de ser, hábitos, vícios, 
convicções, certezas. (IANNI, 1990, p. 18)

Podemos, então, verificar que as metáforas ligadas à ideia de 
viagem estão sempre presentes na narrativa, tanto, como falamos 
anteriormente, na imagem do ônibus que mesmo parado realiza 
uma “viagem” quanto na iniciação de Muidinga e nos escritos de 
Kindzu.

Em seus cadernos, Kindzu empreende uma viagem iniciática, 
tal qual Muidinga ao lê-los. O menino adentra a narrativa de Kindzu 
e este toma parte da vida de Muidinga, influenciando-o. E é nesta 
criança que são semeadas as esperanças de continuidade de 
uma tradição que se vê dilacerada. Ao fim de todas as viagens 
do livro, há o encontro do velho com o novo. A tradição que é 
semeada no futuro. 

Surge - junto com Muidinga - a esperança de um novo 
tempo: uma era repleta de sonhos e de anseios, na qual a estrada 
estará viva dando acolhida aos sonhadores, filhos desta terra. 
Muidinga nasce de novo ao descobrir a sua real identidade; 
e Moçambique precisa também reencontrar sua identidade 
redescobrindo sua cultura, suas tradições, não deixando fenecer 
o antigo em detrimento do novo: ao contrário, fazendo com que 
toda a sabedoria do passado seja terreno fértil para receber as 
sementes do futuro. 

Nas páginas de Terra Sonâmbula, Mia Couto cultiva a 
esperança no porvir. É através da “semente” Muidinga, que 
renasce a esperança de um amanhã de paz e sonhos para 
Moçambique:

Mais adiante segue um miúdo com passo 
lento. (...) E o menino estremece como se 



 105 TEMA

nascesse por uma segunda vez. De sua mão 
tombam os cadernos. Movidas por um vento 
que nascia não do ar mas do próprio chão, 
as folhas se espalham pela estrada. Então, 
as letras, uma por uma, se vão convertendo 
em grãos de areia e, aos poucos, todos 
meus escritos se vão transformando em 
páginas de terra. (COUTO, 2010, p. 245)

É, então, através desse menino que temos o casamento 
do passado com o presente. E Moçambique é essa criança 
que renasce depois de tantas e tantas guerras. Uma terra 
que precisa modernizar-se sem perder a sua tradição e o 
seu passado. Assim como o sonho faz viver essa estrada, é 
o contar histórias que alimenta os sonhos.
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UMA CIDADE COM JEITO ALEMÃO, ONDE ATÉ 
UM RIO IMITA O RENO

A CITY WITH GERMAN WAY IN WICH UNTIL A RIVER IMITATES 
THE RHINE RIVER

Filho de mãe indígena, nascido no Amazonas, 
Geraldo, um jovem engenheiro, chegou à cidade 
de Blumental, no Rio Grande do Sul, e logo sentiu 

saudades do Brasil. Ali se falava a língua alemã, a arquitetura 
era germânica, as pessoas tinham pele muito clara, cabelos 
louros, olhos azuis, e, contornando a cidade, havia até um 
rio que imitava o Reno.

Chegara para trabalhar, construir uma hidráulica; 
era engenheiro sanitarista, e ali, por conta da falta de 
saneamento, as pessoas morriam de malária, tifo, disenterias, 
febre amarela. 

Passeando, Geraldo olhava em volta, detendo o olhar 
nas construções de estilo germânico, nos anúncios das lojas 
em língua alemã. Nas calçadas, pessoas falavam em alemão. 

*Mestre em Teoria Literária, assistente editorial e professora na Unifeb.
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“Blumental dava-lhe a impressão de uma cidade do 
Reno extraviada em terra americana”
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Em todo lugar, a refeição básica era composta por salada de 
batatas com salsichas, repolho azedo, devorada com um tipo 
particular de alegria que isolava olhares intrusos de gente 
inferior que só merecia desprezo.

O jovem sentia o peso do isolamento. Tinha a sensação de 
que havia partido para muito longe, para além dos oceanos, 
para chegar àquele recanto distante de seu país.

Procurava fingir que não estranhava a paisagem – tanto 
a física como a humana - agir com naturalidade, escondendo 
o desgosto que sentia por perceber que estava no exílio, 
separado de todos pelo idioma e pelas diferenças culturais 
que o atiravam no ostracismo.

 Pensava em todas as cidades que conhecia, buscava 
alguma reminiscência em que pudesse ajustar aquela 
paisagem. Mas era inútil. O que tinha diante dos olhos era 
diferente de tudo o que já havia visto no país: “Blumental 
dava-lhe a impressão de uma cidade do Reno extraviada em 
terra americana”, como escreveu Moog.

Os dias passavam e, aos poucos, o engenheiro foi se 
acostumando com a cidade, fazendo algumas amizades, 
enquanto se iniciavam as obras do projeto em que viera 
trabalhar.

A IMIGRAÇÃO 
E O “PERIGO ALEMÃO”

Nesse romance, Vianna Moog traça um panorama do 
processo de integração social de imigrantes alemães no sul 
do Brasil e da expansão do nazismo.

A política de imigração no Brasil havia se iniciado 
desde o primeiro quartel do século XlX, correspondendo à 
necessidade do país em substituir a mão de obra escrava 
no sudeste do país, bem como estimular a implantação da 
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pequena propriedade rural no sul.

A Itália respondera prontamente a esse apelo enviando 
grandes contingentes de trabalhadores, que rumaram 
especialmente para São Paulo, a fim de trabalharem 
principalmente nas lavouras de café – mas o Rio Grande do 
Sul também havia recebido elevado número de italianos, que 
se dirigiram para a produção de uva e vinho, além de outras 
áreas. 

Foi, contudo, muito expressivo o número de imigrantes 
alemães que se concentraram em Santa Catarina e no Rio 
Grande do Sul, marcando fortemente as regiões onde se 
instalavam com traços de sua cultura desde a fisionomia 
arquitetônica regional como a prevalência de seu idioma.

 Na Europa, após a vitória na guerra franco-prussiana, 
em 1871, surgiu a unificação alemã, o que gerou, em muitos 
países, inclusive no Brasil, grande receio de que que a nova 
grande potência, que não tinha colônias, pudesse investir 
contra os países que abrigavam grande contingentes de  
imigrantes alemães.  

Logo começou a se espalhar o medo do chamado 
“perigo alemão”, como ocorreu por ocasião da Primeira 
Guerra Mundial, quando surgiram no Brasil organizações 
nacionalistas, que pregavam a necessidade de que se 
fortalecesse no país a constituição de uma identidade 
brasileira.

Essas novas ideias e concepções, que foram ganhando 
contornos cada vez mais nítidos ao longo dos anos 1920, 
atingiriam uma configuração plena ao longo dos anos 1930, 
a partir da implantação do governo Vargas.

A manutenção do uso da língua alemã dentro e fora 
de casa, junto com o cultivo de outras marcas culturais, a 
ressonância alcançada por discursos nacionalistas vindos 
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da Alemanha, além dos rumores sobre uma segunda guerra 
mundial, geravam no país desconfiança sobre o futuro, 
alimentando o preconceito contra esses colonos.

Nesse contexto, foi instituída no Brasil, pelo governo 
federal, uma Campanha de Nacionalização. Essa campanha 
ganhou grande impulso com a efetivação da Segunda Grande 
Guerra,  enquanto o país sofria fortes pressões internacionais 
para que cortasse relações com a Alemanha Nazista, e 
passasse a se posicionar ao lado dos Aliados contra o Eixo.

A Campanha de Nacionalização pretendia eliminar os 
chamados “quistos étnicos”, ou seja aqueles grupos de 
imigrantes que preservavam em grande escala o cultivo  
consciente ou não de características étnico-culturais de 
seus países de origem, baixa taxa de miscigenação, cultivo 
do isolacionismo, neste  caso, os alemães.

É dentro deste quadro que Vianna Moog escreveu “Um rio 
imita o Reno”, absorvendo e explicitando o espírito da época.

Desta forma, esta bela obra de Moog pode ser usada 
como fonte histórica. Foi escrita em 1938 e leva a supor um 
estado de isolamento que os teuto-brasileiros faziam questão 
de manter diante dos demais brasileiros. 

É evidente que isso ocorreu efetivamente em pequenos 
grupos, e não na totalidade desse grupo social. Mas ocorreu 
com muita força, e as marcas deixadas por esses pequenos 
grupos ainda são sentidas hoje, em esparsas campanhas 
separatistas, que,  vez ou outra, acordam  no sul do Brasil.

A grande maioria desses imigrantes e seus descendentes 
realizaram um processo de perfeita integração social no país. 
Mas ao contar a história de grupos resistentes, Vianna Moog 
enriqueceu a literatura brasileira de caráter histórico, ao lado 
da elevada qualidade estética de seu romance.
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Mostrou, nesta obra, um dos possíveis retratos do período 
vivido pela sociedade brasileira no momento de sua escrita.

 DE VOLTA AO ROMANCE: 
MÚSICA E ENCANTAMENTO

Geraldo, caminhando pelas ruas de Blumental, sentia 
que ali quem não falasse alemão estaria perdido. Fez alguns 
amigos, inclusive Armando Seixas, que era fiscal do imposto 
de consumo, que costumava acompanha-lo nas voltas que 
dava pela cidade.

Nessas voltas, Geraldo passava pela casa da família  
Wolf, alemã, onde uma moça, Lore, tocava piano. A música, 
encantadora, aquecia seu coração por isso renovava, sempre 
que podia, o prazer de passar pela bela casa, onde morava 
a pianista teuto-brasileira.

Inebriado pela música, foi se apaixonando por Lore, de 
quem nunca se aproximava, por falta de oportunidade. Era 
muito difícil o acesso a essas famílias. Mas um inesperado 
acaso acabou ajudando o jovem. Foi quando Raul Machado, 
famoso violonista brasileiro, chegou a Blumental para realizar 
um concerto. O violonista precisava de um pianista, para 
que o acompanhasse no concerto e Geraldo sugeriu Lore. 
Desse modo, Raul e Geraldo foram à  casa da família Wolf, 
para o convite.

Na bela residência ficou conhecendo a moça, e, inclusive,  
sua forte e preconceituosa mãe, Frau Marta, que comandava 
de modo rígido a família. Juntamente com o filho, Karl Wolf, 
não permitia que seu neto, o menino Paulinho brincasse com 
os “mulatinhos” da vizinhança. E quando falava, sua voz 
soava metálica, dando sempre a impressão de que era um 
militar nazista dando ordens.

Geraldo, porém, nem prestou muita atenção em Frau 
Marta. Seu olhar estava voltado para Lore, e logo percebeu 
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que a moça se interessava por ele. Ficou possuído por forte 
emoção, sentindo enorme alegria ao perceber que  o namoro 
se tornava possível. 

A REJEIÇÃO

Racista, Frau Marta tinha orgulho da pureza de sua raça 
ariana e jamais permitiria que algum membro de sua família 
se aproximasse de negros. E para ela, Geraldo era negro. 
Por isso, mais tarde, durante um baile em que Lore e Geraldo 
dançaram sem parar, resolveu proibir que a filha tornasse a 
ver o namorado. A moça resistiu. Em vão.

O irmão, Karl defendia a mãe, explicando que ao 
rejeitar o engenheiro, ela apenas “desejava preservar o lar 
da contaminação do sangue negroide”. Como a mãe, ele 
também considerava negra qualquer pessoa que não tivesse 
ascendência teuta.

Desprezava os brasileiros a ponto de considerar que  a 
prosperidade do sul se devia ao trabalho alemão. Não aceitava 
de jeito nenhum a mestiçagem de uma raça superior como a 
alemã com raças inferiores, o que poderia levar à decadência 
da civilização. Por isso não permitia o ingresso dos não-
teutos ao clube da cidade. Por isso era, também, radicalmente 
contra o namoro da irmã com Geraldo.

Como outros imigrantes alemães, Karl mantinha um 
distanciamento voluntário dos brasileiros de fato, aos quais 
ficavam reservados os trabalhos subalternos, enquanto 
os alemães e seus descendentes constituíam as elites da 
cidade. Geraldo, porém, apresentava um agravante: tinha uma 
profissão que o distinguia dos grupos de brasileiros, e ocupar 
o cargo que estava ocupando correspondia praticamente a 
uma usurpação. Por isso tinha clareza de que logo tratariam 
de corrigir esse equívoco e expulsá-lo de Blumental.

É nesse quadro de brutal rejeição do namoro dos 
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jovens que a história se desenrola, até o afastamento do 
engenheiro da empresa, a doença de Lore, que contraíra tifo 
em decorrência do uso de água não tratada, a descoberta de 
Frau Marta de que tinha ascendência judaica.

A RAÇA NÃO TÃO PURA

Ao que parece, o escritor Vianna Moog ao descrever 
Frau Marta como uma racista radical, que mantinha na sala 
uma fotografia de Hitler, e se entregava com paixão ao culto 
do arianismo, tratou de ridicularizar esse fanatismo. Para 
isso, criou um personagem, parente de Frau Marta, que 
manda carta, dizendo que estava se preparando para vir ao 
Brasil.  A mulher logo imagina que o primo Otto estaria vindo 
para prestar algum serviço a Hitler e fica aguardando com 
ansiedade a chegada do parente.

Otto chega e logo conta que estava fugindo da Alemanha, 
de riscos de ser preso e mandado para algum campo de 
concentração. Fugia da fome e de perseguições por ter 
origem judaica. 

Frau Marta ouve Otto em estado de choque. Nunca havia 
imaginado que tinha origem judaica, que seu arianismo 
não era verdadeiro! Torna-se uma mulher calada, sombria. 
Cansada, deixa de se preocupar com os companheiros de 
brinquedo do neto Paulinho, mas não consegue  se arrepender 
de seu comportamento com Geraldo, porque o preconceito 
e a capacidade de discriminar estavam profundamente 
entranhados em seu modo de ver o outro.

CONCLUSÕES

Esta obra de Vianna Moog alcançou extraordinário 
sucesso, com tiragens muito mais elevadas que a média das 
obras literárias publicadas na época. Atingiu grande muito de 
reedições, que se estenderam  de 1939 a 2012; foi muito usada 
nos cursos de nível médio, onde muito se debateu sobre o 
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alemanismo, considerado um modo de defesa da cultura 
alemã por descendentes de imigrantes alemães, constituindo-
se, também, além da defesa de sua língua e cultura, num 
empenho para a conservação da pureza étnica, combatendo 
com rigor a possibilidade de casamentos interétnicos.

Foi usada para alimentar debates sobre a imigração em 
geral e o alemanismo em particular – além dos excessos 
cometidos pela Campanha de Nacionalização, que atingiu 
os meios de comunicação da época,quando foram proibidos 
de circular jornais escritos em língua alemã, que eram 
distribuídos nas colônias. 

O uso de língua alemã no espaço doméstico, a partir 
de 1939, não sofreu,de início, qualquer tipo de restrição, 
mas quando o Brasil entrou na Segunda  Guerra Mundial o 
panorama mudou e a polícia passou a invadir residências 
sem ordem judicial, com a intenção de procurar livros em 
língua alemã, armas e aparelhos de rádio que pudessem 
trazer notícias da Alemanha.

Foram tempos sombrios vividos no Brasil. O espírito 
sombrio desse tempo foi capturado por Vianna Moog, 
alicerçando este belo romance, que,por seu caráter histórico 
e qualidade literária, perdura no tempo.

A ideologia da superioridade racial germânica foi tão forte 
que contribuiu para alimentar a ascensão do Integralismo 
no Brasil. Nesse caso ,cabe lembrar que o Integralismo que 
marcou profundamente São Paulo, difundiu-se pelo Rio 
Grande do Sul onde não existiam conflitos ideológicos entre 
Nazismo e Fascismo. 

Em 1932,surgiu em São Paulo a Ação Integralista 
Brasileira, que, segundo consta, recebia até fundos do 
governo  fascista italiano, além de uma estrutura de catequese 
para atingir as coletividades italianas presentes em nosso 
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país – auxílios que se extinguiram em 1938,quando,inclusive, 
os integralistas foram reprimidos pelo governo Vargas.

No movimento literário modernista, esse grupo de 
orientação fascista criou no final dos anos 1920 o verde-
amarelismo, onde se fazia apologia das tradições e se 
exaltava a terra, o passado, os heróis nacionais, alinhando-se 
com o pensamento conservador, que acreditava que dentro 
do conservadorismo retrógrado se poderiam realizar, de 
modo inevitável, as renovações de que o Brasil necessitava. 

Opunham-se aos movimentos democráticos, difundindo 
a ideia de que nos centros urbanos, as assembleias reuniam 
pessoas ignorantes, que não tinham autonomia intelectual 
para opinarem ou decidirem e precisavam ser guiadas pelas 
elites pensantes, em que eles próprios estavam incluídos. 

Esses conservadores reuniam autores como Cassiano 
Ricardo, Menotti del Picchia, Plinio Salgado – sendo que este 
se notabilizou como chefe político nacional do Integralismo.

Um fato curioso que se observa nesse período é um 
relativo conflito de gerações em que os filhos de italianos 
tendiam a apoiar o Integralismo enquanto seus país 
mantinhan-se fiéis a Mussolini, prestigiando o Fascismo.

Na verdade, em São Paulo, a burguesia italiana constituida 
de italianos natos recusava  o Integralismo em defesa de seus 
interesses enquanto seus descendenes, mais abrasileirados, 
aderiam ao Integralismo provavelmente como forma de se 
afirmarem e serem aceitos como brasileiros.

Nas zonas de colonização alemã também ocorre a 
penetração Integralista mas na obra de Viana Moog esta 
questão não aparece.  Ali se observa o culto à figura de Hitler, 
onde Frau Marta mantém na sala a fotografia do líder nazista, 
fato que se repetia nas casas das famílias de Blumental.
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O filho de Frau Marta, como já vimos repetia o modelo 
comportamental de sua mãe, tanto na opção política como 
nos atos de preconceito e descriminação. Neste caso, Moog 
mostra que no sul do Brasil o que se manteve foi o predomínio 
da questão étnica.

Abordando a relação homem versus espaço real,  e as 
questões relacionadas ao conjunto de particularidades desse 
local ou regão geográfica em que vive, Moog fornece em Um 
Rio imita o Reno dados históricos, sociológicos e estéticos  
de precioso valor.
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Se abrir um livro fosse o mesmo que abrir uma porta, 
onde Ecos do Caos nos levaria? Testemunhamos 
que a paisagem que nos salta aos olhos é mais 

complexa do que parece. Numa primeira leitura mais 
negligente o leve coloquialismo dos poemas de Cecília 
Nóbrega e a simplicidade estilística de Márcio Lima não 
nos provocam muito. No entanto, algo já nos capturou. 
Quando cruzamos as portas de Ecos do Caos a paisagem 
que desaba sob nós traz uma implacável ambivalência: se 
numa primeira vista temos uma previsível planície, o que se 
segue nos perturba. A planície vai, na velocidade de cada 
passo nosso sendo entrecortada por espectros, fantasmas 
do vazio, memórias. Absorver a ambivalência de simplicidade 
e densidade é definitivamente estar na leitura daquela 
paisagem. 

O curioso é que aprendemos a desenvolver certa 
suspeita com livros de autores contíguos; nada garante o 
bom amálgama entre os textos desses escritores. Em alguns 
casos, o que vemos é um autor arrefecer o outro, anular, 
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ou ainda, mesmo que não propositalmente, o digladiar das 
misteriosas energias que cada poesia libera. Mas, nessa 
publicação isso não ocorre; não por acaso, o que vemos é 
uma planície, apenas um landscape, uma impressionante 
harmonia como se um autor necessariamente conduzisse 
ao outro, sem percalços. 

A poesia de Cecília Nóbrega nos leva à memória e 
apresenta o passado como refúgio. Ora, um subterfúgio 
bastante recorrente em nosso cotidiano, logo, uma grande 
questão. Como se verifica em “Voltar no tempo”: 

Quero voltar 
No tempo 

Ser criança 
Outra vez 

Correr livre 
Pelos campos

Ou em “Saudade”: 
Ah! Que saudade 

Saudade da minha infância 
Do meu cheiro de criança 

Que me fazia sonhar

E em “Infância serena” parece que temos a continuação 
dos poemas anteriores: 

Ah! Noites serenas 
Aquelas da minha infância 

Onde a alma pequena 
Sonha, revela 

Encanta

A persistência da lembrança guarda o período de infância 
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como asilo inviolável, como se o passado fosse um local 
onde podemos sempre nos proteger contra a inexorável 
transitoriedade do devir. Sem muito esmero com a forma 
ou algum trato mais rebuscado com o ritmo, Cecília investe 
pesado no conteúdo do texto e cria um ambiente paradoxal: 
uma inversão espaço-tempo, onde um período de tempo se 
transforma em um lugar. 

Ainda: cria uma espécie de passado eterno, um pretérito 
que sempre está lá como se o decorrido estivesse sempre 
decorrendo. Desde o homem da pedra polida até o astronauta 
esse alento é diariamente criado para nos aliviar das 
demandas do presente. Em “Recordação” somos mais uma 
vez deslocados do mundo vigente:

Hoje estou a recordar 
Um tempo doce e transparente 
De uma felicidade permanente 

Que me trazia o sonhar 
Momento santo, sagrado 

De brinquedos encantados

Inevitável associarmos esse predomínio do tempo 
psicológico, que subverte o tempo cronológico com o estilo 
oscilante de Clarice Lispector. A esse respeito fazemos 
também uma conexão com a obra de outra grande dama 
das letras: Florbela Espanca. Como característica da poesia 
florbeliana, saudosista por excelência, verifica-se a mesma 
sinuosidade entre presença e ausência. O passado envolto 
numa áurea de positividade e o oposto com o presente.

Sua poética pavimenta um caminho para aqueles 
que querem confrontar a vida como ela é. Levando em 
consideração que todos nós, em algum momento, nos 
debatemos com a vida, é uma poética para todos. Cecília 
entoa o canto dos incomodados (quiçá dos impotentes) 
que, ora querem fugir in corpore da vida, ora querem fugir 
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abstratamente da realidade, pedindo abrigo à ilusão e ao 
sonho. Como em “Vontade”: 

Às vezes penso
Em desistir

Da vida
Que aqui vejo

Uma vida mergulhada
Na dor

Nessa paisagem planisférica, quando esgotamos metade 
do livro, já nem lembramos como tudo isso começou. 
Embebidos na áurea da poetiza os vultos da memória são 
espectros de um passado no presente. Nessa atmosfera 
começamos a percorrer a poética de Márcio Lima.

A harmonia entre os estilos cria um diálogo tão fluente 
que nos permitimos ler os primeiros poemas do poeta 
como se fossem a complementação da poetiza. Ocorre uma 
bem arranjada fusão da melhor maneira possível, isto é, 
naturalmente. No entanto, aos poucos, Márcio vai imprimindo 
sua marca. Se outrora a melancolia era langorosa, na pegada 
do poeta todas as tonalidades se tornam mais agudas. O 
problema das insuficiências da vida, do indivíduo com seu 
entorno, são escancaradas à consequências mais definitivas 
e irreversíveis. Como o forte e literal “Depressão corrosiva”:

Ventos cortantes dos montes 
Agonia no sopro da alma 

Dor desabrochando nas fontes 
Tristeza desenfreada sem calma.

Um estudioso da obra do poeta Charles Baudelaire, o 
crítico francês Paul Bourget, aponta um niilismo inconfundível 
na obra do poeta compatriota. Para o crítico, Baudelaire foi 
“um embriagado pelo nada [...] pelo vazio nutria até mesmo 
certo apetite”. A poética de Márcio se aproxima da órbita 
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de um perigoso buraco negro cujo centro de gravidade 
é o niilismo e flerta com todo esse entorno: vacuidade, 
soturnidade, ambiente gótico, etc. 

Ao evocar tantos elementos da órbita niilista pedimos 
licença para a literatura para dialogarmos com a música. Os 
poemas de Márcio Lima parecem se completar se forem lidos 
ao som de um disco específico de uma banda específica. 
Trata-se do aclamado Draconian Times da banda inglesa 
Paradise Lost. Começando pela capa até seus arranjos 
soturnos, a sonoridade gótica expressa uma espécie de 
música ambiente para os poemas. Como na belíssima faixa 
Forever Failure (Fracasso Eterno), que, para abusar do 
exagero, reproduz uma atmosfera de música erudita dentro 
do Doom metal. A composição parece se comunicar com o 
poema já mencionado de nosso autor; assim se inicia a letra 
da música:

 You must feel frustration
'cause your mind feels such temptation

And your ways appear a total lack of faith
Você tem que sentir frustração

Pois sua mente sente tal tentação
E em seu caminho surge uma total falta de fé

 Como se trata de uma coletânea de escritos de juventude, 
nosso autor mostra que, desde muito cedo, manifestou 
profunda inquietação com a maneira com que somos 
atirados na vida. Existe um lamento, existe algo que sangra 
silenciosamente nas letras de Márcio e logo imaginamos que 
ele seria um desses escritores que escrevem com um espinho 
furando o dedo. Uma grande questão nos vem à mente 
depois de um contato mais prolongado com sua poética: 
o grande sarcasmo da natureza de criar um ser com o dom 
de perguntas fundamentais sem jamais oferecer respostas 
definitivas. O “v” de vida é o mesmo “v” de vazio; poema 
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“Agora…”:
Niilismo instrumental da vida 

Dor que você não sente 
Tormento da noite mal dormida 

Doença crônica da gente.

Augusto dos Anjos? Edgar Allan Poe? Finalmente estamos 
completamente absorvidos pela paisagem de Ecos do Caos. 
Com a energia dos textos de Márcio podemos compreender 
todo o conjunto do material que diz muito em seu título. O 
espanto mais imediato concebe a inevitável imagem: como 
seria o eco que se origina no caos? Se o espelho reflete uma 
imagem, o eco é o reflexo de um som. Um eco do caos é, por 
conseguinte, a repetição do caos, sua afirmação. A poética 
de Márcio se apresenta como um constante reverberar dessa 
repetição e isso abre questionamentos sobre o que é o caos. 

A cultura atribui um sentido negativo a ele; quem sabe 
o humano mesmo abrigue como modo de ser a ambição da 
ordem. As pulsões racionais possuem uma predisposição 
à organização. Na linha de pensamento da Gestalt os 
psicólogos defendem que temos um automatismo, um reflexo 
na percepção. Ele nos inclina naturalmente a organizar as 
partes de modo a formar um todo coerente, inteligível. Assim, 
se nos depararmos com um arco cujas pontas quase se 
encontram o “instinto da razão” imagina ou age ou realiza, 
mesmo que ficticiamente, o fechamento do arco em um 
círculo. Pensar é ordenar e ordenar é uma virtude que a 
razão nos agracia. De todo esse processo se sobreleva uma 
mentalidade: a desordem é uma circunstância que deve ser 
corrigida. A desorganização um traço negativo a ser superada 
e o caos um estado inútil condizente ao animalesco, não a 
superioridade do pensamento. 

Finalmente, o que compreendemos da intenção do 
trabalho de nossos autores é a tomada de partido justamente 
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desse estado tão desprezado. Sua tônica é vasculhar sob 
múltiplas perspectivas as facetas do caos, do sofrimento, 
da saudade. Trata-se do pensamento deixado pelo filósofo 
Theodor Adorno: “a tarefa atual da arte é introduzir o caos 
na ordem”. Nesse ambiente, ao fim de tudo, os textos trazem 
grandes questões e a simplicidade se esvai nos deixando 
sozinhos no escuro. E se ficamos desamparados nessa 
vacuidade, se restamos com a alma embebida em niilismo 
é porque eles conseguiram nos perturbar ao ponto da 
desordem ser efetivamente trazida á tona. Se deixássemos 
de demonizar o caos quem sabe descobriríamos que ele é tão 
partícipe da vida quanto à ordem. A desordem não é prática, 
mas sem esse estado não seria possível concebermos uma 
realidade. 

Mesmo que livros coletivos apresentem rara sintonia 
entre os autores, aqui temos uma melodia existencial que 
possibilita a harmonia e serve à mesma dança dos autores. 
Se tratando de Ecos do Caos, nada mais completo do que 
evocar a síntese dos gênios e parafrasear o filósofo Friedrich 
Nietzsche: “É preciso ter ainda caos dentro de si, para poder 
dar à luz uma estrela dançante.” 

Obra: Ecos do caos
Autores: Cecília Nóbrega 
e Márcio J. S. Lima
Editora: Ixtlan
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