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 a cena da página anterior, Perseu libertando 

Andrômeda, foi pintada por Giuseppe 

Cesare, também chamado Cavalier 

d’Arpino, a fonte mais conhecida e acessível sobre essa história 

provavelmente era Ovídio, que a conta no livro IV das Metamorfoses. 

No quadro, Perseu cavalga seu cavalo alado carregando na mão a 

cabeça da Medusa, com a qual vencera o gigante Atlas em uma 

aventura anterior, tendo sob seus olhos Andrômeda presa a um 

rochedo e diante dela um monstro marinho prestes a atacar. 

O pintor parece retratar o momento da investida contra o 

monstro, ao qual já precedeu uma parte relevante da ação. Na 

narrativa de Ovídio, Perseu se apaixonou pela donzela tão logo 

a viu; aterrissando seu cavalo, dirigiu-se a ela indagando seu 

nome e o motivo do castigo que ela sofria. Apesar da situação 

um pouco incômoda, Andrômeda já começava a contar sua 

história quando foi interrompida pela chegada do monstro 

marinho que devia devorá-la, mas não com tanta pressa que não 

desse tempo à chegada dos pais da moça, que vinham se abraçar 

à filha condenada. O encontro entre o herói apaixonado, a 

princesa acorrentada, os pais desesperados e a fera esfomeada 

acabou se mostrando bastante propício para uma negociação 

matrimonial, lembrando Perseu de oferecer-se para salvar a 

donzela desde que a recebesse por esposa, o que lhe é 

prometido, além de todo o reino por dote. Só então chegamos à 

cena fixada pelo pintor, em que o herói volta aos ares para atacar 

do alto a fera e derrotá-la, recebendo os aplausos e a noiva pela 

vitória. 

Cerca de quinze séculos após Ovídio compor suas 

Metamorfoses, outro episódio muito semelhante ao de Perseu e 

Andrômeda apareceria no Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, 

em cena entre Ruggiero e Angélica, que Ingres pintou em cinco 

diferentes versões entre 1819 e 1859, sendo a primeira delas a que 

se vê adiante.  

Quando 
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Na verdade, não há nada de casual na semelhança entre a 

representação de Perseu libertando Andrômeda por d’Arpino e a de 

Ruggiero libertando Angélica por Ingres, embora sejam distintas as 

referências literárias de cada pintor. O episódio pintado por 

Ingres no quadro acima consta do canto X de Orlando Furioso, no 

qual Ruggiero voa em seu hipogrifo até onde Angélica fora 

deixada em sacrifício a um monstro marinho; assim como fizera 

Perseu com Andrômeda, Ruggiero também interroga Angélica, e 

ela começa a contar-lhe sua história, mas, como parecia ser 

comum acontecer com mulheres presas a rochedos, sua narrativa 

foi interrompida pela chegada do monstro. O combate não foi tão 

fácil como aquele que ocorrera na antiguidade, pois Ruggiero 

investia contra a fera, mas sua lança era incapaz de feri-la. Ele 

então, deixando de lado o fair play, recorreu a um expediente 

mágico: tendo o cuidado de dar a Angélica um anel que era capaz 

de protegê-la de encantos, Ruggiero volta contra o monstro o 

brilho de seu escudo, que tem o poder de paralisá-lo, e põe-se de 
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novo no ataque – ainda assim sem sucesso. Angélica, então, 

sugere, muito sensatamente, que o cavaleiro simplesmente a 

liberte, o que ele finalmente faz.  

Ao contrário do poema antigo, a aventura não termina aqui, 

com o herói recebendo em casamento a mocinha salva. Se 

Angélica tivesse lido as Metamorfoses de Ovídio, logo teria 

adivinhado, a julgar por seu desempenho no combate, que seu 

salvador pouco tinha em comum com Perseu, apesar de tantas 

circunstâncias semelhantes. Mas nem era necessário ser versada 

em literatura latina para Angélica desconfiar que ainda teria 

trabalho com o herói que lhe coubera; Ovídio não nos conta se, 

ao ser presa ao rochedo, Andrômeda estava nua como foi pintada 

pelos artistas renascentistas, que talvez se preocupassem com a 

digestão do monstro, mas esse detalhe não escaparia a Ariosto, 

que daria à nudez de Angélica uma importância ausente do poema 

antigo. Afinal, o próprio narrador ponderava ser mais fácil um 

frágil freio deter um cavalo fogoso do que a razão deter uma fúria 

libidinosa que tem o prazer ao alcance da mão; sendo assim, que 

motivo teria Ruggiero para não se deleitar com a gentil Angélica, 

que ele tinha nua junto a si (Canto XI, 1-2)?1  

Na garupa do hipogrifo ela se via às voltas com um cavaleiro 

que amiúde se virava para beijá-la nos olhos e no peito (Canto X, 

112),2 até que, mudando seu plano de voo, Ruggiero se dirigiu a 

um bosque solitário onde “descido do cavalo, mal se contém de 

 
1 “Quantunque debil freno a mezzo il corso 

animoso destrier spesso raccolga,  
raro è però che di ragione il morso  
libidinosa furia a dietro volga,  
quando il piacere ha in pronto; [...]  
Qual raggion fia che ’l buon Ruggier raffrene,  
sí che non voglia ora pigliar dileto  
d’Angelica gentil che nuda tiene [...].” 

2 “Ruggier si va volgendo, e mille baci  
figge nel petto e negli occhi vivaci.” 
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montar outro” (Canto X, 114).3 Na verdade, o que o impede de 

cometer o estupro aqui aludido é a armadura, com que ele se 

atrapalha na ansiedade de despir-se; Angélica, então, lembrando 

do anel mágico que recebera de Ruggiero e cujos poderes ela já 

conhecia de outras aventuras, tira-o do dedo e o põe na boca, 

tornando-se invisível e assim se livrando de dois monstros no 

mesmo dia. Quanto a Ruggiero, tateando às cegas em busca da 

mulher invisível, queixava-se do “ato ingrato e descortês que lhe 

era dado em recompensa por sua ajuda” (Canto XI, 7).4 

O resumo das duas histórias que se apresenta nos poucos 

parágrafos acima talvez deixe uma impressão de que faltasse ao 

herói moderno algo da aura antiga, e, de fato, essa falta já era 

notada pelo redator da Encyclopédie que no século XVIII escreveu 

o verbete héros para esse monumental empreendimento editorial. 

Segundo esse autor, em sua origem, o termo herói designava 

aqueles que reuniam em si as virtudes guerreiras e as virtudes 

morais e políticas, de modo que um herói pressupunha também 

um grande homem, digno de ser cultuado junto aos deuses. 

Contemporaneamente, no entanto, o enciclopedista via uma 

separação entre o herói, que se distinguia por virtudes guerreiras, 

e o grande homem, que possuía as virtudes morais de humani-

dade, doçura e patriotismo, mostrando em sua conduta apenas os 

belos e nobres motivos.5 

Talvez esteja aí um traço marcante da moderna literatura 

que viu disseminar-se o gosto pelo romance ao mesmo tempo em 

que pouco a pouco perdiam espaço a epopeia e a tragédia. Afinal, 

o que se percebia nesse momento é um rebaixamento do herói, 

que se via apartado das virtudes de um grande homem, de modo 

 
3 “Del destrier sceso, a pena si ritenne  

di salir altri; [...]”. 

4 “[...] e la donna accusava di quello atto  
ingrato e discortese, che renduto  
in ricompensa gli era del suo aiuto.” 

5 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers – tome huitième. 
Neufchastel: Samuel Faulche et compagnie, libraires et imprimeurs, 1765, p. 182. 
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que o romance encontrava um campo aberto a suas explorações 

das mais variadas situações e tipos humanos. Não que chegasse a 

ser uma novidade aquilo que o enciclopedista notava, pois de 

certa maneira tal cisão é o que já se via um século e meio antes no 

Dom Quixote, paradigma de um herói guerreiro rebaixado que se 

eleva aos olhos do leitor por suas qualidades humanas. Mas na 

medida em que o romance se firmava sobre aquilo que Lukács 

chamaria “a conquista da realidade cotidiana”, fazia emergir 

também as contradições entre as dimensões do indivíduo em sua 

vida privada e sua representação na esfera pública ou sua relação 

com as forças históricas.  

Poucos devem ter encarado com tanta seriedade o desafio 

de conciliar em sua persona todas essas dimensões quanto 

Chateaubriand, como se vê no estudo de Melissa Franchi. Figura 

de maior relevo nos primeiros tempos do romantismo francês, ele 

não confiou apenas à gloria literária sua fama: criando um perso-

nagem de si mesmo, narrou suas memórias de tal maneira que 

poderíamos ver nelas um reencontro com o grande homem no 

sentido que lhe dava o enciclopedista; mais do que suas virtudes, 

porém, Chateaubriand esmerou-se ainda em representar a si 

mesmo em meio ao movimento da história. Em sua narrativa 

autobiográfica, nos é oferecido um perfeito contraponto àqueles 

personagens analisados por Elisa Pagan, cujo reconhecimento 

público encobre uma total falta de méritos, pondo a nu, de 

maneira inclemente, as promessas frustradas da Revolução, de 

uma sociedade aberta ao mérito individual. No contraste entre 

essas figuras, da autoexaltação do memorialista ao rebaixamento 

dos personagens de romances, vislumbramos a problemática 

formulada por Lukács na primeira metade do século XX sobre a 

representação do indivíduo no romance. 

Em meio a altas doses de teleologia e uma sólida fé na 

condenação histórica do capitalismo, o filósofo húngaro compar-

tilhava do entusiasmo de Marx e Engels pelo realismo de Balzac, 

cuja síntese se encontrava na famosa carta de Engels à romancista 

inglesa Margaret Harkness, em que ele definia o realismo como a 
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reprodução fiel de caracteres típicos sob circunstâncias típicas. A 

partir daí Lukács desenvolveria seu conceito de tipo, que nada 

tinha a ver com o que aparecia na obra publicada anos antes por 

E. M. Forster, Aspects of the novel (1927), sinônimo de personagem 

plano ou mesmo próximo da caricatura. Para Lukács, ao 

contrário, o típico não é o que se caracteriza de forma mais 

simples, mas “aquela figura central em cujo destino se cruzem os 

extremos essenciais do mundo representado no romance”.6 

Nesse sentido, seria possível mesmo ampliar tal conceito 

para além do romance realista, considerando a variedade de tipos 

que nos oferece uma perspectiva das forças históricas em conflito 

na construção ficcional. Voltado à explicação do surgimento do 

que chamava um realismo moderno sério (ainda que operando 

com um conceito de realismo bem diferente do lukacsiano), Erich 

Auerbach também chamou a atenção para o papel que tiveram 

Stendhal e Balzac na concepção de um romance em que a ação se 

enredasse de forma essencial às condições históricas por meio de 

um personagem de condição social inferior.7 Ao mesmo tempo, 

 
6 LUKÁCS, Georg. “Narrar ou descrever” [trad.: Giseh Vianna Konder], em: 

Ensaios sobre literatura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965, p. 78. Ver 
também “Introdução aos escritos estéticos de Marx e Engels” [trad.: Leandro 
Konder], em: Ensaios sobre literatura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1965, p. 30: “O tipo vem caracterizado pelo fato de que nele convergem, na 
sua contraditória unidade, todos os traços salientes daquela unidade dinâmica 
na qual a autêntica literatura reflete a vida. Vem caracterizado pelo fato de que 
nele todas as contradições – as mais importantes contradições sociais, morais 
e psicológicas de uma época – se articulam em uma unidade viva. A repre-
sentação da média, ao contrário, implica em que tais contradições, que 
formam sempre o reflexo dos grandes problemas de uma época, apareçam 
necessariamente diluídas e enfraquecidas no ânimo e nas experiências de 
relações inter-humanas de um homem medíocre, sacrificados assim os seus 
traços essenciais. Na representação do tipo, na criação artística típica, fundem-
se o concreto e a norma, o elemento humano eterno e o historicamente 
determinado, o momento individual e o momento universal social.” 

7 AUERBACH, Erich. Mimesis. A representação da realidade na literatura ocidental. 
São Paulo: Perspectiva, 1994, p. 440: “O tratamento sério da realidade 
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Auerbach via no estilo antitético de Victor Hugo, concebido em 

torno dos polos estilísticos do grotesco e do sublime, uma menor 

capacidade de representar a realidade de uma forma compre-

ensiva.8 Longe de discordar do quanto os personagens 

românticos podem ser estereotipados ou inverossímeis e falsos de 

um ponto de vista psicológico ou existencial, trabalhos como o 

de Lígia Machado sobre Victor Hugo ou o de Priscila Salvaia 

sobre José de Alencar nos mostram um tratamento da realidade 

no qual personagens que individualmente podem ser inveros-

símeis se revelam, no conjunto da ação romanesca, essencial-

mente imbricados à compreensão de suas condições histórico-

sociais. Por outro lado, a leitura que Thaís Soranzo nos apresenta 

de George Moore traz à tona como essa representação séria e até 

trágica de personagens socialmente subalternos se traduz também 

em termos de gênero, uma vez que entre os subalternos é possível 

perceber a problemática específica das personagens femininas. Se 

podemos arriscar uma esquematização, nesse conjunto de textos 

teríamos uma combinação de elevação social e moral, no 

autorretrato de Chateaubriand; de elevação social e rebaixamento 

moral, nos agraciados com a Legião de Honra; e de rebaixamento 

social e elevação moral nos protagonistas de Bug Jargal, Sonhos 

d’Ouro e Esther Waters.  

Isso é verdade, mas insuficiente como toda esquematização, 

pois o próprio sentido da palavra moral se transforma ao 

tratarmos de personagens masculinos ou femininos. Referidas a 

uma ordem de virtudes muito mais restrita, próprias da esfera 

 
quotidiana, a ascensão de camadas humanas mais largas e socialmente 
inferiores à posição de objetos de representação problemático-existencial, 
por um lado – e, pelo outro, o engarçamento de personagens e 
acontecimentos quotidianos quaisquer no decurso geral da história 
contemporânea, do pano de fundo historicamente agitado – estes são, 
segundo nos parece, os fundamentos do realismo moderno, e é natural que 
a forma ampla e elástica do romance em prosa se impusesse cada vez mais 
para uma reprodução que abarcava tantos elementos.” 

8 Ibidem, p. 419. 



18 
 

íntima, como a moral sexual, essas personagens acabam dando 

lugar a uma elaboração narrativa em que as próprias limitações de 

um papel social determinado se traduzem em tensões e fricções 

que se interpõem entre o texto e o leitor, exigindo deste um 

movimento no sentido daquilo que Umberto Eco chamaria um 

leitor modelo de segundo nível9, como se vê nos trabalhos de Lara 

Koutsoukos Chalhoub, em relação a Fanny, de Ernest Feydeau, e 

de Júlia Mota Silva Costa, em sua leitura de Lolita. Mas esta é 

apenas uma das faces que se mostram em meio a tais tensões, nas 

quais talvez coubesse distinguirmos entre ética e moral, no 

sentido em que sugere Paul Ricoeur, que refere a primeira à busca 

de uma vida perfeita e a segunda à articulação desse desejo a 

normas que se caracterizam pela pretensão de universalidade e 

pelo caráter de coerção.10 Além da moral, então, é da ética que se 

trata em uma análise como a de Luiza Herrera Braga, em que o 

drama vivido por Dr. Jekyll e por Mr. Hyde se insere na longa 

tradição literária, e com vigorosa interface religiosa, que tematiza 

os perigos (ou pecados) que espreitam o acesso ao conhecimento, 

quando,  num gesto fáustico ou adâmico, o desejo de saber se 

constitui em desafio ao poder divino. Por fim, os últimos textos 

dessa coletânea mostram sob outro ângulo o problema ético, no 

dilema daqueles que se veem na passagem do conhecer ao agir. O 

engajamento, ideal ou missão que se assume no inconformismo 

diante do presente, é o problema que se coloca para Erico 

Verissimo no Brasil dos anos 1930, como mostra Jaqueline 

Queiroz, ou para Saint-Exupéry na Segunda Guerra Mundial, 

objeto de meu estudo. Diferente de Fausto, para esses 

 
9 ECO, Umberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1994, p. 33: “Todo texto desse tipo se dirige sobretudo a um leitor-
modelo do primeiro nível, que quer saber muito bem como a história 
termina [...]. Mas também todo texto se dirige a um leitor-modelo de 
segundo nível, que se pergunta que tipo de leitor a história deseja que ele se 
torne e que quer descobrir precisamente como o autor-modelo faz para guiar 
o leitor.” 

10 RICOEUR, Paul. Soi-même comme un autre. Paris: Seuil, 1990, p. 200. 
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personagens, a ação política já não é uma ambição de igualar-se 

individualmente ao poder divino, mas antes o imbuir-se de uma 

missão salvífica que alcance toda a humanidade.  

Aqui se encontra, portanto, um breve recorte dentro de um 

velho tema, mas mesmo nesse recorte é possível perceber alguns 

momentos significativos dessa história. Se o romance, na forma 

como o conhecemos, consolidou-se a partir do século XVIII, 

talvez a sua inovação esteja também em colocar em relevo formas 

de representação muito mais antigas e mesmo compartilhadas 

com outros gêneros, como era a exploração de tantas possibi-

lidades – abaixo do épico e do trágico, acima de Deus – que se 

abriam a cada nova metamorfose do herói.  
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 do tema do herói de romance nas 

memórias de François-René de 

Chateaubriand (1768-1848) pode 

parecer, a princípio, uma ideia descabida; entretanto, basta um 

olhar atento para notar que é justamente a noção de heroicização 

do autor/personagem o que perpassa e sustenta a obra, por ele 

mesmo considerada um monumento à posteridade. As memórias 

incluem-se nas diversas formas de escritas do eu ou auto-

biográficas, constituindo um gênero híbrido, que dialoga com o 

histórico e o literário1. Tendo como fio condutor os testemunhos, 

as lembranças e as experiências do escritor, é fundamental levar 

em conta que o trabalho memorialístico se vale de reconstruções, 

esquecimentos, omissões e preenchimentos de lacunas, o que 

favorece sua inclinação ao registro literário, apesar de sua – 

profunda, no caso de Chateaubriand – ancoragem histórica; 

portanto, a escrita memorialística é uma oportunidade para se 

reescrever a história ou contá-la de um ângulo particular.  

Ressaltamos também o entrelaçamento entre o personagem 

René (da narrativa de mesmo nome, que é considerada de caráter 

intimista e autobiográfico pela crítica) e de François-René narrador 

e protagonista das memórias, como um alerta dessa mistura entre 

ficção e verdade2. É por essas razões, além do projeto temático das 

 
1 Cf. LEJEUNE, P. Le pacte autobiographique. Paris: Seuil, 1975; GUSDORF, G. Les 

écritures du moi. Paris: Odiles Jacob, 1991. 

2 Lejeune, op. cit., afirma que se identifica uma escrita do eu pelo “pacto 
autobiográfico”: acordo tácito entre autor e leitor, que se dispõem a, 
respectivamente, narrar a verdade e ler a narrativa como verdadeira. O 
romance, por sua vez, proporia um pacto ficcional. O lirismo de 
Chateaubriand parece jogar com os dois acordos. Além disso, é na primeira 
metade do século XIX que, por meio da romantização do estilo de vida 
literário e do artista como genial, a vida pessoal do escritor se torna matéria 
de interesse para o romance, bem como floresce o interesse pela 
compreensão da história; assim, a obra de Chateaubriand articula tendências 
historiográficas e romanescas, de forma única no gênero memorialístico. 
Vale lembrar também que o romance realista da época disputa espaço com 
as memórias e a historiografia para retratar o momento histórico, por outro 

Tratar 
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Mémoires d’outre tombe (1849), que nos permitimos estender a tópica 

do herói romanesco às memórias chateaubrianas. 

Reputado como um dos precursores do romantismo francês e 

tendo publicado ensaios, romances, diários de viagens, epopeias e 

memórias, Chateaubriand manteve em suas obras um diálogo entre 

o registro literário e o historiográfico. A diversidade de experiências 

pessoais pelas quais passou certamente contribuiu para sua 

legitimação enquanto figura pública, na medida em que o próprio 

autor procura retratar os fatos de sua vida com uma aura de grandeza 

– seja seu período militar, sua viagem à América, o exílio, o trabalho 

como embaixador e ministro, ou a correspondência entre sua 

história e a história da França. Reunindo-os sob um projeto literário 

movido por temas românticos, como morte e melancolia, as 

Mémoires d’outre tombe seriam a epopeia de seu tempo3. 

O fato de o autor as conceituar como tal nos leva a pensar 

alguns pontos de aproximação entre essa obra memorialística e o 

gênero épico. É importante reiterar que Chateaubriand era 

conhecedor não só das epopeias clássicas gregas e latinas, como 

também das modernas; assim, o escritor francês tinha duas 

concepções de narrativa épica com as quais se aventurar. Da 

epopeia clássica, as Mémoires d’outre tombe emprestaram o culto ao 

heroísmo e às glórias, o desejo de transmissão de valores morais 

(honra, dignidade, coragem, cumprimento do dever), a linguagem 

figurativa e poética; da moderna, herdaram (e aprofundaram) a 

consciência histórica4,  a ligação com a religião cristã, o desprendi-

 
ângulo. A título de curiosidade, Damien Zanone afirma que a obra-prima 
de Chateaubriand estabelece diálogo com as técnicas do romance, mas 
principalmente como forma de resistência a esse gênero (Cf. ZANONE, D. 
“Les mémoires et la tentation du roman”, in: Chateaubriand mémorialiste. 
Colloque du cent cinquantenaire (1848-1998). Genève: Droz, 2000. 

3 CHATEAUBRIAND, F.-R. de. Mémoires d’outre tombe. Tomo I. Paris: 
Gallimard, 1951, p. 1046. Todas as traduções das citações de Chateaubriand 
são nossas, exceto as de O gênio do cristianismo. 

4 A partir da segunda década do século XIX, estabeleceu-se a discussão sobre 
a possibilidade de chamar um momento tão recente (como a Revolução) de 
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mento da noção de heroísmo ligado unicamente aos feitos 

guerreiros – o que dá lugar ao heroísmo do homem de letras, 

como veremos ao longo deste artigo. O autor adapta o gênero 

épico também ao exprimir por meio dele acontecimentos 

recentes, observados durante o período de uma vida humana, e 

não ocorridos em um tempo longínquo. 

Cavallin destaca que Chateaubriand construiu suas memórias 

como um texto figurativo, repleto de referências à mitologia, às 

epopeias gregas e latinas e ao poema épico Paraíso Perdido (1667), sendo 

que seu mito originário de morte seria a Revolução de 1789, e o de 

renascimento estaria ligado ao retorno (modernizado, segundo seus 

ideais) da monarquia. A narrativa traria uma reflexão histórica sobre as 

noções de terra natal, terra de exílio e terra prometida para as gerações 

pós-revolucionárias5. Vale ressaltar, entretanto, que as Mémoires d’outre 

tombe não foram a primeira incursão de Chateaubriand no campo da 

narrativa épica, já que são precedidas por Les Natchez (publicada em 

1827, mas escrita entre 1793-1799) e Les Martyrs (1809). E – não custa 

frisar – nenhuma das epopeias chateaubrianas é escrita em versos; 

justamente a revolução literária do autor em relação ao classicismo 

consiste na ideia de “poema em prosa”6 ou “prosa apaixonada”7.  

 
histórico, de forma que se problematizou o conflito entre contempo-
raneidade e objetividade histórica. As memórias, nesse sentido, ocupariam 
um lugar privilegiado, justamente por serem deliberadamente subjetivas (Cf. 
ZANONE, D. Écrire son temps. Les Mémoires en France de 1815 à 1848. 
Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 2006). 

5 Parafraseio aqui CAVALLIN, J-C. Chateaubriand mythographe: auto-
biographie et injonction du mythe dans les Mémoires d’outre tombe. Revue 
d’histoire littéraire de la France. n. 6, 1998, p. 1090. 

6 Dufief enumera algumas características estilísticas das Mémoires d’outre tombe: 
versos alexandrinos fechando uma sentença, cortes que transformam frases 
em estrofes, repetição de sonoridades, frases curtas, ritmo ternário (recurso 
retórico da oratória), frequência de finais com consoantes. DUFIEF, P-J. 
Les écritures de l’intime de 1800 à 1914. Paris: Bréal, 2001, p. 86-87. 

7 Nas palavras de Marc Fumaroli, em Chateaubriand: poésie et terreur. Paris: 
Éditions de Fallois, 2003. 
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Para além das referências ao arcabouço mítico e épico 

antigo, as Mémoires d’outre tombe são pensadas com o intuito de 

retratar uma vida exemplar, que apresenta os conflitos e 

inquietações de seu tempo e lugar. No Préface Testamentaire das 

memórias, datado de 1833, Chateaubriand destaca as pessoas de 

grande importância com quem travou conhecimento no exército, 

na Igreja, na política, nas ciências e nas artes, afirmando que 

possui inúmeras cartas particulares trocadas com essas persona-

lidades. Ele parece buscar comprovar a legitimidade de suas 

memórias, por sua rede de contatos e atribulada trajetória de vida: 

Carreguei o mosquete do soldado, o bastão do viajante, o cajado 

do peregrino: navegador, meus destinos tiveram a inconstância 

da minha vela; alcíone, fiz meu ninho sobre as vagas. 

Sou feito da mistura de paz e guerra; assinei tratados, protocolos 

e publiquei numerosas obras ao longo do caminho. Fui iniciado 

a segredos de partidos, de corte e de estado: vi de perto as mais 

raras desgraças, as mais altas fortunas, os mais renomados. Assisti 

a eleições, congressos, conclaves, à reedificação e à demolição de 

tronos. Fiz a história e posso escrevê-la.8 

Nesse excerto, Chateaubriand deixa claro que não viveu a 

História apenas como expectador; ao contrário, teve um papel 

ativo nos grandes acontecimentos de seu tempo e, por isso, sua 

figura seria representativa da sociedade francesa desde a Revo-

lução de 1789 até a primeira metade do século XIX. Segundo ele, 

a credibilidade de suas memórias está no fato de ter o conheci-

mento prático de todos os campos sobre os quais discorre e não 

 
8 CHATEAUBRIAND, op. cit., p. 1045: “J’ai porté le mousquet du soldat, le 

bâton du voyageur, le bourdon du pèlerin: navigateur, mes destinées ont eu 
l’inconstance de ma voile; alcyon, j’ai fait mon nid sur les flots. Je me suis 
mêlé de paix et de guerre; j’ai signé des traités, des protocoles et publié 
chemin faisant de nombreux ouvrages. J’ai été initié à des secrets de partis, 
de cour et d’état: j’ai vu de près les plus rares malheurs, les plus hautes 
fortunes, les plus grandes renomées. J’ai assisté à des sièges, à des congrès, à 
des conclaves, à la réédification et à la démolition des trônes. J’ai fait de 
l’histoire et je pouvais l’écrire”. 



27 
 

 

ter ficado isolado em uma torre de marfim; Chateaubriand não 

demonstra falsa modéstia sobre seus feitos, destacando ter sido 

um dos fundadores do Romantismo, ao lado de Madame de Staël, 

de Bonald e de Benjamin Constant, e, em cada uma de suas 

sucessivas carreiras, ter se disposto a uma importante empreitada: 

Viajante, aspirei à descoberta do mundo polar; literato, tentei 

reestabelecer a religião sobre suas ruínas; homem de estado, 

esforcei-me em dar às pessoas o verdadeiro sistema monárquico 

representativo com suas diversas liberdades; ao menos, ajudei a 

conquistar aquela que as equivale, substitui e funda toda 

constituição: a liberdade de imprensa.9 

Do trecho emergem o heroísmo e o patriotismo que 

haveriam guiado sua vida. Vale dizer que o autor já escrevia 

enquanto emigrado na Inglaterra (1793-1800), durante o Terror, 

cuja violência contra os seguidores da monarquia era brutal; 

assim, essa passagem parece desconsiderar sua produção anterior 

à conversão ao catolicismo10, apontando O gênio do cristianismo 

(1800/1802) como ponto de partida e núcleo de sua carreira 

literária, pois, embora tenha pelas Mémoires d’outre tombe uma 

“predileção paternal”11, foi o texto de 1802 que o tornou 

conhecido, lançando-o na vida pública. 

 
9 Ibid., p. 1046: “voyageur, j’ai aspiré à la découverte du monde polaire; 

littérateur, j’ai essayé de rétablir la religion sur ses ruines; homme d’état, je me 
suis efforcé de donner aux peuples le vrai système monarchique représentatif 
avec ses diverses libertés: j’ai du moins aidé à conquérir celle qui les vaut, les 
remplace, et tient lieu de toute constitution, la liberté de presse”. 

10 Por exemplo, o Essai sur les révolutions (1797), que consiste em um paralelo 
entre a Revolução Francesa e outras revoluções da Antiguidade, com o 
objetivo de sinalizar que nada havia de novo no grande evento de 1789; em 
outras palavras, aponta que aqueles ideais estavam sendo esvaziados pela 
maneira como eram conduzidos. Nas Mémoires, Chateaubriand destaca a 
importância da obra, afirmando que o Essai era o “compêndio de minha 
existência” [“compendium de mon existence”] (p. 382). 

11  No original, “prédilection paternelle” (ibid.). 
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Além de apoiador da monarquia representativa, Chateaubriand 

se considerava defensor da liberdade. Sua obra de apologia do 

cristianismo foi marcante para a época justamente por propor uma 

revisão da monarquia frente ao que era reivindicado pela Revolução 

de 1789. Ao colocar em dúvida o ceticismo, a ideia do homem como 

medida de todas as coisas e o positivismo do Iluminismo do século 

XVIII, o escritor argumenta em favor das instituições antigas sob uma 

chave moderna12, afirmando que só o retorno aos valores cristãos 

possibilitaria a transição efetiva para a modernidade, “era única e 

memorável da humanidade, na qual o céu comunica com a terra 

através de almas colocadas nos homens de gênio”13.  

Certamente, Chateaubriand se considerava um dentre tais 

homens de gênio, que – parafraseando o memorialista – 

transmitem mensagens superiores dignas de serem ouvidas, 

semeiam ideias e abrem horizontes faiscantes. Se falhou e não 

conseguiu transformar a sociedade segundo suas crenças, foi por 

lapso do destino e da fortuna14, pois afirmava não ter tido a 

felicidade de contar com relações poderosas no início da carreira, 

nem com uma pátria tranquila, precisando enfrentar adversidades, 

opositores e sofrimentos pessoais e públicos. Nesse sentido um 

tanto mais literário, vemos a maneira pela qual o autor consolidou 

sua imagem heroica através do fardo “sagrado” de escritor. 

 
12 BÉNICHOU, P. Le sacre de l’écrivain – 1750-1830: Essai sur l’avènement d’um 

pouvoir spirituel laïque dans la France Moderne. Paris: Librairie José Corti, 1973, p. 
155. Diferentemente de Bénichou, para Fumaroli Chateaubriand não é 
contrarrevolucionário, mas sim “contre-lumières”. Esses são os que “demandent 
à la religion, aux moeurs et à la poésie de frayer la voie à la politique et de 
créer le terrain concret favorable à l’égalité et à la liberté, au lieu de les imposer 
à la hâte, d’en haut et par décret, ce qui est la meilleure façon de les annuler 
l’une et l’autre, l’une par l’autre”. FUMAROLI, op. cit., p. 29. 

13 CHATEAUBRIAND, op. cit., p. 464: “ère unique et mémorable de 
l’humanité, où le ciel communique avec la terre au travers d’âmes placées 
dans des hommes de génie”. 

14 Ibid., p. 1046. 
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A esse respeito, Fumaroli afirma que, com o sucesso de O 

gênio do cristianismo e com o apoio do então Primeiro Cônsul (que 

dizia admirar a obra), Chateaubriand acreditou que seus escritos 

pudessem moldar o novo século no sentido de conciliar a França 

revolucionária e a memória da monarquia, evitando que os 

excessos, como os de 1793, se repetissem, e que, assim, a palavra 

tivesse poder e envergadura política. O assassinato do Duque 

d’Enghien, a mando de Napoleão, trouxe o rompimento da cordia-

lidade entre o escritor e o imperador, já que, para Chateaubriand, o 

ato atacava todos os seus preceitos e mostrava que o incentivo de 

Bonaparte à apologia do cristianismo havia sido meramente um 

meio para seu objetivo de chegar ao topo do poder.  

Mais tarde, com a Restauração, Chateaubriand teria tido 

outra chance de colocar seus ideais em prática ao assumir cargos 

políticos (foi embaixador e ministro de Estado) e se tornar publi-

cista (fundou o jornal Le conservateur em 1818 e publicou diversos 

artigos); porém, novamente, não conseguiu que suas ideias 

ecoassem no governo, descontentando-se profundamente com a 

Revolução de 1830. Por essa razão, a “consagração do orador” e 

a “consagração do escritor” teriam sido igualmente decepcio-

nantes para Chateaubriand15. Curiosamente, se relembrarmos o 

início das Mémoires d’outre tombe, o escritor afirma que desde o 

nascimento seus gritos não eram ouvidos16.  

O autor de Atala afirma diversas vezes que a vida é o reflexo 

da memória; ou seja, sua obra memorialística não é simplesmente 

uma autobiografia com o objetivo de confessar e defender sua 

inocência perante o público, pois um personagem histórico, sím-

bolo de um tempo, é construído a partir de uma vida pessoal. As 

Mémoires d’outre tombe, para Fumaroli, constituem “uma Odisseia 

em que Ítaca está perdida para sempre, uma Eneida na qual a nova 

Troia não pode ser fundada e em que Ulisses e Eneias [...] 

carregam em si seu reino perdido, seu rei atormentado, como um 

 
15 FUMAROLI, op., cit., p. 12: “sacre de l’orateur” e “sacre de l’écrivain”. 

16 CHATEAUBRIAND, op. cit., p. 18. 
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luto premonitório de quem espera, à vista humana, seus sobrinhos 

e o mundo”17. Para o Chateaubriand católico, essa Ítaca perdida 

pode ser facilmente associada ao paraíso prometido cristão; daí a 

importância da onipresença da morte na narrativa, haja vista que, 

embora sobrevivente de um massacre, o autor se considerava o 

último elo com o século anterior, tendo uma espécie de “morte 

em vida”. Dessa condição deriva sua voz de além-túmulo que se 

dirige à posteridade e que descreve, de um lado, um mundo que 

acabou e, de outro, a insustentabilidade do futuro. 

  

A GRANDEZA DA VIDA PRIVADA  

 
Eu estava quase morto quando vim ao mundo. O rugido das ondas, 

provocadas por uma tempestade que anunciava o equinócio de 

outono, impedia de ouvir meus gritos: frequentemente contaram-

me esses detalhes; sua tristeza jamais se apagou de minha memória 

[...]. O Céu parecia reunir essas diversas circunstâncias para colocar 

em meu berço uma imagem dos meus destinos18. 

Chateaubriand cria uma atmosfera sombria na descrição de 

seu nascimento, baseada (ou, o que é mais provável, adaptada 

livremente) no que lhe foi contado pelos que presenciaram sua 

chegada ao mundo; entretanto, ressalta que é a tristeza desses 

relatos que não lhe sai da memória. A narrativa destaca, desde o 

início de sua vida, a melancolia e a incompreensão que o assolam 

 
17 FUMAROLI, op. cit., p. 131: “une Odyssée où Ithaque est à jamais perdue, 

une Énéide où la nouvelle Troie ne peut pas être fondée, et dont l’Ulysse et 
l’Énée [...] portent en eux leur royaume perdu, leur roi supplicié, comme un 
deuil prémonitoire de ce qui attend, à vue humaine, leur neveux et le monde”. 

18 CHATEAUBRIAND, op. cit., pp. 17-18: “J’étais presque mort quand je vins 
au jour. Le mugissement des vagues, soulevées par une bourrasque 
annonçant l’équinoxe d’automne, empêchait d’entendre mes cris: on m’a 
souvent conté ses détails; leur tristesse ne s’est jamais effacée de ma 
mémoire [...]. Le Ciel sembla réunir ces diverses circonstances pour placer 
dans mon berceau une image de mes destinées”. 
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até a velhice; e a tempestade, para o autor, prenunciaria as atribu-

lações que viria a enfrentar. 

Na infância, destaca-se nos estudos por sua excelente 

memória. Adolescente, declara a recorrente desobediência como 

uma falha de seu caráter e afirma ter muitos momentos de rêverie. 

O autor também conta que foi nessa época que sentiu as primeiras 

demonstrações de seu gênio, que, segundo ele, poderia ser 

chamado de um “mal” ou “talento”, já que distinguia o jovem 

François do resto dos homens, isolando-o19. Começou a escrever 

inspirado pela irmã Lucile, que o aconselhou a colocar no papel 

suas tristezas. Reflete: “Essa palavra me revelou a musa; um sopro 

divino passou por mim”. Mais tarde, afirma que um “gênio 

mau”20 lhe tomara a espada, substituindo-a por uma pena. Não 

realizando seus objetivos heroicos pela luta no exército, nem 

como viajante, Chateaubriand resolve atingi-los através da escrita. 

A contradição entre as definições de sua inclinação à poesia – 

a primeira, sagrada, e a segunda, maléfica – aponta para o que 

Bénichou chama de consagração do escritor: este, vendo-se como o 

eleito para dissertar sobre o porvir e traduzir os eventos e valores de 

seu tempo, sofre com o sentimento de incompreensão e com a 

melancolia oriunda do isolamento; assim, o talento seria, simultanea-

mente, uma benesse e um fardo21. Vê-se que, para o autor, o gênio 

é uma característica exterior, quase como cedida por alguma 

entidade superior; ou seja, é uma força inescapável que o arrebata. 

Os primeiros livros das Mémoires d’outre tombe trazem extensas 

descrições do castelo em que o escritor vivia, bem como dos bosques 

onde brincava sozinho ou com as irmãs; trata-se de uma paisagem 

erma e misteriosa, sendo raro o contato com pessoas de fora da 

família. Chateaubriand parece compor um retrato do ambiente em 

que passara a infância e adolescência propício ao florescimento de sua 

 
19 Ibid., p. 74. 

20 Ibid., pp. 88 e 269: “Ce mot me révéla la muse; un souffle divin passa sur 
moi”; “mauvais génie”. 

21 BÉNICHOU, op. cit. 
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inclinação à imaginação, à escrita e, principalmente, à poesia. Ao final 

do livro primeiro, duvida ser possível que um artista, mesmo seguindo 

as descrições detalhadas das lembranças do autor, reproduzisse o 

castelo de Combourg fielmente, já que “tal é nas coisas materiais a 

impotência da palavra e o poder da recordação”22. 

Chateaubriand escreveu isso em 1812, cerca de dez anos 

após a publicação de O gênio do cristianismo. Nessa época, ele 

trabalhava na primeira “versão” das Mémoires d’outre tombe, as 

Mémoires de ma vie, que enfocariam sua juventude e teriam uma 

chave de leitura muito mais pessoal. Se levarmos em conta o 

desapontamento do autor com os rumos de sua pátria durante o 

Império, pelo fato de seus ideais, expressos na apologia ao 

cristianismo, terem sido relegados a segundo plano (ou melhor, 

ignorados) pelo governo de Bonaparte, talvez seja possível notar 

alguma interferência do presente na narração do passado 

longínquo. Fica evidente sua consciência reflexiva sobre o caráter 

vão da fala – não só da sua, mas também a do imperador, que, em 

um primeiro momento, exaltara a obra de 1802.  
Por outro lado, Chateaubriand ressalta o poder da memória, 

de forma a sutilmente convencer o leitor da validade do que lê; 
ou seja, por um mecanismo metalinguístico, autorreflexivo e 
aparentemente paradoxal, o escritor, por meio da palavra, coloca 
a força das lembranças em destaque. O caminho para a criação de 
uma obra que coloca em jogo o individual como parte e repre-
sentação do coletivo começa a se delinear: não uma autobiografia 
com foco único na vida de quem a escreve, mas uma narrativa 
situada no limite entre o literário e o histórico. Gil propõe a 
interpretação de que Chateaubriand formulou as Mémoires d’outre 
tombe sob a crença de que consistiriam em uma forma de 
intervenção social23. 

 
22 CHATEAUBRIAND, op. cit., p. 46 : No original: “telle est dans les choses 

matérielles l’impuissance de la parole et la puissance du souvenir”. 

23  GIL, B. C. Remémoration et histoire dans les Mémoires d’outre tombe de F.-R. 
De Chateaubriand et leur traduction en portugais. Tese de doutorado. UFRGS: 
Porto Alegre, 2008. p. 529. 
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Nesse sentido, a elaboração de uma moderna epopeia 

francesa seria também a epopeia do homem de letras, que se 

manifesta na concretização de um ato político por meio do ato 

literário. Daí a importância de se deter sobre as diferentes 

posturas (personagem, testemunha passiva, historiador) que 

Chateaubriand assume ao longo da narrativa, evidenciando a cisão 

que existe nele mesmo, homem dividido entre dois séculos, 

assombrado por um passado que influi a todo o momento sobre 

o presente, embora não dê pistas promissoras sobre o futuro; 

homem dividido também entre seus desejos pessoais e uma 

suposta missão para com a sociedade. 

Um episódio bastante marcante desse segundo tipo de cisão 

se encontra no livro X das Mémoires d’outre tombe. Na Inglaterra, 

em 1794, o escritor se apaixona por Charlotte Ives, cujos pais o 

abrigaram enquanto se recuperava de uma queda de cavalo. Eles 

lhe propuseram casamento com a filha, desconhecendo que o 

emigrado já era casado com Céleste Buisson. Curiosamente, 

embora a cena dessa revelação a Madame Ives seja regada a 

lágrimas, o autor pouco desenvolve o real impedimento do 

relacionamento com a inglesa; de fato, ele parece ponderar sobre 

as consequências que adviriam da união para sua própria carreira 

e para a França: 

[...] desposando Charlotte Ives, meu papel mudava sobre a terra: 

enterrado em um condado da Grã-Bretanha, ter-me-ia tornado 

um cavalheiro caçador: nem uma linha teria saído de minha pena; 

eu teria mesmo esquecido minha língua, porque escrevia em 

inglês, e minhas ideias começavam a se formar em inglês na 

minha cabeça. Teria meu país muito perdido com meu desapare-

cimento? [...] É certo que tenha um talento verdadeiro e que esse 

talento tenha valido a pena do sacrifício de minha vida? 

Ultrapassarei meu túmulo?24 

 
24 Ibid., pp. 370-371: “[...] en épousant Charlotte Ives, mon rôle changeait sur la 

terre: enseveli dans un comté de la Grande-Bretagne, je serais devenu un 
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Abrir mão de Charlotte, assim, não havia sido uma decisão 

relacionada à sua vida pessoal (ser casado), mas sim à patriótica 

possibilidade de aplicar seu talento à elaboração das questões da 

sociedade francesa. O narrador parece se aproximar de seu eu jovem, 

ao especular sobre a relevância de seus pensamentos para os leitores 

do futuro – provavelmente, questões que teriam sido pesadas para a 

tomada de atitude em relação a Charlotte. Só no capítulo seguinte 

Chateaubriand revela que, à época, amaldiçoava seu casamento com 

Céleste por havê-lo tirado do caminho da felicidade; nessa altura, o 

narrador assume outra posição perante a matéria narrada:  

Eu só sonhava em razão dessa natureza sofredora à qual estava 

submetido e dessas noções romanescas de liberdade que 

alimentava, um casamento com Miss Ives teria sido para mim tão 

penoso quanto uma união mais independente25.  

Percebe-se maior distanciamento do narrador, que apre-

senta um parecer sobre a situação possibilitado por um olhar 

“externo”, daquele que tem agora um conhecimento mais 

profundo de si mesmo do que seu personagem, o jovem François 

ali retratado. 

Ainda sobre esse tema, Chateaubriand dedica o capítulo 

seguinte à narração de um encontro posterior com aquela que se 

tornara Lady Sulton. O evento inesperado ocorre em 1822, quando o 

autor já ocupa o posto de embaixador em Londres; o tempo da 

narrativa é de um presente e metalinguagem que chamam a atenção 

do leitor: “Vocês ainda se lembram bem que sou embaixador perante 

 
gentleman chasseur: pas une ligne ne serait tombée de ma plume; j’eusse 
même oublié ma langue, car j’écrivais en anglais, et mes idées commençaient 
à se former en anglais dans ma tête. Mon pays aurait-il beaucoup perdu à ma 
disparition? […] Est-il certain que j’aie un talent véritable et que ce talent ait 
valu la peine du sacrifice de ma vie? Dépasserai-je ma tombe?”. 

25 Ibid., p. 372: “Je ne songeais pas qu’en raison de cette nature souffrante à 
laquelle j’étais soumis et de ces notions romanesques de liberté que je 
nourrissais, un mariage avec miss Ives eût été pour moi aussi pénible qu’une 
union plus indépendante”. 
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Georges IV, e que escrevo em Londres [...]. Alguns assuntos, há oito 

dias, obrigaram-me a interromper a narração que retomo hoje”26. A 

conversa entre o autor e Charlotte é descrita detalhadamente e, ao 

final, o narrador volta a ser personagem de sua narrativa, afirmando 

escrevê-la “sobre a onda das tristezas”27 por sentir como se perdesse 

o amor pela segunda vez. A análise autorreflexiva sobre seu caso de 

amor fracassado é de grande interesse, justamente por estabelecer 

conexão com um de seus personagens literários principais: 

Devo olhar o sentimento que acabo de recordar como o primeiro 

dessa espécie encerrada em meu coração; não era, no entanto, 

simpático à minha natureza tempestuosa; ela o havia corrompido; 

ela me tornara incapaz de apreciar longamente os santos deleites. 

[...] foi então que as loucas ideias pintadas no mistério de René 

obcecaram e fizeram de mim o ser mais atormentado sobre a terra28. 

O excerto parece exemplificar os traços romanescos do 

narrador-personagem ressaltados pelo narrador analítico, distante 

e experiente acima citado. Além disso, Chateaubriand explica, por 

um pequeno evento de sua vida pessoal, o desdobramento de um 

estado de espírito, por assim dizer, que seria atribuído a toda uma 

geração. Afinal de contas, a insatisfação crônica do protagonista 

de René (1802), que deixa um rastro de infortúnios por onde passa, 

foi uma das principais inspirações do movimento romântico. 

 
26 Ibid., p. 374: “Vous vous souvenez toujours bien que je suis ambassadeur 

auprès de Georges IV, et que j’écris à Londres [...]. Quelques affaires, depuis 
huit jours, m’ont obligé d’interrompre la narration que je reprends 
aujourd’hui”. 

27 No original: “sur le vague des tristesses”. 

28 Ibid., pp. 376-377: “Je dois regarder le sentiment que je viens de rappeler, 
comme le premier de cette espèce entré dans mon coeur; il n’était cependant 
point sympathique à ma nature orageuse; elle l’aurait corrompu; elle m’eût 
rendu incapable de savourer longuement de saintes délectations. [...] c’était 
alors que les folles idées peintes dans le mystère de René m’obsédaient et 
faisaient de moi l’être le plus tourmenté qui fût sur la terre”. 
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Charlotte é apresentada como uma espécie de provação ao 

anseio de Chateaubriand de colocar seu dom poético em prática. 

A impossibilidade de união entre os dois não só dá ensejo à 

continuação da carreira literária (e, posteriormente, política) do 

emigrado, como também ao surgimento de uma perturbação que 

o leva a publicar um texto transformador para a época, capaz de 

abarcar a melancolia do que ficaria conhecido como o esprit du 

temps do século das revoluções. Mais uma vez, o conceito român-

tico de gênio se desenha, sob a égide do “quem perde, ganha”29 

ou da fecundidade criativa do sofrimento, e Chateaubriand busca 

consolidar sua imagem de herói da pátria, igualmente por suas 

ações na vida pública e abdicações na vida pessoal. 

O autor entende sua volta à França na primavera de 1800, 

após o exílio, como o início de sua carreira literária. É esse retorno 

também que inicia a segunda parte das Mémoires d’outre tombe, obra 

dividida segundo os diversos ofícios de Chateaubriand: militar, 

viajante, escritor, político e, novamente, escritor. No fim da 

primeira parte, ele afirma:  

de homem privado, vou me tornar homem público; saio do asilo 

virginal e silencioso da solidão para entrar na encruzilhada 

manchada e ensurdecedora do mundo; o grande dia vai clarear 

minha vida sonhadora, a lua vai penetrar no reino de sombras30.  

O trecho traz uma imagem um tanto conflituosa sobre essa 

entrada na vida pública, pois, se, por um lado, ela ilumina a escu-

ridão do homem talentoso e taciturno, por outro, ela o faz 

adentrar na dura realidade do mundo, que não deixa espaço para 

a quimera. É importante notar aqui que o autor atribui à sua lite-

 
29 BRISSETTE, P. Poète malheureux, poète maudit, malédiction littéraire. 

COnTEXTES [Online], Varia, Online since 12 May 2008.  

30 Ibid., p. 431: “d’homme privé, je vais devenir homme public; je sors de l’asile 
virginal et silencieux de la solitude pour entrer dans le carrefour souillé et 
bruyant du monde; le grand jour va éclairer ma vie rêveuse, la lumière 
pénétrer dans le royaume des ombres”. 
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ratura um lugar privilegiado, de ação efetiva no mundo, justa-

mente por lhe proporcionar essa visibilidade. 

 

A VITRINE DA VIDA PÚBLICA 

 

É na segunda parte das Mémoires que Chateaubriand esboça de 

forma mais clara o ponto de vista de além-túmulo que dá nome à 

obra. Deve-se ter em mente que, durante o Terror jacobino, muitas 

execuções haviam ocorrido, tendo morrido a maior parte de sua 

família, bem como membros da monarquia. Assim, o autor de Atala 

considerava-se um dos últimos sobreviventes da antiga França.  

Após oito anos na Inglaterra, Chateaubriand narra minu-

ciosamente suas impressões ao retornar à pátria, fazendo uma 

análise do que aquele período turbulento havia inscrito no povo 

e na paisagem que levava a Paris:  

Sobre os muros estavam borradas inscrições republicanas já 

envelhecidas: LIBERDADE, IGUALDADE, FRATERNIDADE 

OU A MORTE. Algumas vezes tentaram apagar a palavra MORTE, 

mas as letras negras ou vermelhas reapareciam sob uma camada de 

giz. Essa nação, que parecia a ponto de se dissolver, recomeçava um 

mundo, como esses povos saídos da noite da barbárie e da destruição 

da Idade Média31. 

Nesse primeiro momento de contato com a atmosfera da 

nação, o autor adota uma postura de historiador perante o que 

narra, na medida em que procura pintar o momento histórico com 

certo distanciamento, ainda que a objetividade não seja sua 

finalidade (afinal, embora o narrador tenha assistido de longe aos 

efeitos do Terror, é dele personagem por ter sido exilado e por 

 
31 Ibid., p. 437: “Sur les murailles étaient barbouillés des inscriptions républicaines 

déjà vieillies: LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ OU LA MORT. 
Quelquefois on avait essayé d’éffacer le mot MORT, mais les lettres noires ou 
rouges reparaissaient sous une couche de chaux. Cette nation, qui semblait au 
moment de se dissoudre, recommençait un monde, comme ces peuples sortant 
de la nuit de la barbarie et de la destruction du moyen âge”. 
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ter visto o fim de sua família). Pelo foco na palavra “morte” e por 

ressaltar que os ideais revolucionários estavam ultrapassados, fica 

evidente a posição político-ideológica que Chateaubriand assume 

na tentativa de explicar aquele contexto.  

Aliás, essa é uma das caraterísticas que distinguem uma obra 

memorialística de uma historiográfica: partem de pontos de vista 

diferentes, sendo o memorialista um escritor que mescla história 

coletiva, história pessoal e literatura, através da rememoração. Ou 

seja, por mais que haja exaustiva pesquisa também no trabalho do 

memorialista, ele depende, acima de tudo, de suas recordações 

para narrar fatos de que foi, direta ou indiretamente, testemunha, 

estando sujeito a preencher as lacunas de memória por meio de 

um “projeto” literário. Portanto, ele não é um historiador, embora 

possa reclamar esse olhar para determinados eventos. Sua ideia 

do caminhar da Revolução de 1789 é um deles32: 

A Revolução se dividiu em três partes que não têm nada de 

comum entre elas: a República, o Império e a Restauração; esses 

três mundos diversos, todos os três completamente encerrados, 

parecem separados por séculos. Cada um desses três mundos 

teve um princípio fixo: o princípio da Revolução era a igualdade, 

o do Império, a força, o da Restauração, a liberdade33. 

 
32 O mesmo ocorre quando o narrador se concentra na biografia de Napoleão, 

logo no início da terceira parte da obra: “Torno-me agora historiador sem 
cessar de ser escritor de memórias; um interesse público vai sustentar minhas 
confidências privadas; minhas pequenas histórias se agruparão em torno de 
minha narração” [“Je deviens maintenant historien sans cesser d’être écrivain 
de mémoires; un intérêt public va soutenir mes confidences privées; mes 
petits récits se grouperont autour de ma narration”] Ibid., p. 668. 

33 Ibid., p. 442: “La Révolution s’est divisée en trois parties qui n’ont rien de 
commun entre elles: la République, l’Empire et la Restauration; ces trois 
mondes diverses, tous trois aussi complètement finis les uns que les autres, 
semblent séparés par des siècles. Chacun de ces trois mondes a eu un 
principe fixe: le principe de la République était l’égalité, celui de l’Empire la 
force, celui de la Restauration la liberte”. 
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No parágrafo seguinte a essa citação, Chateaubriand rapida-

mente muda de perspectiva, afirmando que assistiu, em 1801, a 

essa segunda transformação social; ou seja, deixa de lado o distan-

ciamento e a impessoalidade do historiador, para se aproximar do 

curso da história. De acordo com ele, antigos inimigos sociali-

zavam, revolucionários enriquecidos começavam a esbanjar seus 

ganhos, e jacobinos maldiziam os horrores de 1793, enquanto 

Bonaparte forçava muitos a traírem suas opiniões, de maneira que 

todos pareciam usar máscaras. Ao resumir a mudança ocorrida na 

sociedade, o autor muda bruscamente o tom narrativo, expres-

sando o saber do narrador “envelhecido”, que já tem consciência 

dos acontecimentos futuros e os analisa em retrospectiva:  

em meio a tudo isso crescia uma geração vigorosa semeada no 

sangue, e erguendo-se para apenas espalhar o do estrangeiro: dia 

após dia se realizava a metamorfose dos republicanos em impe-

rialistas e da tirania de todos na tirania de um só34.  

Como dissemos acima, esse período da trajetória de 

Chateaubriand foi bastante movimentado. Em 1801, por meio de 

uma carta a seu amigo e mentor Fontanes, publicada no jornal 

Mercure de France, ele expressa suas críticas às ideias filosóficas de 

perfectibilidade de Madame de Staël. Coloca-se, assim, no radar 

da escritora, que já tinha grande reconhecimento no mundo das 

letras, por suas publicações e também por comandar um famoso 

salão literário, desfrutando de uma sólida rede de contatos. 

Em seguida, publica Atala isoladamente, cujo estilo, estranho 

ao classicismo, causou alvoroço: “O velho século a [Atala] rejeitou; 

o novo a acolheu”35. Só então, em 1802, O gênio do cristianismo é 

lançado completo, tendo sucesso e críticas bastantes, ao contestar a 

 
34 Ibid., p. 443: “entre tout cela poussait une génération vigoureuse semée dans 

le sang, et s’élevant pour ne plus répandre que celui de l’étranger: de jour en 
jour s’accomplissait la métamorphose des républicains en impérialistes et de 
la tyrannie de tous dans le despotisme d’un seul”. 

35 Ibid., p. 445: “Le vieux siècle la repoussa, le nouveau l’accueillit”. 
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literatura e a filosofia iluminista. Nessa obra, Chateaubriand discorre 

sobre o “vague des passions”, que define como “um estado de alma” 

desiludido, sem finalidades e vazio, no qual os desejos nunca são 

plenamente satisfeitos. Os homens de sua época estariam “incli-

nados aos exageros, às esperanças, aos temores sem objetivos, à 

mobilidade das ideias e dos sentimentos, à perpétua inconstância”36. 

Como exemplo dessa prostração, o autor escreve a novela René37, 

que, segundo ele, era uma crítica a essa “enfermidade de meu 

século”38. E, no entanto, colocando a existência interior e a 

subjetividade em primeiro plano, a novela atraíra a nova geração de 

escritores, que viam René como o símbolo de sua angústia e 

melancolia advindas desse novo “estar no mundo”39 proposto pela 

revolução e seus desdobramentos. Percebendo que o protagonista 

tinha muitos admiradores, que viriam a compor a ideia de “mal du 

siècle”, Chateaubriand chega a afirmar que se arrependia de tê-lo 

construído40. Quanto às mudanças trazidas pela publicação de O 

gênio do cristianismo, no entanto, não esconde seu orgulho:  

se havia na obra inovação de estilo, havia também mudança de 

doutrina; o conteúdo fora alterado como a forma; o ateísmo e o 

materialismo não eram mais a base da crença ou da descrença 

dos jovens espíritos41.  

 
36 CHATEAUBRIAND, O gênio do cristianismo. Trad. Pe. Vicente Pedroso. São 

Paulo: Ed. Das Américas, 1957, T. II, p. 95-96. 

37 Vale ressaltar que a narrativa muito tem de inspiração autobiográfica, já que 
o autor viajara para as Américas na juventude, inclusive para a localidade 
onde se passa o enredo. 

38 CHATEAUBRIAND, op. cit., p. 462: “infirmité de mon siècle”. 

39 MENDES, M. L. M. No limiar da história e da memória. Um estudo de Mes 
mémoires, de Alexandre Dumas. Tese de doutorado. USP: São Paulo, 2007. 

40 CHATEAUBRIAND, op. cit., p. 462. 

41 Ibid., p. 463: “s’il y avait dans l’ouvrage innovation de style, il y avait aussi 
changement de doctrine; le fond était altéré comme la forme; l’athéisme et 
le matérialisme ne furent plus la base de la croyance ou de l’incroyance des 
jeunes esprits”. 
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Como afirmamos no início deste trabalho, essa obra 

propunha, em contraposição à era iluminista, uma revalorização da 

moral cristã, que iria no sentido oposto da relativização dos valores 

da sociedade de fins dos anos 1700. Chateaubriand firma sua tese 

através da defesa da liberdade e da análise das artes (principalmente, 

a poética) e de monumentos e ruínas, que indicariam como toda a 

civilização ocidental e, em especial, o royaume francês eram fundados 

no Cristianismo. Fumaroli afirma que já nessa obra o ato de reme-

morar ocupava um lugar de destaque na narrativa; o autor italiano 

chama o recurso utilizado por Chateaubriand – e aperfeiçoado nas 

Mémoires d’outre tombe – de memória fluida ou afetiva, aquela que não 

é simplesmente mecânica (“decorada”), mas atravessada pelos 

sentidos e sentimentos de quem recorda.  
Ao descrever a repercussão para sua vida pessoal de O gênio 

do cristianismo, mais uma vez François-René lança mão do fardo 
sagrado do escritor: “Que bem pode substituir a paz que se 
perdeu ao introduzir o público em sua intimidade?”42. Ele afirma 
sofrer com a recorrente contestação de que é alvo por suas 
opiniões e com os deveres implicados por ser uma figura pública 
– tais como frequentar outras pessoas de renome, responder 
cartas, ser solicitado a todo tempo. Chateaubriand finaliza o 
capítulo sobre essa obra expressando que era datada e de grande 
valor para o momento histórico em que fora produzida, e deixa 
claro seu desejo de deixar “quelque trace” nas gerações vindouras. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Encontro-me entre os dois séculos como no encontro de dois rios; 

mergulhei nas suas águas turvas, distanciando-me com pesar da 

velha margem na qual nasci, e nadando com esperança em direção 

à margem desconhecida onde vão aportar as novas gerações43. 

 
42 Ibid., p. 466: “Quel bien peut remplacer la paix que vous avez perdue en 

introduisant le public dans votre intimité?”. 

43 Ibid., p. 1046: “Je me suis rencontré entre les deux siècles comme au 
confluent de deux fleuves; j’ai plongé dans leurs eaux troublées, m’éloignant 
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Esse conhecido trecho se encontra no Préface Testamentaire, de 1833, 

e também em uma das páginas que encerram as Mémoires d’outre tombe, 

escritas em 1841, atestando o programa de sua “epopeia memorialística” 

que Chateaubriand esboçara. Façamos uma ressalva, no entanto, no que 

tange à imagem esperançosa de si composta nessa famosa passagem. No 

primeiro volume das memórias, o autor assevera que a história nada 

mais é que a repetição de fatos aplicados a pessoas e tempos 

diversos44, negando a possibilidade de mudança; já no segundo 

volume, no livro XLIII, o mesmo da citação acima, encontra-se:  

Sim, a sociedade perecerá: a liberdade, que poderia salvar o 

mundo, não funcionará, por não se apoiar sobre a religião; a 

ordem, que poderia manter a regularidade, não se estabelecerá 

solidamente, porque a anarquia das ideias a combate45.  

Ou seja, nota-se uma noção de decadência da sociedade, de 

descrença mesmo em uma possível melhora. Poucas páginas à 

frente, porém, bem próximo ao fim das memórias, o autor 

desenvolve a ideia de que o cristianismo é o porvir do mundo46, isto 

é, de que só existe um futuro melhor através da religião e, 

principalmente, do ponto de vista da eternidade, para onde o autor 

afirma estar indo no último parágrafo da obra. Sustentar até o fim a 

decadência da marcha do tempo e a impossibilidade de mudança 

seria uma concepção não-cristã, que defende um progresso linear, 

em direção ao paraíso, à terra prometida. Assim, Chateaubriand não 

se permite finalizar a narrativa sem reiterar ainda uma vez a 

centralidade, a seu ver, do catolicismo para a construção de um 

 
à regret du vieux rivage où j’étais né, et nageant avec esperance vers la rive 
inconnue où vont aborder les générations nouvelles”. 

44 Ibid., p. 877. 

45 CHATEAUBRIAND, op. cit., tomo II, p. 921: “Oui, la société périra: la 
liberté, qui pouvait sauver le monde, ne marchera pas, faute de s’appuyer à 
la religion; l’ordre, qui pouvait maintenir la régularité, ne s’établira pas 
solidement, parce que l’anarchie des idées le combat”. 

46 Trata-se da seção “L’idée chrétienne est l’avenir du monde” (ibid., p. 930). 
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futuro promissor; porém, tal resolução não se dá por meio da 

história, e sim pela saída desse curso (a morte, rumo à eternidade, 

que asseguraria a permanência impossível do eu47). Nesse sentido, a 

fratura na sua subjetividade – do homem político racional frustrado 

em conflito com o homem religioso esperançoso, do ímpeto de 

singularização em contraste com o de exemplaridade – fica exposta.  

Essa cisão no sujeito, que igualmente o impede de “pertencer” 

a um tempo e/ou a um lugar, ocorre também com o René de Les 

Natchez48 e o da novela que batiza. Esse personagem vai à América 

com o objetivo de encontrar uma sociedade imaculada, pura, total-

mente ligada à natureza e, no fim das contas, percebe o quanto a civi-

lização europeia já havia modificado os valores indígenas. Culpando-

se pelo amor incestuoso pela irmã, René acredita poder se purificar 

em terras americanas e encontrar a felicidade legítima, mas chega à 

conclusão de que carrega o pecado e a infelicidade consigo e, sendo 

considerado francês pelos Natchez e traidor pelos franceses (o que, 

em alguns episódios da narrativa, agrava ainda mais a guerra entre os 

dois povos), percebe que não pode realmente fazer parte daquele 

mundo. O massacre dos Natchez, a morte de René e o desapareci-

mento de sua linhagem e de todos aqueles que tiveram alguma 

relação com ele apontam não só para o fato de o protagonista espalhar 

a desgraça por onde passa, mas também para a impossibilidade de um 

suposto retorno ao estado natural, como defendido por Rousseau. 

Nessa primeira epopeia, Chateaubriand parece começar a 

delinear uma figura que pudesse representar as inquietações da 

sociedade. No entanto, só consegue realizá-la plenamente com 

sua obra memorialística, ao se valer do fundamento histórico para 

se compor como herói e símbolo da França na transição para a 

modernidade. É interessante perceber que Chateaubriand se 

inscreve na história menos por suas ações como político e como 

 
47 Essa ideia é desenvolvida por Gérald Rannaud em: Le moi et l’histoire chez 

Chateaubriand et Stendhal. Revue d’histoire littéraire de la France. N. 6. Nov-
dez. 1975, pp. 1004-1019. 

48 A obra foi chamada inicialmente de Épopée de l’homme de la nature. 
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literato, do que por tê-la escrito49. Como afirmamos acima, trata-

se, acima de tudo, da epopeia do homem de letras – aquela que é 

contada nas Mémoires d’outre tombe, mas também o próprio ato de 

retratá-la para a posteridade através do trabalho poético, por 

menos poética que seja a mediocridade que o autor vê na 

sociedade (o fundamento histórico). Talvez esse seja o principal 

recurso de heroicização acionado por Chateaubriand, já que não 

conseguira transformar a política como gostaria, nem se manter 

nela50, tendo sua experiência sido regida por frustração e 

resistência aos rumos da sociedade. Em certo sentido, o autor, ao 

tomar essa posição de memorialista e trabalhar com a metalin-

guagem, se distancia do mundo concreto e aposta no valor que as 

gerações vindouras poderão ver em seu trabalho: “a vida me 

aprouve mal; a morte talvez me será melhor”51. 
Gil afirma que a subjetividade autobiográfica do narrador 

toma a forma de ironia, melancolia e perplexidade52, apresentando 
o substrato histórico de maneira crítica e não deixando as 
particularidades do “eu” desaparecerem em meio à agitação do 
tempo. Chateaubriand lança mão da liberdade criativa imposta 
pelas brechas em sua memória (“Ai de nós! Nossa vida é tão vã 
que não é mais que um reflexo de nossa memória!”53) e da sua 
solidão propícia a quimeras, o que permite que assuma diferentes 
pontos de vista ao longo da narrativa. Vale frisar que a 
grandiosidade épica tende a aumentar quanto menos distanciado 
é o olhar do narrador sobre os fatos que conta, haja vista que a 
visão rasteira é muito mais propensa à romantização e ao pathos. 

 
49 Nesse sentido, Gil sugere que há uma dualidade entre o poeta e “l’acteur de 

la scène mondaine” (Gil, op. cit. p. 514).  

50 O gênio do cristianismo explica, por meio de um sentimento “pessoal” de tédio e 
melancolia, a impossibilidade de ação política efetiva (Cf. GIL, op. cit., p. 520). 

51 CHATEAUBRIAND, op. cit., p. 1047: “la vie me sied mal; la mort m’ira 
peut être mieux”. 

52 GIL, op. cit., p. 527. 

53 Ibid, p. 50: “Ó misère de nous! Notre vie est si vaine qu’elle n’est qu’un 
reflet de notre mémoire”. 
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Chateaubriand mostra como sua personalidade e seu século 

eram fragmentados, e a empreitada memorialística é uma tentativa 

de descobrir seu lugar em um mundo instável e que parecia não 

ter futuro. As vozes (perspectivas) que o autor cria nas Mémoires 

d’outre tombe apontam justamente para essa busca de pertenci-

mento, mas também para um desejo de se destacar dos demais, 

de assegurar uma superioridade que lhe fora destinada desde o seu 

nascimento. O memorialista constrói personagens por meio de 

paralelos com a Antiguidade greco-romana e de releituras de vidas 

heroicas míticas, colocando-se a si mesmo como uma espécie de 

Homero. Assim, incumbe-se da romanesca missão de poeta que 

possibilita que as glórias e os percalços de sua pátria se cristalizem 

na memória e sejam cantados para e pela posteridade. Em outras 

palavras, torna-se herói por ser parte dessa história e, sobretudo, 

por ajudar a (re)construí-la. 
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14 de setembro de 1791, dois anos após o início 

da Revolução, a Assembleia Nacional proclama 

a nova constituição francesa, que declara a 

igualdade total dos cidadãos perante a lei e institui o estado de 

direito. O documento resume a radicalidade dos ideais revolu-

cionários dos insurgentes: decreta-se o fim do feudalismo, da 

nobreza, do sistema de pariato, de qualquer distinção familiar ou 

de ordem; decreta-se o fim, em suma, “de qualquer forma de 

superioridade que não fosse a dos funcionários públicos no 

exercício de suas funções”1, de modo que os membros do clero e 

da nobreza, findados seus privilégios, deveriam submeter-se às leis 

do Estado como cidadãos comuns. Após o fim da Primeira 

República com o golpe de estado de Napoleão Bonaparte – o 18 

Brumário, em 1799 – surge sobretudo da alta burguesia girondina 

e dos militares o desejo de recriar uma ordem honorífica inspirada 

nas extintas comendas do Antigo Regime. 
Essa nova ordem, adequada à nova França, deveria ser 

construída de acordo com os ideais libertários e igualitários da 

Revolução; esta é sua promessa: qualquer cidadão francês poderia 

ser agraciado com a cruz, pois a condecoração obedeceria a um 

princípio de mérito determinado não pelo nascimento ou pela 

posição social, mas por uma ideia de mérito natural. Cria-se, então, 

em 1802, a Legião de Honra, uma comenda reservada àqueles que 

prestam serviços excepcionais à nação, realizados tanto por 

militares quanto por civis, o que ressaltaria ainda mais o caráter 

democrático da Legião; “Eu desejo condecorar meus soldados e 

 
1  “Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions 

d'ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, 
dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, 
ni aucune des corporations ou décorations, pour lesquelles on exigeait des 
preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni 
aucune autre supériorité, que celle des fonctionnaires publics dans l’exercice de 
leurs fonctions.” (https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-
dans-l-histoire/constitution-de-1791  – acesso em 05/03/2021). Quando não 
houver indicação contrária, as traduções no corpo do texto são minhas. 

Em 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1791
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1791
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meus sábios”, diz Napoleão a respeito da ordem.2 A condecoração 

possui cinco níveis; são eles, em ordem decrescente: Grã-Cruz 

(destinada sempre ao atual chefe de Estado da França), Grande 

Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. 

Era necessário, então, dar uma cara a essa promessa. Sob 

encomenda do novo governo, Jean-Baptiste Debret pinta o quadro 

intitulado Première distribution des croix de la Légion d’honneur (1812) 

[Primeira distribuição da cruz da Legião de Honra], que retrata o 

evento ocorrido em 14 de julho de 1804. A cerimônia se passa na 

catedral Saint-Louis-des-Invalides, localizada no Hôtel des Invalides, 

um edifício destinado sobretudo a soldados sobreviventes de 

batalhas lutadas pela França. A pintura retrata uma catedral em 

polvorosa, repleta de oficiais e eclesiásticos de diversas posições, o 

que é observável pela variedade e pela imponência dos trajes. Um 

herói de guerra, vestido de maneira simples e com o braço direito 

amputado – a modéstia com a qual é representado aprofunda-se por 

contraste –, recebe de cabeça baixa a cruz da Legião diretamente de 

Napoleão; o imperador, do alto de seu trono, curva-se humilde-

mente em direção ao inválido para colocá-la em seu peito. A 

intenção do quadro, evidentemente, não é só a de oferecer uma 

representação do passado; a respeito, o crítico Oliver Ihl sugere que 

a construção dessa pintura reforça a imagem revolucionária da 

Legião, uma instituição que proclama ser “a gestora imparcial de 

uma escala ‘natural’ de mérito”.3 Sua composição revela o que seria, 

em sua atualidade, o sistema de valores considerados fundadores 

dessa sociedade, e que seriam, por este motivo, fundamentais e 

deveriam ser conservados. O quadro possuiria, portanto, um caráter 

didático, assim como é a função, de certa forma, da própria Legião, 

ou ao menos daquilo que ela deveria representar aos cidadãos: o 

 
2 “Je veux décorer mes soldats et mes savants”. GEORGELIN, Jean-Louis. 

L’honneur de la légion d’honneur. Inflexions, 2014/3, nº 27, p. 100. Dispo-
nível em: https://www.cairn.info/revue-inflexions-2014-3-page-99.htm. 

3 “...a institution proclaimed to be the impartial manager of a ‘natural’ scale of 
merit”. IHL, Oliver. The Market of Honors: On the Bicentenary of the Legion 
of Honor. In: French Politics, Culture & Society, Vol. 24, No. 1 (Spring 2006), p. 8. 
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modo como Napoleão curva-se perante o pobre inválido é uma 

tentativa de redefinir e de difundir para a população o que é, nessa 

nova sociedade, o mérito e o heroísmo. Em suma, uma sociedade 

que promete aos cidadãos um mundo fundado sobre valores radicais 

de igualdade, no qual a honra não estaria mais relacionada à família 

ou aos títulos herdados por determinado sujeito; seria, antes, algo 

individual, intransferível, fruto de seu próprio comportamento e que 

merece, além disso, ser reconhecido publicamente.  

Os quatro romances que escolhemos como corpus – em 

ordem cronológica: O Vermelho e o Negro (1830), Ilusões Perdidas 

(1837), Madame Bovary (1857) e Germinal (1885) –, obras consi-

deradas fundamentais para a compreensão do realismo romanesco, 

têm também em comum uma rápida menção à Legião de Honra. 

Um detalhe que certamente passa despercebido à maior parte dos 

leitores, o modo como a condecoração é representada pode nos 

ajudar a pensar a natureza do mérito e do heroísmo nessas obras; 

é, sobretudo, um modo curioso de refletir sobre o que é um herói 

de romance: adiantando nossa hipótese, percebe-se nessas obras 

que o herói do romance e o herói condecorado pelo Estado nunca 

são a mesma pessoa. Em Stendhal, a Legião recebida por Julien é 

uma farsa, conseguida através de favores; em Balzac, quem deveria 

ganhá-la é enganado e injustiçado; em Flaubert, quem a ganha é um 

estúpido; em Zola, um tirano. Ainda que sejam obras tão diferentes 

entre si, pode-se dizer que esse pequeno detalhe revela como é 

constitutivo da forma romanesca a exposição realista das engre-

nagens da sociedade, e como, na literatura francesa do século XIX, 

ela teve a função de desmascarar, de modo mais esperançoso ou 

niilista a depender do autor, as promessas vociferadas pela 

Revolução, repetidas em tom mais baixo pela Legião de Honra. 

 

O VERMELHO E O NEGRO – O HERÓI QUE NASCEU TARDE 

 

Como diz o subtítulo do livro (“crônica do século XIX”), O 

Vermelho e o Negro de Stendhal é praticamente incompreensível sem 

que se leve em consideração o contexto histórico no qual o 
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romance foi escrito. Ambientado pouco antes da Revolução de 

1830, a obra insere-se dentro do contexto da Restauração – da 

queda de Napoleão e da volta dos Bourbon ao poder, portanto – e 

narra a vida de Julien Sorel, um rapaz pobre e talentoso nascido na 

cidadezinha de Verrières e que vê na carreira eclesiástica a 

oportunidade de enriquecer. A sociedade francesa, nessa obra, 

divide-se em uma aristocracia entediada e decadente, já castigada 

pela Revolução, de um lado, e uma burguesia gananciosa e 

mesquinha, do outro. Julien, o jovem e belo protagonista, parece 

um elemento estranho no romance: embaixo da cama, ele esconde 

uma foto de Napoleão. Com ares de Quixote, Julien cultiva um 

temperamento de soldado revolucionário, o que pode gerar cenas 

hilárias: conquistar o amor da sra. de Rênal, esposa do prefeito, é 

uma aventura que soa como uma perigosa batalha contra os 

poderosos. Os valores de Julien, o herói do romance, são a 

coragem, a bravura, a guerra e a honra, mas as circunstâncias 

esdrúxulas nas quais o jovem os emprega – a inadequação entre 

seus ideais revolucionários e a vida pequeno-burguesa da 

Restauração – gera um forte efeito irônico no livro. Para Erich 

Auerbach, é como se o personagem houvesse nascido 

demasiadamente tarde, alguém que “procura em vão tornar 

realidade a forma de vida de uma época passada”, para quem a 

realidade imediata “é sempre um obstáculo”.4 

A Legião aparece pela primeira vez na obra quando o 

narrador conta ao leitor sobre o início da amizade do protagonista 

com um velho cirurgião-mor do exército de Napoleão. Para o 

descontentamento de Julien, o prefeito de Verrières, sr. de Rênal, 

ordena a poda de um pequeno bosque de plátanos (chamado Cours 

de la Fidelité, ou Alameda da Fidelidade), que o jovem considera 

excessiva. O cirurgião-mor, membro da Legião de Honra, é o único 

que tem a coragem de questionar o prefeito sobre a tal poda, 

 
4 AUERBACH, Erich. Mimesis: a representação da realidade na literatura 

ocidental. São Paulo: Perspectiva, 2016, p. 416. 
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ganhando assim o amor incondicional do jovem rapaz. Ao 

questionamento, o sr. de Rênal responde da seguinte maneira:  

– Gosto da sombra – respondeu o sr. de Rênal, com o grau 

adequado de altivez para se dirigir a um cirurgião membro da Legião 

de Honra – gosto da sombra; mando cortar as minhas árvores para 

dar sombra, e não concebo que uma árvore seja feita para outra 

coisa quando, ao contrário da útil nogueira, ela não dá lucro.5 

Se antes o cirurgião defendia seus ideais no campo de batalha 

como um funcionário do Império, deve agora contentar-se com a 

pequena glória de desafiar o prefeito com mesquinharias. Esse ato 

de heroísmo admirado por Julien é, em verdade, um sinal da 

decadência de seu velho amigo, que perde tudo após a queda de 

Napoleão. Hospedado na casa dos Sorel – que é, também, uma 

família pobre – ao morrer, deixa ao rapaz nada além da 

“condecoração da Legião de Honra, os atrasados de seu meio-soldo 

e trinta ou quarenta volumes”.6 O jovem, no entanto, em muitos 

momentos parece não perceber a diferença entre um ato real de 

bravura e a sua reprodução farsesca; não à toa, a coragem de Julien 

traduz-se, na maior parte do tempo, em investidas amorosas e brigas 

de bar, talvez pelo fato de que o personagem, de apenas dezoito 

anos, sente nostalgia de algo que não experienciou realmente. O 

velho cirurgião, ao afrontar o prefeito, estaria enfrentando, aos olhos 

do rapaz, os valores que ele representa e que estão em constante 

conflito com os seus próprios – aquela paixão pelo dinheiro que o 

faz mutilar os plátanos e menosprezar tudo o que “não dá lucro”. Mas 

as ações do velho revolucionário contra o poderoso – assim como 

 
5 STENDHAL. O vermelho e o negro. (Trad. de Raquel Prado) São Paulo: Abril, 

2010, p. 25, grifos do autor. “– J’aime l’ombre, répondit M. de Rênal avec la 
nuance de hauteur convenable quand on parle à un chirurgien, membre de 
la Légion d’honneur; j’aime l’ombre, je fais tailler mes arbres pour donner 
de l’ombre, et je ne conçois pas qu’un arbre soit fait pour autre chose, quand 
toutefois, comme l’utile noyer, il ne rapporte pas de revenu.” STENDHAL. 
Le Rouge et le Noir. Paris: Michel Lévy frères, 1854, p. 6. Disponível em: 
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Rouge_et_le_Noir.   

6 STENDHAL, O vermelho e o negro, op. cit., p. 37. 
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as ações de Julien em sua busca pelo poder –, ainda que possuam 

contornos de bravura, não se traduzem em transformações reais ou 

em golpes efetivos, o que acaba por escancarar a inadequação de 

seus valores nesse novo mundo. 

Os escritos de Georg Lukács sobre o romance podem nos 

ajudar nesse ponto. Tanto em suas obras de juventude quanto nas 

de orientação socialista, o crítico húngaro está de acordo com a 

concepção hegeliana segundo a qual o romance é um gênero 

literário que corresponderia, em sua função, à epopeia grega7; 

como se lê na Teoria do Romance (1920), epopeia e romance, “ambas 

as objetivações da grande épica, não diferem pelas intenções 

configuradoras, mas pelos dados histórico-filosóficos com que se 

deparam para a configuração”.8 A diferença central entre tais 

dados, nesse sentido, estaria no fato de que na sociedade burguesa 

há o que o filósofo chama de segunda natureza. Ainda segundo a 

Teoria, ela refere-se à submissão dos sujeitos ao mundo das 

convenções – em termos mais claros, ao fenômeno da alienação; 

mais tarde, em “O romance como epopeia burguesa” (1935), 

Lukács trata da mesma questão: o período dos heróis da epopeia 

grega era um momento no qual “a vida social ainda não era 

dominada, como seria na sociedade burguesa, pelas forças sociais 

que adquiriram autonomia e independência frente aos indiví-

duos”9, como ocorre com o herói do romance. Ao chamar essas 

forças autônomas de segunda natureza, aponta-se para um 

conjunto de “leis” que regem a sociedade sob uma aparência de 

naturalidade, mas que, em realidade, são artificiais. São leis 

convencionadas, que regem o destino do herói de modo caótico, 

atomizado e falho; o indivíduo, agora problemático, não está mais 

integrado a uma totalidade, mas sim em eterno desajuste dentro 
 

7 LUKÁCS, George. Arte e sociedade: escritos estéticos 1932 – 1967. 2ª ed. Rio 
de Janeiro, RJ: Editora UFRJ, 2011, p. 195; LUKÁCS, Georg. A Teoria do 
Romance: Um ensaio histórico-filosófico sobre as formas da grande épica. 
São Paulo, SP: Duas Cidades: Editora 34, 2015, p. 55. 

8 LUKÁCS, Arte e sociedade, op. cit., p. 55. 

9 Ibidem, p. 196. 
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dela; seria, por esse motivo, impossível representar a vida de 

qualquer indivíduo sem representar o complexo e contraditório 

sistema social dentro do qual suas ações se desenrolam. Voltando 

a Auerbach, segundo o crítico, “o realismo moderno sério não 

pode representar o homem a não ser engastado numa realidade 

político-sócio-econômica de conjunto concreta e em constante 

ação”10, algo que passa a ser banal na produção estética, mas de que 

Stendhal seria o precursor. Não se trata, com isso, de dizer 

simplesmente que a função do romance é a crítica social, mas, sim, 

que é intrínseca à sua forma a representação de qualquer ação 

dentro de um contexto social; o que, no caso de Stendhal – e dos 

outros três autores que abordaremos, cada um à sua maneira –, 

significa expor de que modo, nesse contexto social, as leis que 

regem a sociedade tornam-se um conjunto autônomo e desco-

nectado da realidade concreta, estando, assim, em eterno conflito 

com o mundo real, o que, se não explica, ao menos expõe ao leitor 

de que maneira as ações quixotescas de Julien caem no vazio. 

E não só as de Julien. O mundo descrito por Stendhal, apesar 

de divertido, é desolador, pois a artificialidade dos discursos feitos 

pelos personagens denuncia uma sociedade absolutamente 

hipócrita, seja de modo consciente ou não. Segundo Auerbach, o 

enfado que assola a aristocracia nesse livro é um dado histórico 

sobre a Restauração. Diante do fantasma da Revolução, “não se 

deve [nos salões] falar daquilo que interessa a todo mundo, dos 

problemas políticos e religiosos e, consequentemente, tampouco da 

maioria dos temas literários da época ou do passado imediato”.11 A 

nobreza conhece, agora, os perigos que a cercam, “e a vida é 

dominada pelo temor de que a catástrofe de 1793 se possa repetir”; 

prefere-se, assim, falar “sobre o tempo, de música ou de mexericos 

da corte”.12 Eles devem, portanto, admitir como aliados “os snobs e 

as pessoas corruptas da burguesia enriquecida”, que “acabam por 

 
10 AUERBACH, op. cit., p. 414. 

11 Ibidem, p. 407. 

12 Idem. 
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deteriorar completamente a atmosfera”.13 Em suma, o crítico aponta 

para o fato de que, nesse romance, a aristocracia aparece como uma 

classe entediada e profundamente acovardada; quanto à burguesia, 

o narrador pode ser ainda mais duro: assim como o trecho que 

transcrevemos acerca da poda dos plátanos, a paixão pelo lucro dos 

burgueses do romance é vista com o mais absoluto desprezo, como 

o comportamento de pessoas desonestas e grosseiras. É esse o 

mundo que Julien tenta dominar com seus valores anacrônicos; mas 

esses valores, contraditoriamente, são empregados com a intenção 

de buscar o poder e o dinheiro a qualquer custo; ele seria, nas 

palavras de Auerbach, um “hipócrita consciente”.14 Assim se 

resumiria a sociedade pintada por Stendhal: de um lado, uma 

aristocracia que perdeu a nobreza de espírito; do outro, a burguesia 

que finalmente mostrou as garras, e, entre eles, está Julien Sorel com 

suas armas imaginárias. Está exposto um mundo de convenções. 

Por uma série de enganos, Julien trava um duelo com um 

nobre da região. Apesar de não haver nenhum ferido, o nobre 

sente-se ofendido ao descobrir a origem pobre do rapaz. O 

Marquês de La Mole, para resolver a questão, cria uma história na 

qual Julien seria filho de um grande senhor e consegue para o 

jovem a cruz da Legião, que ele ostenta com seu orgulho hipócrita. 

Mais tarde, Julien vê a possibilidade de casar-se com uma jovem 

que possui um bom dote, e seu amigo, príncipe Korasoff, o 

encoraja a aceitar a mão da moça: 

– E, uma vez casado – acrescentou –, minha influência e essa sua 
condecoração vão fazê-lo coronel em dois anos. 
– Mas essa condecoração não me foi dada por Napoleão, longe 
disso. 
– O que importa – disse o príncipe –, não foi ele que a inventou? 
Ainda é, de longe, a mais importante na Europa.15 

 
13 Idem. 

14 Idem. 

15 STENDHAL, O vermelho e o negro, op. cit, p. 484. “– Et une fois marié, ajouta-
t-il, mon influence et la croix que vous avez là vous font colonel en deux ans. 



57 
 

Enquanto a foto do imperador escondida embaixo da cama 

pode ser vista como uma espécie de amuleto, a cruz da Legião 

presenteada por seu falecido cirurgião pode ser lida como uma 

relíquia de um mundo antigo. Algo, portanto, muito diferente da 

condecoração recebida por Julien, um passaporte, conquistado por 

favores, para círculos sociais mais distintos. A Legião, na 

Restauração, não é nem simbolicamente nem materialmente a 

mesma daquela concedida a seu amigo, o que explica o desprezo de 

Julien no trecho acima. Quando Luís XVIII torna-se rei em 1814, 

há mudanças na cruz: a imagem de Napoleão é substituída pela de 

Henrique IV, o primeiro rei da linhagem dos Bourbon, à qual o 

nobre pertence; a flor-de-lis da família é colocada no lugar da águia 

do imperador, assim como a coroa do rei substitui a coroa imperial.  

Em linhas gerais, o que pode ser observado, por fim, é que a 

cruz da Legião de Honra legítima, aquela oferecida a um verdadeiro 

herói da revolução, transforma-se em nada mais que uma relíquia 

ostentada por um cirurgião em decadência, que pouco possui além 

de suas histórias do passado; Julien Sorel, o herói do romance visto 

como um gênero épico, é condecorado de modo farsesco, pois além 

de não possuir mérito, sua medalha já não possui valor. Esse 

descompasso entre herói e mérito, por fim, pode ser visto como uma 

expressão do modo como o romance deseja expor um desajuste 

maior, a saber, a profunda desconexão que teria se formado, na 

sociedade burguesa, entre as ações dos personagens, os valores que 

eles carregam e o funcionamento das instituições da sociedade. 

Um fato divertido para mencionarmos: o próprio Stendhal 

torna-se um cavaleiro da Legião de Honra em janeiro de 1835, 

cinco anos, portanto, após a publicação de O Vermelho e o Negro. O 

autor ganha a cruz pelo seu trabalho como escritor, embora tenha 

trabalhado para o Império. De acordo com Auerbach, Stendhal, 

que é filho de uma aristocrática família do Antigo Regime, realizou 

 
// – Mais cette croix n’est pas donnée par Napoléon, il s’en faut bien. // – 
Qu’importe, dit le prince, ne l’a-t-il pas inventée? Elle est encore de bien loin 
la première en Europe.” STENDHAL, Le rouge et le noir, op. cit, p. 392. 
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uma carreira memorável na administração napoleônica, uma glória 

que o teria assombrado pelo resto da vida. Diferentemente de seu 

personagem, a nostalgia do escritor é calcada em uma experiência 

real. A defesa dos valores revolucionários levada a cabo por Julien 

passa a ter um quê de melancólico se vista à luz da decadência do 

próprio escritor que, de uma brilhante carreira, passa a ter uma vida 

difícil; o autor torna-se desempregado, solitário e gradativamente 

pobre, chegando a ser expulso de Milão em 1821 pelas 

“desconfiadas autoridades pós-napoleônicas”.16  É nesse contexto 

que começa a escrever: “a literatura realista de Stendhal brotou de 

seu mal-estar no mundo pós-napoleônico”, diz Auerbach, “assim 

como da consciência de não pertencer ao mesmo e de não ter nele 

um lugar certo”.17 

Importante mencionar, Stendhal provavelmente carregava sua 

condecoração com mais orgulho que seu personagem, pois sua cruz 

não é a mesma que a de Julien: após a Revolução de 1830, na 

Monarquia de Julho, ela passa por transformações drásticas, 

possuindo, em lugar da coroa, a bandeira tricolor. Com a queda dos 

Bourbon, são abolidas as ordens da família, e a Legião de Honra volta 

a ser a comenda mais importante da França, assim como foi 

instaurado por Napoleão. O autor também melhora suas condições 

de vida e consegue, por intermédio de amigos, um cargo como cônsul 

em uma pequena cidade portuária chamada Civita Vecchia, onde 

finalmente se estabiliza como um “náufrago num barquinho”.18 

 

ILUSÕES PERDIDAS – O TRABALHADOR HONESTO 

 

Honoré de Balzac possui uma divertida anedota com 

Napoleão. É sabido que o autor adorava o antigo imperador desde 

sua infância. Já na vida adulta, comentava-se nos salões que possuía 

em sua casa um altar com o busto de Bonaparte, no qual havia a 

 
16 AUERBACH, op. cit., p. 411. 

17 Idem. 

18 Idem. 
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inscrição: “O que ele começou com a espada conquistarei com a 

pena”.19 Foi em 1828, segundo Brian Joseph Martin20, que Balzac 

mudou-se do centro de Paris para um escondido apartamento no 

Quartier Latin, no qual montou seu pequeno altar ao imperador, 

preparando-se para sua batalha literária. Vivendo em uma espécie 

de “retirada napoleônica”, é nesse apartamento que o escritor 

começa a escrever a Comédia Humana. Antes disso, Balzac fica 

conhecido por obras que atestam sua paixão pelo imperador, como 

Les Chouans (1829), primeiro volume das Cenas da Vida Militar, além 

de editar uma coleção de máximas e pensamentos de Bonaparte.  

Balzac torna-se cavaleiro da Legião de Honra em 1845. Assim 

como Stendhal, o escritor recebe a cruz da Monarquia de Julho. 

Façamos uma breve exposição da Comédia Humana, sua 

empreitada de proporções napoleônicas. Em “Prefácio à Comédia 

Humana” (1842), escrito oito anos antes de sua morte, Balzac 

batiza sua monumental coleção de livros e anuncia os próximos 

volumes que irão completar seu projeto. Em resumo, o escritor 

francês queria mostrar a história “esquecida por tantos historia-

dores, a dos costumes”21; segundo o autor, ele assumiria, para 

tanto, uma postura de biólogo, criando uma taxonomia da espécie 

humana; sua catalogação levaria em consideração, por conseguinte, 

características físicas somadas à posição social de determinado 

indivíduo. Dessa forma, Balzac torna-se um reconhecido criador 

de tipos sociais; desejava pintar de duas a três mil figuras salientes 

de sua época, “pois tal é, em definitivo, a soma dos tipos que cada 

 
19 “Ce qu’il a commencé par l’épée, je l’achèverai par la plume”. CURTIUS, 

Ernst Robert. European literature and the latin middle ages. Princeton: Princeton 
University Press, 2013, p. 179. KEIM, A.; LUMET, L. Honoré de Balzac. New 
York: Frederick A. Stokes Company Publishers, 1914; disponível em: 
http://www.gutenberg.org/files/3625/3625-h/3625-h.htm. 

20 MARTIN, Brian Joseph. Napoleonic Friendship: Military Fraternity, Intimacy, 
and Sexuality in Nineteenth-Century France. Lebanon, NH: University of 
New Hampshire Press, 2011. 

21 BALZAC, Honoré de. Prefácio à Comédia Humana. In: A Comédia Humana 
Vol. 1. São Paulo, SP: Editora Globo S/A, 2012 (e-book). 
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geração apresenta”.22 Mas sua empresa não é concluída; a obra, que 

consistiria em 137 livros divididos em romances, contos e estudos 

de costumes, acaba com 91 exemplares. Nesse prefácio, também 

fica evidente o moralismo tão comumente acusado no autor. A luta 

pela sobrevivência transforma-se na luta pelo ouro, e o escritor 

deseja descrever com justiça e precisão histórica toda a 

complexidade deste imbróglio que eram as relações na alta 

sociedade parisiense, com suas fofocas, favores, estratagemas e 

golpes, amizades e casamentos por interesse, burocracias 

incompreensíveis, ataques pessoais nos jornais e tudo aquilo que 

enche as páginas de seus romances com cifras e transações 

financeiras tantas vezes tão cansativas ao leitor. Segundo Allan 

Pasco, é como se o desejo egoísta pelo ouro se tornasse o 

“fundamento de toda a sociedade”.23 E Balzac, em seu prefácio, 

deixa claro: a única forma de controlar esses impulsos destrutivos 

naturais ao ser humano é através do cristianismo: “o pensamento, 

princípio do bem e do mal, não pode ser preparado, domado e 

orientado a não ser pela religião”; a religião é “um sistema completo 

de repressão das tendências depravadas do homem, é o maior 

elemento de ordem social”.24 Posto dessa forma, o desejo pelo 

poder, que inevitavelmente conduz o sujeito em direção ao crime, 

é algo que deve ser combatido em um nível individual: cada sujeito, 

com seu livre arbítrio, pode seguir o caminho cristão e lutar contra 

seus impulsos naturais, resistir e não sucumbir ao pecado. E então 

conclui: o ensino religioso é “o único meio de diminuir a soma do 

mal e aumentar a soma do bem, em qualquer sociedade”.25  

Percebe-se, dessa forma, que a batalha literária lutada por 

Balzac era indissociável de sua postura moralizante, de caráter 

religioso, e ele cita Madame Necker: “a história é ou deveria ser o 

 
22 Ibidem. 

23 PASCO, Allan. H. Balzac: Literary sociologist. New York: Palgrave Macmillan, 
2016, p. 3. 

24 BALZAC, Honoré de. Prefácio à Comédia Humana, op. cit.  

25 Ibidem. 
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que foi. Ao passo que o romance deve ser um mundo melhor”.26 

O escritor, que observa e estuda detalhadamente a sociedade, que 

compreende seus instintos animalescos e seus jogos burocráticos – 

pode-se dizer, os males de um comportamento burguês, antir-

revolucionário e anticristão –, acaba por encontrar também o 

remédio para os males desse mesmo mundo. É desse modo que 

Balzac trava sua guerra literária: ele manipula suas histórias para 

que, sem modificar a estrutura da sociedade, o destino desses 

personagens seja justo, sugerindo ao leitor como ele deveria 

comportar-se.  

O desejo pelo ouro nunca acaba bem, enquanto os humildes 

e justos cedo ou tarde conquistam uma vida pacífica. “As ações 

repreensíveis, as faltas, os crimes, dos mais leves aos mais 

ruidosos”, ele diz a propósito de suas obras, “encontram sempre o 

castigo humano ou divino, ruidoso ou secreto.” Então conclui: “fiz 

melhor que o historiador, porque sou mais livre”.27 Chegamos, 

aqui, em um aparente paradoxo: ao mostrar seu mundo 

artificialmente melhorado, está também dizendo com todas as 

palavras: o mundo real não é justo. Com que garantias o leitor 

deveria comportar-se de maneira justa, depois de mergulhar em 

milhares de páginas de descrições da ganância humana? Não à toa, 

a resposta está na religião: a esperança de um justiçamento 

posterior, fora deste mundo, ou mesmo uma fé irracional que 

move o sujeito em direção à bondade e não solicita justificativas, 

seriam as únicas formas de fazer com que alguém escolhesse não 

se guiar por um sentimento voraz de autoconservação e de poder. 

Pensemos sobre esse justiçamento. Ilusões Perdidas, obra 

capital da Comédia Humana, conta a história de Lucien Chardon, 

um talentoso poeta da província que vai a Paris em busca de fama, 

riqueza e amor. É Lucien, em sua oscilação entre herói e anti-herói, 

o centro da narrativa. Nosso interesse, no entanto, está antes em 

um segundo plano da história, na trama do inventor David 

 
26 Ibidem, grifo do autor. 

27 Ibidem. 
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Séchard, antigo amigo de Lucien e marido de sua irmã: ainda que 

sejam personagens secundários, Ève e David são um tipo comum 

em Balzac, semelhantes à família do ambicioso Rastignac. São os 

trabalhadores humildes e ingênuos que apostam todas as suas 

economias em jovens ambiciosos, vivendo em um outro que 

admiram a esperança de uma futura ascensão social. A cruz da 

Legião de Honra é mencionada quando a família Séchard está 

afundada em dívidas por culpa das aventuras de Lucien em Paris. 

Ève vai até a casa do avarento pai de David para pedir ajuda ao 

sogro e lhe conta que o marido está prestes a inventar uma nova 

forma de criar papel que poderá enriquecer a família. O pai, sem 

acreditar, debocha do filho e, como sempre, nega a ajuda. Então 

Ève lhe diz: “seu filho será sua glória e um dia o senhor o verá rico 

por mérito próprio e com a cruz da Legião de Honra na lapela...”.28 

Ao fim do romance, David, arruinado, sem contar com a ajuda do 

amigo que volta da capital com as mãos abanando, se vê obrigado 

a vender a patente para os irmãos Cointet, que mentem ao inventor 

dizendo que ele havia lhes dado prejuízo, sendo que  seu  papel  

revolucionara  a  indústria  da  época;  a  França  produzia  o  papel  

mais econômico da Europa.29   

Ève não estava totalmente errada: David poderia ter ganho a 

cruz da Legião e poderia ter tido condições de enriquecer por 

mérito próprio; ela erra por ingenuidade, ao pensar que uma 

sociedade injusta poderia reconhecer o valor de um homem bom, 

que se dedica à sua invenção mais por princípio do que por 

ganância. Quanto ao destino da família, temos um deus ex machina: 

o velho avaro morre deixando uma enorme fortuna, e todo vivem 

– sem Lucien – na mais bela propriedade da cidadezinha de Marsac. 

Fica evidente o malabarismo narrativo feito por Balzac para que a 

 
28 BALZAC, Honoré de. Ilusões Perdidas. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, 

p. 620. “Mais, mon cher papa Séchard, votre fils sera votre gloire, et vous le 
verrez un jour riche par lui-même et avec la croix de la Légion d’Honneur à la 
boutonnière…” BALZAC, Honoré de. Illusions Perdues. Paris: Houssiaux, 1874, 
p. 450. Disponível em: https://fr.wikisource.org/wiki/Illusions_perdues. 

29 BALZAC, Illusões Perdidas, op. cit. p. 782. 
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família Séchard fosse recompensada pela devoção de David: ele 

não enriquecerá por sua invenção, nem será reconhecido 

socialmente por ela, o que afinal era um direito seu; a morte do pai, 

no entanto, trata de recompensá-lo por outra via, de agraciá-lo com 

uma vida de riquezas que ele desfrutará no anonimato, motivo pelo 

qual a cruz da Legião de Honra, diferentemente do que ocorre em 

O Vermelho e o Negro, é significativa por sua ausência.  

Observamos exatamente o que o autor defende em seu 

prefácio: se cumpre a justiça em uma sociedade injusta. E talvez 

seja essa a forma escolhida por Balzac para, como está escrito em 

seu altar, continuar com a pena a batalha iniciada por Napoleão: se, 

por um lado, o autor denuncia as injustiças do mundo burguês – 

expondo ao leitor a falsidade e a hipocrisia das leis que regem a 

sociedade –, ele também pune aqueles que, pela força do dinheiro 

e do poder, são agentes das injustiças, ao mesmo tempo em que 

conquista com a pena a justiça para aqueles que possuiriam o 

mérito verdadeiro. É como se Balzac, como escritor, cumprisse a 

função de reconhecer o mérito que deveria ser desempenhado pela 

Legião de Honra. A instituição, no entanto, falha em sua missão, o 

que opera como um sintoma do problema social mais amplo 

longamente exposto na introdução à Comédia Humana. 

Outra diferença que podemos apontar entre esse e o romance 

anterior é o fato de que não é o herói do romance que ganha ou 

deixa de ganhar a cruz da Legião. Muito distante de levar a cabo 

algum ato que possa ser visto como meritório, Lucien de 

Rubempré toma decisões que serão constantemente repreendidas 

pelo romance: ao invés de juntar-se aos humildes do Cenáculo e 

buscar desenvolver-se como escritor, Lucien, ao perder suas 

ilusões, vende-se aos jornais em busca de vingança; mais tarde, o 

tiro sai pela culatra, e é o próprio Lucien que deve voltar para o 

interior, arruinado e cheio de dívidas. Percebe-se, também, como 

o herói do romance, se fosse virtuoso e tomasse as decisões que a 

obra sugere serem as corretas, conquistaria um mérito individual e 

que não possui uma relação orgânica com a sociedade. 
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Podemos voltar a Lukács e perceber uma diferença 

diametralmente oposta entre o herói da epopeia grega e o herói 

moderno. “A ação da epopeia homérica”, diz o crítico, “é a luta de 

uma sociedade relativamente unida, de uma sociedade enquanto 

coletividade, contra um inimigo externo”.30 O destino desse herói 

não é particular ou privado, sendo impossível dissociá-lo do 

destino da própria comunidade que compõe. Quando pensamos 

em Lucien, percebe-se o contrário; em resumo, se o herói da 

epopeia luta para cumprir seu destino – que é, como dissemos, o 

destino da comunidade –, o herói do romance sofre na tentativa de 

descobrir e construir um sentido para si e para o mundo onde vive. 

O ensinamento que Lucien não compreendeu, em Ilusões Perdidas, 

é que o poder, o luxo e a grandeza intelectual dos salões com os 

quais o jovem havia sonhado não passam de uma farsa; que, para 

crescer como escritor, o anonimato e a vida simples – a recusa, 

afinal, de entrar nos jogos da sociedade parisiense – o levariam em 

direção a outro tipo de mérito, bem menos glamoroso, mas, segundo 

a obra, mais verdadeiro. É um ensinamento que o tornaria 

individualmente feliz, que o faria conquistar o reconhecimento de 

seus poucos pares, enquanto o mundo lá fora permanece 

absolutamente o mesmo. Ou seja, ao menos nesse romance, a 

invectiva literária de Balzac expõe a injustiça e indigna o leitor, mas, 

curiosamente, não o convida para a ação; em outras palavras, para 

acompanhá-lo nessa batalha. 

 

MADAME BOVARY – O FILISTEU DESONESTO 

 

Ao final de Madame Bovary, Charles, médico e marido da 

falecida Emma, morre; três médicos o sucedem em Yonville, sem 

sucesso, “de tal forma o sr. Homais os perseguiu logo”. O 

boticário, então, finalmente assume o lugar de médico local: “as 

autoridades o tratam com deferência e a opinião pública o protege. 

 
30 LUKÁCS, Arte e sociedade, op. cit., p. 206. 
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// Acaba de receber a Legião de Honra”.31 E, assim, o romance 

acaba. Homais, como médico, é um boticário filisteu que inventa 

um método absurdo para tentar operar o pé de um manco, 

resultando na amputação de sua perna; é o homem que, feliz por 

receber em sua casa o médico que tenta salvar Emma do arsênico, 

“desabrochava em seu orgulho de anfitrião”, enquanto “a aflitiva 

lembrança de Bovary contribuía vagamente para o seu prazer pelo 

reflexo egoísta que recaía sobre si mesmo”32; por fim, conquista 

uma boa posição na sociedade e o lugar de médico, sem ter 

estudado, perseguindo seus concorrentes. Como se não bastasse, 

recebe reconhecimento do povo e do Estado, sendo condecorado 

com a cruz da Legião. 

Homais é o contrário de David Séchard sob vários aspectos: 

enquanto o primeiro quer fama e reconhecimento apesar de sua 

ignorância, a obsessão do segundo por concluir sua invenção passa 

por cima da opinião de todos; o boticário é capaz de aleijar o pobre 

manco, de convencer a todos que sabe muito bem o que está 

fazendo, enquanto o humilde inventor só consegue convencer os 

outros do brilhantismo de sua invenção quando possui provas 

concretas; por fim, o primeiro ganha a cruz sem merecê-la, 

enquanto o segundo, merecendo, nunca será reconhecido. Quanto 

ao romance de Stendhal, Homais é exatamente o tipo de burguês 

que causa asco em Julien Sorel; enquanto a hipocrisia consciente deste 

último, para voltarmos ao termo de Auerbach, o leva a buscar o 

poder em nome de valores de outro mundo – o personagem está 

 
31 FLAUBERT, G. Madame Bovary. Trad. de Fúlvia M. L. Moretto. São Paulo: 

Abril, 2010, p. 430. “Depuis la mort de Bovary, trois médecins se sont 
succédé à Yonville sans pouvoir y réussir, tant M. Homais les a tout de suite 
battus en brèche. Il fait une clientèle d’enfer; l’autorité le ménage et 
l’opinion publique le protège. // Il vient de recevoir la croix d’honneur”. 
FLAUBERT, G. Madame Bovary. Paris: Louis Conard, 1910, p. 482; 
disponível em: https://fr.wikisource.org/wiki/Madame_Bovary. 

32 FLAUBERT, Madame Bovary, 2010, op. cit., p. 398. “Homais s’épanouissait 
dans son orgueil d’amphitryon, et l’affligeante idée de Bovary contribuait 
vaguement à son plaisir, par un retour égoïste qu’il faisait sur lui-même”. 
FLAUBERT, Madame Bovary, 1910, op. cit., p. 444. 



66 
 

em constante conflito com sua realidade –, pode-se dizer que o 

farmacêutico comporta-se como um “hipócrita inconsciente”, 

termo, vale dizer, que Dolf Oehler usa para referir-se a Frédéric 

Moureau de A Educação Sentimental em “Crítica do consumo puro: 

Flaubert e os iluminados de Fontainebleau”33; ele está, ao contrário 

dos outros personagens sobre o qual falamos, perfeitamente 

ajustado ao mundo. Essa forma de inconsciência, podemos 

afirmar, permeia todo o romance e grande parte da obra do autor. 

“Flaubert descobriu a estupidez”, diz Milan Kundera, “ouso dizer 

que esta é a maior descoberta em um século tão orgulhoso do 

pensamento científico”.34 Esta palavra, tradução do original bêtise, 

é exaustivamente tratada pela crítica, paradoxalmente transformada 

em um conceito. E parte da beleza desse descobrimento está na 

transformação do desejo cego pelo ouro e pelo poder – da maldade 

humana ou da desonestidade burguesa, se pensarmos nos 

romances anteriores – na representação realista da alienação: “a 

verdadeira estupidez, podemos supor, é a ideologia burguesa”35, 

escreve Jonathan Culler. 

Madame Bovary é, dos quatro romances de nosso corpus, 

certamente aquele no qual o desencanto quanto à Legião de Honra 

chega no nível mais extremo. A condecoração de Homais na última 

linha do romance – seu triunfo final frente à desgraça dos Bovary – 

é, também, uma espécie de reafirmação do funcionamento imutável 

do mundo, um funcionamento que ninguém é capaz de enxergar 

com clareza, que dirá transformá-lo ou mesmo contestá-lo. Os 

personagens, sem exceção, funcionam como autômatos da 

 
33 OEHLER, Dolf. O Velho Mundo Desce aos Infernos: auto-análise da 

modernidade após o trauma de junho de 1848 em Paris. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999, p. 317. 

34 KUNDERA apud TILBY, Michael. Flaubert’s place in literary history. In: 
The Cambridge companion to Flaubert. Cambridge; New York: Cambridge 
University Press, 2004, p. 14. 

35 “True stupidity, we might suppose, was bourgeois ideology.” CULLER, 
Johnathan. Flaubert: The Uses of Uncertainty. Aurora: The Davies Group 
Publishers, 2006, p. 157. 
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ideologia; nas palavras de Flaubert, “Nós sofremos de uma única 

coisa: Estupidez”, escreve em uma carta à George Sand, “mas ela é 

formidável e universal” 36. Essa estupidez, se enriquece Homais de 

um lado, manifesta-se de maneira trágica para a heroína do romance: 

Emma se suicida porque seus delírios de consumo a deixam 

endividada de tal modo que é impossível quitar suas contas sem que 

seu marido descubra suas aventuras extraconjugais. Diferentemente 

de Julien, no entanto, o desajuste de Emma nessa sociedade – sua 

violenta recusa em encontrar a felicidade como uma mãe de família 

comum – nada tem de verdadeiramente conflitante com os valores 

da sociedade burguesa, pois refere-se a devaneios semeados por uma 

produção cultural – sobretudo romances – que é fruto dessa mesma 

sociedade. Os desejos da heroína nada possuem de anacrônicos ou 

contraditórios, assim como sua ruína – a ruína da esposa entediada 

que leu romances demais – foi um dos principais motivos literários 

do século XIX. A estupidez move os personagens de maneira 

igualitária, de modo que o livro expõe ao leitor um tal nível de 

alienação que não há, em nenhum personagem, a consciência 

hipócrita ou não dos discursos – das opiniões chiques e dos lugares 

comuns – que animam suas ações.  

É nesse sentido que Jonathan Culler adverte: “Homais, por 

fim, é estúpido porque é inteligente”37; o farmacêutico conhece, se 

adequa e celebra o funcionamento do mundo mais do que ninguém, 

não à toa é o personagem mais bem-sucedido no romance. O 

cinismo quanto à impossibilidade de o Estado ser capaz de 

reconhecer o mérito em um cidadão chega ao ápice justamente pelo 

fato de que não há, nesse romance, nenhuma possibilidade de que a 

condecoração de Homais tenha sido um equívoco cometido pela 

Legião; a organização não foi ludibriada ou desatenta. Em Madame 

Bovary, a cruz é entregue a um homem que é a materialização quase 

 
36 “Nous ne souffrons que d’une chose: la Bêtise. – Mais elle est formidable 

& universelle.” Carta de Flaubert a George Sand, Croisset, 14 de novembro 
de 1871; disponível em: flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/edition. 

37 Culler, op. cit., p. 166. 
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grotesca da estupidez quintessencial da sociedade; é um símbolo da 

decadência irreversível do mundo burguês, que atinge todos os 

sujeitos com igualdade, de maneira que a premiação, ainda que soe 

injusta, não poderia ter sido mais adequada.  

Rendendo várias histórias divertidas, o autor teve de lidar – 

não sem dificuldade – com sua própria condecoração na Legião de 

Honra. Se voltarmos aos outros escritores anteriores, Stendhal 

recebe uma cruz diferente daquela desdenhada por Julien, 

enquanto Balzac recebe a cruz que, segundo seu romance, deveria 

ter sido oferecida também a David Séchard. Já Flaubert, em 1866, 

recebe exatamente a mesma condecoração que o personagem mais 

abjeto do romance que ele escreve dez anos antes, cujas diferenças 

discutiremos adiante. Conhecido pela sua reclusão, o escritor 

passou a maior parte da vida em uma casa afastada da cidade, em 

Croisset, evitando a Academia, os salões e reuniões de todo tipo, 

de modo que não seria estranho ao autor recusar tal comenda. 

Segundo a pesquisa de Georges Lubin38, no entanto, a relação do 

autor com a Legião era contraditória e confusa; há na revista Figaro 

de 11 de dezembro de 1880 um texto de Émile Zola sobre o autor 

escrito após a sua morte no qual comenta o assunto. 

Mais tarde, por volta de 1874, ele removeu sua cruz e não a usava 
mais. Quando o interrogamos, ele respondeu que haviam acabado 
de condecorar X, um patife, e que ele não queria mais a cruz 
enquanto um patife a carregava. Na minha opinião, Flaubert, em 
seu legítimo orgulho, sofria acima de tudo por ser apenas um 
Cavaleiro, quando tantos outros, que não eram da sua categoria na 
literatura, tinham a classificação de Oficial e até de Comandante; e 
ele preferiu afastar-se do que aceitar tal hierarquia. No entanto, ele 
sentiu a fragilidade de sua situação. Em um jantar com um amigo 
em comum, a conversa havia caído em sua obstinação por não 
usar mais a fita vermelha, e um burguês disse a ele que, se ele não 
a queria, não deveria tê-la aceitado; isso provocou um daqueles 

 
38 LUBIN, Georges. Flaubert et la Légion d’honneur. In: Les Amis de Flaubert, 

Bulletin n° 55. Paris, 1979, p. 30. Disponível em: https://www.amis-
flaubert-maupassant.fr/article-bulletins/055_030. 
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ataques de cólera dos quais ele parecia não ter domínio, e aborrecia 
a todos quando surgiam à mesa ou em uma festa.39  

 Essa não é a única anedota sobre o assunto. Lubin 

encontrou várias cartas de Flaubert nas quais ele promete nunca 

mais usar a cruz. Em 1871, três anos antes do relato de Zola, há 

duas cartas, uma para Commanville e outra para sua sobrinha 

Caroline, nas quais encontra-se exatamente a mesma frase: “retirei 

minha fita vermelha e aqueles que continuam a usá-la me parecem 

orgulhosos e insolentes, pois as palavras honra e francês são incom-

patíveis”.40 Cartas semelhantes foram encontradas por Lubin, 

datadas de 1872, 1873 e 1874. Mas, segundo o pesquisador, de fato 

foi em 1874 que Flaubert deixou de usar a cruz, como mencionado 

no trecho acima. Mais tarde, em Les Romanciers Naturalistes (1881), 

Zola descobre a anedota completa e adiciona uma nota na qual 

relata o exato momento no qual Flaubert teria arrancado defini-

tivamente sua cruz do peito: 

A esse respeito, o Sr. Maurice Sand escreveu-me uma carta a partir 
da qual traço estas linhas interessantes: “O que você diz sobre a 
condecoração é tão verdadeiro que a remoção de sua fita vermelha 
aconteceu em Nohant, diante de nós, em 1874, no almoço, assim 

 
39 “[…] Mais plus tard, vers 1874, il retira son ruban et ne le porta plus. Quand 

nous l’interrogeâmes, il nous répondit qu’on venait de décorer X…, un 
coquin, et qu’il ne voulait plus de la croix, du moment qu’un coquin la 
portait. Selon moi, Flaubert, dans son orgueil légitime, souffrait surtout de 
n’être que chevalier, lorsque tant d’autres, qui n’étaient pas de son rang en 
littérature, avaient le grade d’officier et même de commandeur; et il aimait 
mieux se mettre à part que d’accepter une pareille hiérarchie. Pourtant il 
sentait le côté faible de cette situation. Dans un dîner chez un de nos amis 
communs, la conversation était tombée sur son entêtement à ne plus porter 
le ruban rouge, un bourgeois lui dit nettement que puisqu’il n’en voulait pas, 
il n’aurait pas dû l’accepter; ce qui le jeta dans une de ces colères dont il ne 
semblait pas le maître, et qui gênaient le monde lorsqu’elles éclataient ainsi 
à table ou dans une soirée.” Ibidem. 

40 “Je me suis retiré le ruban rouge, et ceux qui continuent à le porter me 
semblent de fiers impudents, car les mots Honneur et Français sont 
incompatibles”. Ibidem. 
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que recebeu a notícia da nomeação na Legião de Honra do Sr. X. 
Ele jogou tudo em seu café, charuto, fita e insígnia, entregando-se 
a um daqueles ataques de raiva de que você está falando. No dia 
seguinte, ele não pensou mais nisso. Mas a fita permaneceu no 
fundo da xícara e eu nunca mais a vi.” Devo acrescentar (continua 
Zola) que um velho amigo de Flaubert me disse que ele havia 
retirado a fita quando soube da morte de Napoleão III por razões 
sentimentais e complicadas, do que ele era bem capaz. Para quem 
o conheceu, as duas histórias são prováveis e, além disso, elas 
podem ir juntas.41  

Como conclui o pesquisador, é difícil dizer com certeza 

quando o escritor de fato parou de usar a cruz. A carta citada por 

Zola acima, escrita por Maurice Sand, foi encontrada e transcrita 

pelo pesquisador; aparentemente, jogar sua cruz na xícara de café 

junto com o charuto foi algo verídico e presenciado por Ivan 

Turguêniev, que foi um grande amigo de Flaubert.  

A cruz de Flaubert era diferente daquela de Stendhal e de 

Balzac. Após as revoluções de 1848, na Segunda República, a figura 

de Napoleão foi restaurada; com o golpe de Napoleão III e a 

instauração do Segundo Império, a coroa imperial volta a figurar 

na insígnia. A condecoração, portanto, após sofrer tantas trans-

formações, retorna a algo muito próximo da forma com a qual foi 

concebida; em comparação com a época dos outros dois escritores, 

 
41 “À ce propos, M. Maurice Sand m’a écrit une lettre dont je détache ces 

lignes intéressantes : ‘Ce que vous racontez de la décoration est tellement 
vrai, que la suppression de son ruban rouge s’est passée à Nohant, devant 
nous en 1874, à déjeuner, en recevant la nouvelle de la nomination dans la 
Légion d’honneur de M. X… Il a tout fichu dans son café, cigare, ruban et 
bouton, en se laissant aller à une de ces colères dont vous parlez. Le 
lendemain, il n’y pensait plus. Mais le ruban est resté au fond de la tasse et 
je ne l’ai plus revu’. Je dois ajouter (continue Zola) qu’un vieil ami de 
Flaubert m’a affirmé tenir de lui qu’il avait retiré son ruban en apprenant la 
mort de Napoléon III par des raisons sentimentales et compliquées dont il 
était très capable. Pour qui l’a connu, les deux anecdotes sont 
vraisemblables, et d’ailleurs elles peuvent aller ensemble. On m’a même dit 
qu’il n’avait accepté la croix que sur les prières de sa mère, qui venait de 
mourir lorsqu’il cessa de la porter…” Ibidem. 



71 
 

no entanto, ela nunca foi tão desacreditada. Artistas importantes 

dessa época recusaram a cruz, como foi o caso de Gustave Courbet 

e Guy de Maupassant, alguns a aceitando depois dos insistentes 

convites, como George Sand, Claude Monet e, como veremos a 

seguir, Émile Zola. Voltando à obra de Flaubert, Dolf Oehler 

escreve acerca de A Educação Sentimental que Frédéric Moureau 

“corporifica as ilusões de 1848 no terreno em que elas pareciam 

mais inocentes: in eroticis”.42 Há, segundo o crítico, uma corres-

pondência – em sentido baudelairiano – entre os acontecimentos 

históricos de 1848 e aquilo que haveria de mais íntimo nos afetos 

do protagonista. E pode-se dizer que, em Madame Bovary, algo 

semelhante ocorre, se pensarmos que o tipo de alienação, ou de 

estupidez, que leva a heroína a construir suas ilusões é da mesma 

essência que aquela que leva Homais a elevar sua posição social. 

Há uma denúncia niilista da falsidade dos discursos revolu-

cionários, científicos e amorosos, que se no passado – e nos 

romances do passado – eram retratados como tragédia, agora o são 

como farsa. Uma farsa que a Legião de Honra – mais uma vez com 

o rosto de Napoleão e a coroa imperial – opera como sintoma. 

 

GERMINAL – O INIMIGO DA REVOLUÇÃO 

 

Segundo Alain Pagès43, quando a cruz da Legião de Honra foi 

oferecida a Émile Zola pela primeira vez, em 1886, o escritor a 

recusou. Dois anos mais tarde, pressionado por Madame 

Charpentier e Guy de Maupassant, Zola aceita a cruz em um novo 

convite. Apesar da recusa inicial, dos quatro escritores que 

abordamos neste texto, o autor de Germinal é o que foi mais longe 

na Legião, tornando-se oficial em 1893. É, também, o único que foi, 

cinco anos depois de tornar-se oficial, expulso da ordem, o que 

ocorre como punição pela sua participação no Caso Dreyfus. Zola é 

 
42 OEHLER, op. cit., p. 316. 

43 PAGÈS, Alain. Zola au Panthéon: l'épilogue de l'affaire Dreyfus. Paris: 
Presses Sorbonne Nouvelle, 2010. 



72 
 

restituído à ordem em 1901, mas recusa-se a voltar a usar a fita 

vermelha. É importante mencionar que a cruz recebida por Zola é, 

materialmente, a mesma de Flaubert – com o rosto de Napoleão e a 

coroa imperial –, no entanto, o momento histórico no qual o escritor 

naturalista é condecorado é diferente. A França está em uma 

polvorosa de ideais socialistas com os quais a literatura passa a 

engajar-se; para esses, a burguesia já se consolidou como inimigo de 

modo escancarado – há, em 1871, a Comuna de Paris –, e a cruz da 

Legião de Honra, longe desempenhar seu prometido papel 

revolucionário, aparecerá do lado oposto do espectro político e 

estará claramente no peito do inimigo, como observaremos a seguir.  

Destoando dos três romances anteriores, Germinal possui um 

herói cuja jornada não está, de maneira alguma, desconectada de 

um senso forte de totalidade. Ainda que Étienne seja corroído, 

muitas vezes, por questões individuais e medíocres, sobretudo com 

relação a sua vaidade e a limitação de suas ideias – que muitas vezes 

surgem de más leituras –, é inegável que existe no romance um 

senso de coletividade fortíssimo, para não dizer, muitas vezes, 

quase escatológico: a greve que o jovem mineiro comanda possui, 

em certos momentos, uma coloração digna da descrição do 

apocalipse. Ela ultrapassa, e muito, as demandas específicas que 

essa mobilização levava aos patrões. Quando a greve chega ao 

ápice, cresce entre os mineiros, atiçados pelas palavras de Étienne, 

o desejo de ver surgir um novo mundo, no qual toda a desigualdade 

seria extirpada, no qual não haveria mais patrões; o narrador 

escreve que, um dia, “o povo em torrentes, desenfreado, correria 

assim pelos caminhos, gotejando o sangue burguês, exibindo 

cabeças, semeando o ouro dos cofres arrombados”44; descreve, 

nesta pequena passagem, um verdadeiro expurgo que culminaria 

 
44 ZOLA, Émile. Germinal. Trad. de Francisco Bittencourt. São Paulo: Abril, 

1976, p. 319. “Oui, un soir, le peuple lâché, débridé, galoperait ainsi sur les 
chemins; et il ruissellerait du sang des bourgeois. Il promènerait des têtes, il 
sèmerait l’or des coffres éventrés”. ZOLA, Émile. Germinal. Paris: G. 
Charpentier, 1885, p. 393. Disponível em: https://fr.wikisource.org/wiki/ 
Germinal. 
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na destruição total da sociedade, seguida de um lampejo de 

esperança: “não sobraria nada, as fortunas e os títulos das situações 

adquiridas desapareceriam, até o dia em que talvez desabrochasse 

uma nova sociedade”.45 

Há também em Germinal uma fé na transformação social que 

é destoante: em Stendhal, as ações de Julien giram em falso 

enquanto os burgueses conquistam a hegemonia; em Balzac, a 

transformação social diz respeito sobretudo ao indivíduo, que deve 

mudar seu comportamento; em Flaubert, qualquer mudança de 

comportamento ou transformação social é vista com o mais 

absoluto ceticismo. Já em Zola, a transformação social é coletiva e 

é uma possibilidade, ainda que ela traga ao primeiro plano uma 

mudança fundamental entre o herói do romance e o da epopeia: 

Étienne e os mineiros devem lutar contra o funcionamento do 

mundo, devem destruí-lo para construir, a partir da aniquilação 

total, um novo. Nesse romance, assim como nos outros, o mundo 

também é incapaz de lhes oferecer um senso forte de justiça: só 

lhes resta reconstruí-lo, e essa é a maior motivação dos mineiros. 

A urgência deles é latente, uma vez que vem da fome, da miséria e 

do ódio a um trabalho absolutamente desumano. Na epopeia, ao 

contrário, não há espaço para se contestar as leis do mundo, 

contestação que está na base da narrativa de Germinal e na função 

de Étienne no romance. 

Observemos, então, como surge a Legião. Apesar da fúria 

dos mineiros, que rende algumas cenas cuja brutalidade pode ser 

nauseante até nos dias de hoje, a greve falha e, pior, acaba por 

agravar ainda mais a miséria na qual eles vivem. O mundo injusto 

continua exatamente da mesma forma, sem nenhuma mudança em 

seu funcionamento; os mineiros voltam ao trabalho, e os burgueses 

continuam ricos, na tranquilidade de seus lares. E é nesse ponto 

que aparece a cruz da Legião de Honra: no capítulo seguinte à 

 
45 ZOLA, Germinal, 1976, op. cit., p. 320. “Il n’y aurait plus rien, plus un sou 

des fortunes, plus un titre des situations acquises, jusqu’au jour où une 
nouvelle terre repousserait peut-être”. ZOLA, Germinal, 1885, op. cit., p. 394. 
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chacina que irá desferir o golpe final na greve dos mineiros, M. 

Hennebeau, diretor da Companhia de Minas de Montsou, 

comemora em um farto jantar a condecoração como cavaleiro da 

Legião, prêmio por seu comportamento frente à greve. A ironia da 

cena é latente: o cavaleiro brinda com Paul Négrel, sobrinho e 

amante de sua esposa, pela qual M. Hennebeau ainda é 

perdidamente apaixonado. A maneira como o diretor descobre a 

traição da esposa vale ser relembrada: ocorre exatamente no 

momento em que a turba ensandecida de mineiros começa a seguir 

em direção à sua casa. Ele encontra um pequeno frasco de éter do 

qual a esposa nunca se separava em meio aos lençóis desfeitos de 

seu sobrinho, que estava prestes a pedir a mão de sua filha em 

casamento. Tomado pelo ódio, ignora todos os mensageiros que 

tentam avisar-lhe sobre os caminhos da greve. Em um dado 

momento, recompõe-se, esquece a traição e, engolindo as lágrimas, 

volta a assumir sua responsabilidade de diretor; é como irá 

comportar-se até o fim do romance. Afinal, Négrel é, também, o 

engenheiro mais importante da mina. Fica clara a camada de ironia 

que recobre a cena, na qual o homem traído é condecorado por sua 

honra. Hennebeau, por fim, é premiado por ser capaz de trans-

formar-se em um burguês que possui a fria capacidade de cuidar 

dos negócios apesar de qualquer infortúnio.  

Ao abandonar Montsou rumo a Paris, Étienne observa seus 

colegas voltando ao trabalho, e lemos as seguintes palavras: 

“homens brotavam, um exército negro, vingador, que germinava 

lentamente nos sulcos da terra, crescendo para as colheitas do 

século futuro, cuja germinação não tardaria em fazer rebentar a 

terra”.46 Há, aqui, uma clara alusão à revolução, cuja semente teria 

sido plantada nos mineiros pela greve. Nesse sentido, a antiga 

oposição entre a revolução e a monarquia – que passou por trans-

formações no imaginário francês e na literatura, como observamos 

 
46 ZOLA, Germinal, 1976, op. cit., p. 475. “Des hommes poussaient, une armée 

noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour 
les récoltes du siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater 
la terre.” ZOLA, Germinal, 1885, op. cit., p. 591. 
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– foi substituída pela oposição entre uma nova revolução e a 

burguesia; nesse contexto, a Legião de Honra, se existia em O 

Vermelho e o Negro no peito do velho cirurgião-mor como uma 

relíquia e um símbolo de valores revolucionários – valores que a 

ordem ao menos prometia carregar –, a mesma cruz aparecerá 

agora como um perfeito símbolo do status quo e da burguesia mais 

violenta e desonesta da época. Lembremos que, durante a Comuna 

de Paris, a sede da Legião de Honra – chamada, na época, de Hôtel 

de Salm – foi incendiada pelos insurgentes. Além disso, houve 

quem interpretasse a entrada de Zola na Legião quase como uma 

traição. Na revista francesa Gaulois de 30 de julho de 1888, Edmond 

Goncourt concede uma entrevista a Mario Fenouil chamada “Zola 

jugé par Goncourt”, na qual desaprova a aceitação do escritor, que 

estaria em sua visão interessado em uma cadeira na mesma 

“Academia antiquada que havia rejeitado Balzac e Michelet.”47 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O HERÓI DO ROMANCE 

 

 Em O Vermelho e o Negro, há em todo o livro uma nostalgia 

quanto aos valores revolucionários do passado, tragicamente 

representados no temperamento de Julien; em Ilusões Perdidas, a 

injusta ausência da premiação de David é compensada por uma 

postura revolucionária encarnada pelo próprio autor do romance. 

São valores que, ainda que ausentes na sociedade, ainda que figurem 

sobretudo como nostalgia ou promessa, possuem um valor positivo. 

Já em Madame Bovary, não há mais nem fé nem nostalgia: a batalha 

levada a cabo por Balzac, poderíamos dizer, foi perdida, ou não vale 

mais a pena ser lutada: há, no lugar, um desmascaramento dos 

valores modernos – revolucionários, políticos, científicos, amorosos 

– tidos como farsescos. Em Germinal, há uma reorganização das 

relações de forças sociais que funcionam como as engrenagens do 

 
47 Informação por Pierre Dufief, presente em uma nota de rodapé de: 

GONCOURT (Edmond) et DAUDET (Alphonse), Correspondance, édition 
établie, présentée et annotée par Pierre Dufief (avec la collaboration 
d'Anne-Simone Dufief), Droz, 1996, p. 244. 



76 
 

romance, o que faz com que o burguês seja visto não só como um 

hipócrita, como um ganancioso mal-intencionado ou como 

estúpido, mas, finalmente, como o inimigo. Percebe-se, desse modo, 

que a Legião de Honra, concebida em 1802 com o intuito de 

representar uma instituição justa e democrática – lembremos de 

Napoleão curvando-se em direção ao inválido para colocar a fita 

vermelha em seu peito –, foi desacreditada ao longo dos romances 

– e também pelos autores de romances – de um modo que ilustra os 

principais acontecimentos históricos do século XIX francês. Em 

linhas gerais, o burguês, que durante a Revolução foi visto como um 

aliado do povo e um inimigo da nobreza, passa a ser visto, com o 

passar dos anos, como a nova classe que detém o poder e que se 

torna, por isso, a antagonista. 

 Em “The Market of Honors: On the Bicentenary of the 

Legion of Honor”, Oliver Ihl descreve de que modo a ordem, 

orgulhosa por “‘democratizar’ a celebração social das virtudes e dos 

talentos”48, funcionaria na verdade como uma espécie de mercado, 

estando longe de ser capaz de reconhecer ou de buscar premiar o 

mérito natural de algum indivíduo. O autor aponta como os 

mecanismos através dos quais tal mérito seria reconhecido já 

nascem viciados, de modo que a Legião é oferecida àqueles que, de 

alguma forma, já possuíam de antemão algum tipo de 

reconhecimento social. Para que a ordem reconheça alguém por 

seus “serviços prestados”, afinal, é necessário que esse sujeito 

preste tais serviços com um grande nível de visibilidade. Além 

disso, como explica o autor, “as listas dos candidatos são feitas por 

governadores e submetidas aos chefes dos gabinetes ministeriais.” 

Dessa forma,  

seus interlocutores habituais – personalidades locais importantes e 
altos funcionários – possuem uma vantagem natural sobre os 
funcionários públicos de base ou pessoas em ocupações que 

 
48 “[...] prides itself on having ‘democratized’ the social celebration of virtues 

and talents.” IHL, op. cit., p. 9. 
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possuem pouco ou nenhum acesso a esses mecanismos de 
recomendação.49  

A crítica de Ihl torna-se evidente se pensamos nos livros que 

analisamos: com exceção do velho cirurgião de O Vermelho e o Negro, 

as condecorações de Julien, de Homais e de M. Hennebeau foram 

conseguidas por favores ou por estratagemas de sujeitos que 

possuíam ou conheciam alguém que possuía influência política. Há, 

enfim, David Séchard, cuja ausência da condecoração só confirma 

o que foi dito: a pobreza do inventor faz com que a ordem lhe seja 

impenetrável.  

Por fim, a análise desses quatro livros deixa algumas questões 

quanto à concepção de herói no romance. Se pensamos no romance 

como um gênero épico, tal qual defendido por Lukács em seus 

escritos sobre literatura, percebe-se como a ideia de heroísmo difere 

radicalmente daquela da epopeia grega, usada pelo crítico como 

contraponto. É interessante notar, no entanto, que os escritos de 

juventude e os de orientação marxista do autor, ainda que 

concordem com a formulação segundo a qual o romance é o gênero 

épico da sociedade burguesa, diferem entre si em algumas 

características formais. Na Teoria do Romance, o herói encontra-se em 

um mundo no qual uma noção de totalidade e de coletividade foi 

irreversivelmente aniquilada. Não à toa, a obra mais exemplar do 

gênero, segundo o autor, seria A Educação Sentimental de Flaubert, a 

única que “alcançou a verdadeira objetividade épica”50; diz o crítico: 

“não se faz nenhuma tentativa de superar a desintegração da 

realidade exterior em partes fragmentárias”, “fragmentos avulsos da 

realidade postam-se enfileirados”51; e conclui: “a vida interior do 

herói é tão fragmentária quanto o seu mundo circundante, e a sua 
 

49 “Most candidate lists are drawn up by the prefects and submitted to heads 
of ministerial cabinets. Their usual interlocutors – leading local personalities 
or senior officials – are naturally at an advantage over grassroots civil 
servants and people holding occupations that have little or no access to 
these mechanisms of recommendation.” Ibidem, p. 17. 

50 LUKÁCS, Teoria do romance, op. cit., p. 132. 

51 Ibidem, p. 131. 
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interioridade não possui poder algum [...] que possa contrapor-se a 

essa insignificância”.52 Já em textos como “O romance como 

epopeia burguesa” e “Narrar ou Descrever?”, no entanto, o crítico 

identifica em Flaubert uma forma decadente da narração, que perde 

espaço em detrimento da descrição, o que tem como consequência a 

descaracterização da epopeia. As ações que movem os sujeitos e o 

herói são substituídas pela descrição e pela documentação estática 

da realidade, um realismo que dissolveria a forma romanesca. O 

crítico, como se sabe, é ainda mais duro ao referir-se a Zola e ao 

“zolismo”: em seu “falso objetivismo”, “a figuração épica das ações 

é substituída pela descrição dos fatos e das circunstâncias”.53  

Do mesmo modo que as concepções de epopeia são 

diferentes, diferem entre si, por consequência, as concepções de 

herói. Na Teoria, o protagonista de A Educação Sentimental seria um 

herói de romance exemplar justamente pelo fato de que a 

impotência das ações de Frédéric Moureau, que mal podem ser 

chamadas de ações – o herói opera como um autômato da ideologia 

–, chega ao ápice nessa obra. Por outro lado, seria justamente por 

esse motivo que, segundo o Lukács marxista, o romance, ao deixar 

de retratar ações verdadeiras – motivadas por uma tomada de 

consciência frente à ideologia dominante –, deixaria também de ser 

épico. Dito isso, o que podemos concluir ao fim da análise desses 

quatro romances está longe de ser uma tomada de partido por uma 

ou outra concepção. Se o gênero romance responde a deter-

minadas questões da sociedade burguesa de maneira dialética, 

absorvendo e elaborando essas questões através de sua forma – o 

que vai muito além da mera tematização, portanto –, seria possível 

pensar que essa indeterminação quanto à caracterização do herói e 

do heroísmo é parte constitutiva do gênero, apontando para uma 

questão sem solução absoluta. A ação que não é ação, as 

instituições hipócritas, as reflexões presas em lugares comuns – por 

fim, a medalha que não possui valor e o herói sem mérito – são 

 
52 Ibidem, p. 132. 

53 LUKÁCS, Arte e sociedade, op. cit., p. 231. 
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questões que figuram nos romances de diferentes modos como 

uma resposta, através da forma, para o surgimento da alienação na 

sociedade moderna. E talvez possamos dizer que tal alienação só 

pode ser representada com justiça através dessa indeterminação: 

faz parte do caráter épico do romance representar as ações dos 

heróis em um contexto social que coloca em xeque sua consciência, 

seu arbítrio e sua vontade; por fim, suas próprias ações. Essa 

impossibilidade de responder se o herói do romance é ou não é um 

herói, podemos concluir, é uma consequência formal da repre-

sentação do fenômeno da alienação no gênero romanesco. 
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1826, aproveitando o momento político francês, 

Victor Hugo retomaria os originais de seu 

primeiro manuscrito para transformá-lo em um 

novo romance. “Luta de gigantes”, ele diria a respeito dessa história 

no prefácio de sua terceira edição em 1832, “três mundos 

interessados em sua questão: a Europa e a África por combatentes e 

a América como campo de batalha”.1 Ainda que não deixasse de ser 

uma propaganda da nova edição de Bug-Jargal, Victor Hugo havia 

captado muito bem o sentindo transnacional da Revolução do Haiti 

e como ela conectava, nos planos econômico e social, os interesses 

de todas as sociedades escravocratas de então. Estudos recentes têm 

demarcado o impacto da Revolução do Haiti no mundo atlântico do 

século XIX e suas repercussões e interpretações nas sociedades 

ocidentalizadas do período. Poucos meses depois do início da 

revolução em 1791, escravos da Jamaica cantavam os feitos de seus 

companheiros em São Domingos; dos estados norte-americanos até 

o Brasil ainda colonial, os ricos proprietários se indignavam com a 

nova forma de “insolência escrava”.2 

Desde o início da revolução até meados do século XIX, na 

Europa e nos Estados Unidos, dezenas de textos se referiram ao 

tema do Haiti direta ou indiretamente no formato de cartas, poemas, 

romances, contos, obras históricas, memórias e outros.3 Victor 

Hugo, como veremos no desenrolar deste trabalho, ao escrever Bug-

Jargal estava fazendo uma série de escolhas de representatividade 

racial que já estavam inseridas num ambiente polarizado de 

 
1 “[...] la révolte des noirs de Saint-Domingue en 1791, lutte de géants, trois 

mondes intéressés dans la question, l'Europe et l'Afrique pour combattants, 
l'Amérique pour champ de bataille.” HUGO, Victor. Bug-Jargal. Paris: 
Hachette, 1858. p. 2. 

2 GEGGUS, David. The impact of the Haitian Revolution in the Atlantic World. 
South Carolina: University of South Carolina Press, 2001. 

3 DAUT, Marlene. Tropics of Haiti: race and the Literary History of the Haitian 
Revolution in the Atlantic Word. 1789-1865. Liverpool: Liverpool 
University, 2015. p. 2. 

Em 
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defensores e detratores da imagem de afrodescendentes. Não se 

tratava apenas de compreender a revolução, mas de interpretar o 

espaço e as possibilidades de um grupo até então inferiorizado e que 

a partir da revolução se levantava como governante de uma nação. 

Vista pela maioria dos países como um modelo radical de 

emancipação, a nação haitiana era o exemplo do que não poderiam 

permitir que acontecesse dentro de suas fronteiras. 

Declarado independente pelos revolucionários negros em 

1804, o Haiti só obteria o reconhecimento francês em 1825. 

Durante esses anos, as discussões sobre a escravidão e a necessi-

dade da abolição ganhariam um inegável espaço. Em 1807 a 

Inglaterra proibiu o tráfico de escravos, e o mesmo aconteceu em 

1808 nos Estados Unidos.4 Na década de 1820, na França, por 

conta dos debates políticos sobre a independência do Haiti e a 

proibição do tráfico, o tema da escravidão ganhou novamente 

espaço social e chegou inclusive a ser proposto como concurso 

literário pela Academia Francesa em 1822.5    

É nesse ambiente que se insere a obra Bug-Jargal de Victor 

Hugo. De acordo com estudiosos do escritor, ele tinha também 

um interesse pessoal na ex-colônia. Por conta da relação que o 

avô e o pai haviam tido com a antiga colônia do Haiti, Hugo 

crescera em um ambiente no qual rememorar São Domingos era 

possivelmente uma atividade comum. Essa relação familiar com 

uma memória colonial teria justificado, num plano pessoal, a 

escolha do jovem autor quando, em 1820, decidiu publicar sua 

primeira novela na revista Le Conservateur littéraire.6 Seis anos 

depois, após ampliar e incluir algumas personagens, mudar o 

 
4 KLEIN, Martin A. Historical dictionary of slavery and abolition. Lanham, Md.: 

Scarecrow, 2002. 

5 HOFFMANN, Léon-François. Le nègre romantique: personnage littéraire et 
obsession collective. Paris: Payot, 1973. 

6 GENGEMBRE, Gérard. “Bug-Jargal: roman noir” In: MOUSSA, Sarga. 
Littérature et esclavage – XVIII et XIX siècles. Paris: Les Editions 
Desjonquères, 2010. 
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nome de outras e enriquecer a ambientação histórica, Hugo 

levaria Bug-Jargal ao prelo como um romance duas vezes maior do 

que o original de 1820.7 Segundo ele, aquela edição acontecia por 

iniciativa de uma editora que o havia procurado com esse fim, e 

as mudanças feitas no texto, além de serem necessárias, incluíam 

leituras inéditas, que ampliavam o conhecimento que ele havia 

adquirido ao ter entrado em contato diretamente com antigos 

colonos de São Domingos – observações que, sem dúvida, 

buscavam valorizar a obra para os leitores.8 

Ambientado no primeiro ano da revolução, o romance 

contava a história da relação de amizade entre o narrador Léopold 

d’Auverney e o escravo Pierrot, personagem que o leitor 

descobriria ser um guerreiro africano de sangue real. D’Auverney 

era um aristocrata que se mudara para São Domingos a fim de 

casar-se com a prima, Marie, filha de um dos mais ricos 

fazendeiros da então colônia francesa. Por sua vez, Pierrot amava 

Marie secretamente e por conta disso estava sempre por perto 

observando a jovem donzela às escondidas. Um dia, para 

demonstrar seu amor, ele deixa flores num jardim que Marie 

costumava frequentar. Ao tomar consciência da existência de um 

possível rival, Léopold quer desmascará-lo, mas, por uma 

peripécia do destino, acaba se aproximando de Pierrot após este 

salvar Marie do ataque de um crocodilo. Grato pela situação, 

d’Auverney decide fazer daquele escravo um de seus protegidos. 

Contudo, mais uma vez a audácia de Pierrot, ao se opor ao 

proprietário da fazenda para proteger outro escravo, envia-o para 

a cadeia. Fiel à sua resolução, Léopold d’Auverney passa a 

frequentar o local, sendo neste ambiente que os dois homens, de 

origens tão distintas, formam seus laços de amizade. 

 
7 BONIN, Kathrine. “Signs of Origin: Victor Hugo’s ‘Bug-Jargal’”. In: 

Nineteenth-Century French Studies, v. 36, n. 3/4 Spring Summer, 2008. 

8 HUGO, Victor. Bug-Jargal. Paris: Urbain Canel, 1826, p. I-IV. 
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No desenrolar da história, quando explode a revolução, o 

narrador coloca em debate a possibilidade de um branco e francês 

confiar em um negro revoltoso, preso às amarras da escravidão e 

à fidelidade aos demais negros, iguais em sua condição. Ao 

mesmo tempo, em contraposição a esse arquétipo de uma 

amizade entre um branco e um negro, d’Auverney vive uma 

experiência quase antropológica e, claro, revestida pelo véu 

cultural da visão europeia com relação às sociedades africanas, ao 

ser sequestrado por Jean Biassou, um líder negro descrito como 

sádico e burlesco.9 

O romance divide-se entre dois narradores: um externo à 

história, que começa e termina o livro em terceira pessoa, e 

Léopold d’Auverney, que participa da narrativa e faz um relato em 

primeira pessoa de sua experiência pessoal. Temos ainda a presença 

do autor em longas notas de rodapé que ele adiciona ao texto. A 

narrativa oral é feita em uma tenda militar, em 1793, quando 

Léopold d’Auverney, capitão de uma meia-brigada, conta a seus 

subordinados a trágica história que vivera em São Domingos nos 

primeiros tempos da revolução colonial. No prefácio da edição de 

1826, Victor Hugo observa que a história de Bug-Jargal não deveria 

ser vista como algo a mais do que os conhecidos episódios 

usualmente contados nos acampamentos de guerra. Ainda que se 

possa duvidar do desapego do autor de sua primeira criação, ele 

parece demarcar também um espaço para a revolução haitiana na 

sociedade francesa de sua época e para aqueles primeiros ouvintes 

presentes dentro do próprio texto. Na narrativa, logo depois de 

contar as suas aventuras, Léopold d’Auverney levanta-se e sai da 

tenda militar, perturbado por reviver a experiência da revolução 

por meio de seu relato oral. Começam então os ouvintes a 

conversar, seguindo-se suas opiniões sobre a história: 

 
9 Jean Biassou é um personagem histórico da Revolução escolhido por Hugo 

para integrar o seu romance e que pode nos revelar mais do imaginário sobre 
os negros criado pelo romance do que o protagonista fictício Bug-Jargal. 
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– Vejamos, senhores, que pensam até aqui da história que nos 

conta o capitão? 

– Francamente! – disse Alfred – eu não escutei com muita 

atenção, mas admito que esperava alguma coisa mais interessante 

da boca do sonhador d’Auverney. [...] 

– Tem razão – disse o ajudante de campo Paschal – é muito longa! 

Se eu não tivesse o meu cachimbo e minha garrafa, teria passado 

uma noite ruim. Além do mais, notem que há aí muitas coisas 

absurdas. Como acreditar, por exemplo, que esse macaquinho de 

feiticeiro... como ele o chama? Habit-bas? Como acreditar que ele 

quisesse, para afogar o seu inimigo, ele próprio se afogar?10       

Como se vê, a história do herói negro parece não tocar os 
sentimentos dos militares franceses, causando uma quebra de 
expectativa do que supostamente o drama romântico causaria nos 
seus ouvintes. Apenas aqueles que estavam diretamente 
relacionados com a história – Léopold d’Auverney e um de seus 
subordinados que também vivera na colônia no mesmo período 
– conseguem sentir o que envolvia suas perdas. Como observa C. 
L. R. James, a Revolução do Haiti compartilha seus momentos de 
tensão com aqueles da própria França, e, por conta disso, existem 
ocasiões nas quais os franceses estariam preocupados demais com 
suas próprias lutas e interesses para dar atenção ao que se passava 
na colônia.11 Envolvidos em guerras franco-europeias, a 
revolução dos negros vira uma anedota pouco interessante e até 

 
10 “– Voyons, messieurs, que pensez-vous jusqu’ici de l’histoire que nous raconte 

le capitaine?/ – Moi foi, dit Alfred, je n’ai pas écouté fort attentivement, mais 
je vous avoue que j’aurais espéré quelque chose de plus intéressant de la bouce 
du rêveurs d’Auverney. [...] – Vous avez raison, dit l’aide-de-camp Paschal; c’est 
trop long. Si je n’avais pas eu ma pipe et mon flacon j’aurais passé une méchante 
nuit. Remarquez en outre qu’il y a beaucoup de choses absurdes. Comment 
croire, par exemple, que ce petit magot de sorcier..., comment l’appelle-t-il déjà? 
Habit-bas? Comment croire qu’il veuille pour noyer son ennemi, se noyer lui-
même...” HUGO, op. cit., pp. 365-366.  

11 JAMES, C. L. R. Os jacobinos negros – Toussaint L’Ouverture e a revolução 
de São Domingos. São Paulo: Boitempo, 2010. 



88 
 

mesmo cansativa. A revolução colonial parece não ser vista por 
eles como equivalente a outras guerras que enfrentavam na 
Europa. Entretanto, existe também um tom provocativo do autor 
ao sublinhar aspectos do texto a partir da técnica da 
desvalorização feita pela conversa entre os militares.  

Por um lado, a estética literária de Bug-Jargal não é uma 

inovação hugoana. O herói negro, de origem nobre, surgira na 

literatura inglesa no final do século XVII com Oroonoko (1688) e 

se repetiu em várias outras narrativas que se aventuraram a criar 

personagens negras no decorrer do século XVIII. Por outro lado, 

o que há de original em Bug-Jargal são os princípios da teoria sobre 

o sublime e o grotesco que Victor Hugo formularia em 1827, no 

prefácio a sua peça Cromwell.12 Neste sentido, uma das mudanças 

consideráveis que o autor faz na segunda versão do texto é a 

introdução de dois personagens: Marie, a bela donzela amada por 

d’Auverney e Pierrot, e Habibrah, um anão negro e disforme que 

será o grande vilão da história.13 O ajudante de campo Paschal, 

no trecho citado acima, refere-se exatamente a um dos momentos 

críticos do romance, que é a morte do anão Habibrah. Este é um 

dos personagens mais desenvolvidos pelo autor dentro do 

romance: o leitor sabe de onde ele veio, como era tratado pelo tio 

de Léopold d’Auverney e pelos outros escravos da fazenda, como 

ele agia antes da revolução e como passou a agir depois. Habibrah 

é o responsável pela morte do seu proprietário com uma 

punhalada durante o sono e, em seu último esforço de vida, tenta 

matar d’Auverney, que para ele representava a continuação do seu 

vínculo com a escravidão. Não é por acaso que a imagem de 

abertura da primeira edição francesa também narra visualmente 

este mesmo momento.  

 

 
12 BONIN, op. cit. 

13 Idem. 
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Victor Hugo gostou tanto desse clímax narrativo que alguns 

anos depois reescreveu a cena para a qual se tornaria uma de suas 

grandes obras: Notre Dame de Paris (1831).14 Ele não achava 

Habibrah desinteressante, pelo contrário, ele é o germe de uma 

ideia que seria maturada pelo autor anos após a criação desta obra.   

A estrutura narrativa do livro ainda tem mais alguns detalhes 

a serem observados. Sua organização se faz em múltiplas camadas 

entre a voz do autor e a dos narradores em primeira e terceira 

pessoa. Primeiro, Victor Hugo diz aos leitores no prefácio que a 

 
14 BIRÉ, Edmond. Victor Hugo avant 1830. Paris: Libraire-éditeur, 1883.  
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história que se seguiria era apenas um relato passageiro contado 

para distrair militares em campos de guerra. Depois, uma série de 

notas de rodapé, inseridas pelo autor, procuram dar uma 

legitimidade muito mais científica ao texto do que o esperado para 

uma simples narrativa militar. Por fim, o romance acaba após 

d’Auverney contar como Bug-Jargal morreu, mas uma nota 

inserida no final do relato dá ao leitor informações essenciais para 

a interpretação da história. Por meio do narrador em terceira 

pessoa, descobre-se que a história, se não interessara muito a seus 

ouvintes, inflamara, por seu turno, os ânimos de representantes 

da revolução francesa, que em 1793 passava por sua fase radical.      

Assim, nos últimos parágrafos do livro, desenvolve-se um 

diálogo entre o general da divisão de Léopold d’Auverney e esse 

representante da república francesa. O representante anônimo 

surge para acusar Auverney15 de traição por “exaltar as antigas 

superstições conhecidas pelos nomes de realeza e de religião” e 

por ter “conspirado contra a república” em sua narrativa. 

Deixando de lado o tom profundamente contrarrevolucionário 

do fim do romance e algumas contradições, o que podemos ver é 

a reinterpretação daquele ouvinte externo à tenda de Léopold 

d’Auverney, onde a história de Bug-Jargal havia sido inicialmente 

contada, e a criação de uma conexão direta entre a revolução de 

São Domingos e a revolução francesa. Esse anônimo personagem 

de dois parágrafos se posiciona a favor da revolução ocorrida na 

colônia e a considera parte da revolução pela qual passavam na 

metrópole. Suas palavras também indicam que, para ele, a 

narrativa sobre Bug-Jargal seria contrária à abolição da escravidão.  

Em resposta às acusações, Léopold d’Auverney é defendido 

pelo general da brigada e apontado como um herói da França, pois 

ele havia acabado de morrer em uma batalha dentro da Europa. É 

 
15 O personagem faz questão de retirar o “de”, pois na língua francesa essa 

preposição simbolizava a herança aristocrática de uma pessoa. Seguimos 
usando o “de” como o autor faz em todo o texto, fora naqueles momentos 
de diálogo com o revolucionário francês como no parágrafo acima.    
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lógico que existe um forte tom que ridiculariza esse personagem 

final e erige Léopold como herói, mas ao mesmo tempo ele 

fortalece um aspecto essencial do texto, que é o espaço de Léopold 

d’Auverney em relação à linguagem escrita e oral em toda a 

história.16 A linguagem, como se observa nessas passagens finais, é 

objeto de poder passível de ser interpretado e reinterpretado.  

É a escolha de determinadas linguagens e a presença de uma 

variedade de línguas estrangeiras que dá forma ao romance. Desta 

forma, qual o poder da palavra (do ato do discurso) em Bug-Jargal 

e qual a linguagem escolhida por Léopold d’Auverney para contar 

essa história? Esse personagem final, representante dos radicais, é 

apenas um símbolo negativo para deslegitimar a revolução, tanto 

em solo europeu quanto além-mar, ou realmente podemos 

discutir a linguagem do narrador como contrária às revoluções, 

como dito pelo personagem? E como essa linguagem conecta-se 

com a imagem que foi se construindo sobre a Revolução do Haiti 

nas décadas posteriores ao início da revolução?  
Léopold d’Auverney, como narrador, constrói uma 

narrativa coerente que desde o início do texto encontra o seu 
sentido nas teorias raciais. O autor legitima o discurso feito pelo 
personagem d’Auverney por meio de notas de rodapé que servem 
para dar explicações científicas ou esclarecimentos linguísticos e 
históricos que complementam a narrativa para os leitores e ficam 
como dados que já seriam subentendidos pelos ouvintes do 
capitão. Logo no começo da narrativa, uma breve intromissão do 
tenente Henri coloca em cena um grupo de defensores da causa 
negra que agia na França desde o início da Revolução.17 O 
personagem Henri manifesta-se após a primeira frase de Léopold 
na qual ele demonstrava sua sensibilidade para com o sofrimento 

 
16 BONIN, op. cit. 

17 Observa-se que o autor comete um erro grave nesse momento ao nomear 
a Société des Amis des Noir como Club Massiac. Enquanto a sociedade defendia 
os direitos dos homens de cor, o clube Massiac havia se organizado 
exatamente contra esses direitos posicionando-se a favor da “humanidade”. 
Cf. JAMES, op. cit. 
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dos negros da fazenda de seu tio, numa típica representação do 
proprietário que reconhece o mal da escravidão, mas não tem a 
preocupação de se colocar contra ele. Mal começada a história, a 
irritação do tenente causada pelo ligeiro comentário de Léopold 
já nos dá o tom político dos seus ouvintes com relação ao 
movimento francês a favor dos negros. Em seguida, essa 
representação, que poderia ser entendida apenas como opinião do 
personagem, é reforçada pelo próprio autor que a ratifica em uma 
nota de rodapé, na qual garantia que a sociedade defensora dos 
negros havia sido responsável por “provocar a maior parte das 
insurreições que explodiram então nas colônias”.18  

A Sociedade de Amigos dos Negros havia surgido em 1788 

como parte do movimento antiescravocrata que era discutido em 

ambiente internacional, principalmente nos Estados Unidos e na 

Inglaterra. Com o início da Revolução Francesa, essa Sociedade 

se organizou em prol dos direitos de uma parcela específica de 

afrodescendentes, um grupo de pessoas livres e não brancas, que 

possuíam poder aquisitivo o suficiente para fazer parte da mesma 

dinâmica que levava pessoas brancas das Américas para a Europa 

em busca de educação e contato com uma cultura supostamente 

superior. Em São Domingos, por conta da organização militar e 

do crescimento do poder econômico desse grupo, conhecido na 

época como “homens de cor”, os anos entre 1750 e 1789 viram 

um acirramento das distinções raciais como modo de demarcar 

espaços de poder. Na França, a disputa política e intelectual com 

relação aos direitos de afrodescendentes não dividia dicotomi-

camente brancos e não-brancos, mas sim aqueles que davam mais 

ou menos suporte às teorizações raciais. Ainda que tais teorias 

estivessem ganhando espaço no ambiente dito “científico” do 

período, nem todos os letrados da época apoiavam plenamente as 

ideias propagadas nestes textos. 

 
18 “Ce club, formé à Paris au commencement de la révolution, avait provoqué 

la plupart des insurrections qui éclatèrent alors dans les colonies.” HUGO, 
op. cit., p. 23. 
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Quando estourou a Revolução Francesa, o que se formou 

foi exatamente o ambiente propício para o grupo de “homens de 

cor” se levantar em defesa de direitos políticos e igualdade como 

cidadãos, contando, nesse processo, com o apoio de ativistas 

brancos como o abade Grégoire.19 

De modo geral, Victor Hugo tem a intenção de ser fiel aos 

fatos históricos ao citar nomes de cidades, datas das insurreições 

e personalidades revolucionárias. Assim, o autor toma um partido 

ao determinar, na narração de Léopold d’Auverney, que o que 

gerara a revolução fora “o desastroso decreto de 15 de maio de 

1791, pelo qual a Assembleia Nacional da França admitia os 

homens livres de cor a partilhar igualmente com os brancos os 

mesmos direitos políticos.”20 De acordo com essa ideia, o que 

fizera a revolução acontecer fora o posicionamento específico dos 

“mulatos livres”, pois entre eles e os brancos havia “ódio o 

bastante para que o vulcão há tanto reprimido agitasse a colônia 

inteira no momento da explosão.”21  

Isso não significa que Victor Hugo tenha criado uma história 

na qual a revolução envolvesse apenas pessoas livres ou libertas; ele 

não pretende ignorar o fato de que foram negros de pele escura 

que fizeram a revolução; no entanto, para justificar a sua visão 

racial, ele transforma em mulatos todos os seus personagens que 

de algum modo agem como vilões. Na primeira cena do livro, por 

exemplo, o narrador se detém em Habibrah e explica aos seus 

ouvintes que ele era um “anão espanhol de cor griffe” que foi dado 

ao seu tio de presente pelo governador da Jamaica. Mais uma vez 

é inserida uma nota de rodapé para explicar o sentido da palavra 

 
19 DUBOIS, Laurent. Avengers of the new world: the story of the Haitian 

Revolution. Massachusetts/London: Harvard University Press, 2004. 

20 “C’était à l’occasion de ce désastreux décret du 15 mai de 1791, par lequel 
l’assemblée nacionale de France admettait les hommes de couleur libres à 
l’égal partage des droits politiques avec les blancs.” HUGO, op. cit. p. 32. 

21 Ibidem, p. 34. 
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griffe. Desta vez, o autor esclarece que sua base teórica vem da obra 

do geógrafo Moreau de Saint-Méry. 

Nos últimos anos do século XVIII, foram os textos 

naturalistas e o trabalho de Moreau de Saint-Méry que começaram 

a usar um vocabulário específico que vinculava os acontecimentos 

políticos da revolução com a mestiçagem e a partir daí com a 

degeneração de caráter que sofreriam as pessoas nascidas de uma 

relação interracial. Em 1797, Moreau de Saint-Méry publica um 

longo estudo sobre a topografia, a história e a política de São 

Domingos.22 Nesta obra, ele cria um léxico da mestiçagem entre 

brancos e negros no qual a divide em 128 tipos possíveis de 

mistura, que resultariam em diferentes tons de pele, divididos em 

oito grandes grupos, a saber, o sacatra, o griffe, o marabou, o mulato, 

o quarteron, o mestiço, o quarteronné e o sang-méle.23 Essa 

mestiçagem resultaria, além da cor, em características de 

personalidade inerentes a essas pessoas. 

A mestiçagem que resultasse em pessoas nomeadas como 

sacatra e griffe, segundo o que nos diz Victor Hugo em suas notas 

de rodapé, geravam cores quase indistinguíveis dos negros 

africanos. Deste modo, o autor trabalha com uma linguagem da 

mestiçagem na qual os principais personagens considerados vilões 

terão a pele tão escura quanto um negro africano, porém a sua 

degeneração será resultado da mestiçagem. É importante 

observar que isso não faz do autor um defensor dos africanos; na 

verdade apenas faz com que ele possa se referir ao preconceito de 

cor a partir da ideia da degeneração mestiça. O único personagem 

negro que ocupa um espaço positivo no romance é o herói da 

história, Pierrot ou Bug-Jargal. 

 
22 MOREAU DE SAINT-MÉRY, M. L. E. Descriptions topographique, physique, 

civile, politique et historique de la partie française de l’isle Saint-Domingue. 1797. Em 
1796, ele publica seu estudo sobre a parte espanhola da ilha de São 
Domingos e no ano seguinte sai a publicação sobre a parte francesa da ilha. 

23 Tomei a decisão de traduzir apenas os dois termos que têm sentido hoje 
em língua portuguesa. 
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Como em outras obras de Victor Hugo, o herói do romance 

é um sujeito duplo, cada nome representando uma das faces do 

seu eu.24 Pierrot é o personagem-escravo, que é preso pelo antigo 

senhor, e ainda assim respeita os limites da instituição escrava. Ao 

ser preso, ele continua na cadeia porque a legislação operante 

determina e não por ser incapaz de destruir os seus grilhões, cena 

que é literalmente apresentada no livro: Leópold d’Auverney, 

quando vai atrás de Pierrot na cadeia, encontra as algemas do 

escravo estilhaçadas no chão da prisão e um buraco na parede, 

por onde passa o seu cachorro Rask, de modo que sua presença 

ali não deixa de ser uma encenação que Pierrot aceita como parte 

de sua persona escrava. Bug-Jargal é aquele que aceita a 

conspiração contra os colonos e lidera seu batalhão de negros 

rumo à revolução. Bug-Jargal só pode ser um verdadeiro líder, 

filho do rei de Kakongo, quando o cenário se torna 

revolucionário. Se isso não acontecesse, ele estava pronto para 

morrer como escravo, sendo subserviente ao sistema vencedor. 

Não por acaso, Léon-François Hoffmann observa que o romance 

foi lido no decorrer do século XX ora como uma apologia da luta 

dos negros pela dignidade humana ora como um ancestral da 

subserviência de Pai Tomás, personagem criado pela escritora 

americana Harriet Beecher Stowe.25 Ambos os romances 

carregam o peso desta dicotomia racista, que inevitavelmente se 

apresenta aos seus autores ao se proporem a construir 

personagens negros. Mesmo competentes na construção de 

personagens que representem os negros, eles não conseguem se 

desligar do viés racista que domina parte da sociedade da época. 

Isso se reflete, é claro, na personalidade dos personagens e na 

forma como eles constroem uma identidade.  

 
24 FACHIN, Lídia. “Victor Hugo e o drama carnavalizado.” In: Lettres 

Françaises, n. 5, 2003. 

25 HOFFMANN, Léon-François. “Victor Hugo, les noir et l’esclavage”. In: 
Francofonia, n. 31, autumn 1996. 
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Assim, se Bug-Jargal, apesar de duplo, é honrado e bom, a 

duplicidade do seu contrário é perigosa e destrutiva. Habibrah é 

descrito por Léopold d’Auverney como o preferido de seu tio, o 

que lhe gerava benefícios,  

[...] enquanto os outros escravos eram rudemente sobre-

carregados de trabalho, Habibrah não tinha mais cuidados do que 

levar atrás do senhor um grande leque de plumas de aves do 

paraíso, para afastar os insetos. Meu tio fazia-o comer a seus pés, 

numa esteira de junco, e dava-lhe sempre em próprio prato algum 

resto de seus pratos prediletos. Também Habibrah se mostrava 

reconhecido por tantas bondades; ele não usava de seus 

privilégios de bufão, de seu direito de fazer e dizer tudo, a não 

ser para fazer rir seu senhor. 26 

D’Auverney afirma que não gostava de Habibrah, mas ao 

mesmo tempo não havia nada no escravo que pudesse preocupá-lo. 

O narrador não deixa de reconhecer que a realidade da escravidão 

pouco lhe vinha à mente. Além de ser rico e noivo de uma bela moça, 

vivia em um país onde a cor da pele bastava para se ter privilégios. 

Ainda que não gostasse de Habibrah, nada na imagem do pequeno 

ser deformado poderia lhe causar verdadeira preocupação.  

Com o início da revolução, contudo, o escravo mostra sua 

verdadeira face ao se tornar o feiticeiro do líder revolucionário Jean 

Biassou. Sempre coberto por uma túnica, d’Auverney não pode 

reconhecê-lo no período em que é mantido prisioneiro de Biassou. 

Ele apenas observa as ações do personagem, que passa a ser 

denominado como obi, cujo significado ele dá como sendo bruxo ou 

feiticeiro. O obi Habibrah transmuta-se em um personagem 

 
26 “Habibrah était son favori. Tandis que les autres esclaves étaient rudement 

accablés de travail, Habibrah n’avait d’autre soin que de porter derrière le 
maître un large éventail de plumes d’oiseaux de paradis, pour chasser les 
moustiques et les bigailles. Mon oncle le faisait manger à ses pieds sur une 
natte de jone, et lui donnait toujours sur sa propre assiette quelque reste de 
son mets de prédilection. Aussi Habibrah se montrait-il reconnaissant de tant 
de bontés; il n’usait de ses priviléges de bouffon, de son droit de tout faire et 
de tout dire, que pour divertir son maître”. HUGO, op. cit., pp. 26-27. 
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dominador e arrogante, que engana os demais escravos através da 

feitiçaria. Sem possuir nomes específicos, a massa escrava traz à tona 

com muita força o tom pejorativo que o jovem escritor reservava 

em seu imaginário para os soldados negros que lutaram durante a 

revolução. Dentro de um grupo, os negros revolucionários são 

descritos como ignorantes quanto à religião e aos princípios 

monárquicos. Léopold d’Auverney fica boquiaberto ao assistir 

encenações dos negros tentando representar uma missa católica e 

Biassou revestido pelo poder monárquico. O tom é carnavalesco, 

deixando claro que o mundo guiado por negros é um cenário de 

ponta cabeça, onde a ordem não encontra o seu devido lugar. Em 

um desses momentos, no entanto, apesar de Léopold d’Auverney 

observar a cena dos negros com um ar profundamente cético, os 

papeis se invertem por um breve momento, quando o obi vira-se 

para ele e diz coisas sobre a sua vida. Sem saber a verdadeira 

identidade do feiticeiro, ele é tomado por um desvario momentâneo, 

fica revoltado e quer atacá-lo, perdendo assim o controle da situação 

na qual ele participava, até aquele momento, como mero 

observador. Ao acreditar na possibilidade de um estranho ter 

conhecimentos sobre sua vida pessoal, Léopold é lançado dentro do 

jogo de manipulação do obi, mas também dentro da esfera da 

religiosidade africana, que por mais que fosse menosprezada por 

europeus era temida por eles. Narrativamente há uma quebra da 

superioridade científica que permeia a existência do personagem 

francês. Não são apenas os homens negros que podem cair no 

engano da feitiçaria. Porém, ao mesmo tempo em que coloca essa 

questão em perspectiva, a religiosidade africana fica presa à noção 

de falsidade, já que o conhecimento que o obi possuía da vida do 

francês era devido ao fato de ele ter sido um de seus escravos.      

É apenas no final que o narrador descobre a verdadeira 

identidade do feiticeiro, quando este consegue colocá-lo em uma 

situação de vida ou morte. Mais uma vez o que temos é um 

movimento de vai e vem da lógica racional do narrador. Ao 
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descobrir que Habibrah matou seu tio, Léopold exalta-se como 

se clamasse por justiça: 

– Infeliz! Covarde assassino! Então esqueceste os favores que ele 

só concedia a ti? Tu comias perto de sua mesa, dormias perto de 

seu leito... 

 – Como um cão! – interrompeu bruscamente Habibrah – como 

um perro! Eu me lembro bem demais desses favores que são 

afrontas! [...] Acreditas, então, que por ser mulato, anão e 

disforme, não sou homem? [...] Ele me amava, dizes; eu tinha um 

lugar em seu coração; sim, entre sua macaca e seu papagaio. Eu 

escolhi um outro com meu punhal!27 

Habibrah domina o discurso e silencia o seu interlocutor ao 

reivindicar o seu espaço como homem numa sociedade que o 

tratava como animal. Ainda que não tivesse trabalhado de sol a 

sol como outros escravos, Habibrah sublinha suas humilhações 

dentro da lógica escravocrata. Na cena seguinte, no entanto, ele 

dá continuidade ao seu discurso marcado pelo ódio e pelo prazer 

que sentira ao tirar a vida de seu proprietário. Seu discurso de ódio 

restabelece a ordem e permite que d’Auverney volte a insultá-lo 

como “monstro”, depois de ele mesmo afirmar que antes o jovem 

“não conhecia senão sua máscara” e só naquele momento “via 

seu rosto”. A sede por vingança mostra-se como sua verdadeira 

face. O perigo do mulato é o desejo vingativo que ele carrega.28 

Em uma de suas conversas com Jean Biassou, Bug-Jargal 

recrimina a necessidade da vingança, acusando todos os demais 

líderes mulatos da revolução de um rancor excessivo. Depois de 

 
27 “– Malheureux! Lâche assassin! Tu avais donc oublié les faveurs qu’il 

n’accordait qu’à toi? Tu mangeais près de sa table; tu dormais près de son 
lit.../ – Comme un chien! Interrompit brusquement Habibrah; como un 
perro! Va! Je ne me suis que trop souvenu de ces faveurs qui sont des 
affronts! [...] Crois-tu donc que pour être mulâtre, nain et difforme, je ne 
sois pas homme? [...] Il m’aimait, dis-tu; j’avais une place dans son coeur; 
oui, entre sa guenon et son perroquet. Je m’en suis choisi une autre avec 
mon poignard!” HUGO, op. cit., pp. 338-339. 

28 DAUT, op. cit. 



99 
 

 
 

elencar uma série de atrocidades que um dos líderes mulatos teria 

cometido, Bug-Jargal questiona: “Para que servem esses 

morticínios que arrastam os brancos à ferocidade?” A necessidade 

de vingança e a dissimulação do mulato incomodam Bug-Jargal 

que não compartilha com os outros ex-escravos esses 

sentimentos de raiva. O seu posicionamento, no entanto, se deve 

a sua índole e não à falta de motivos para odiar os proprietários. 

Algumas cenas após se indignar com Biassou e com as atitudes 

dos demais líderes mulatos, ele relata a Léopold sua versão de 

como se envolveu com a rebelião:  

– Minha mulher foi prostituída pelos brancos, escuta, irmão: ela 

está morta e me pediu vingança. [...] Todos os meus me incitavam 

a libertá-los e a vingar-me. Rask me trazia as mensagens deles. 

Eu não podia satisfazê-los, eu estava nas prisões de teu tio. No 

dia em que obtiveste o meu perdão, parti para arrancar os meus 

filhos das mãos de um senhor feroz; cheguei. Irmão, o último 

dos netos do rei de Kakongo acabava de expirar sob os golpes 

de um branco! Os outros o tinham precedido. [...] 

– Os escravos revoltaram-se contra o seu senhor e o puniram 

pelo assassinato de meus filhos. Eles me elegeram seu chefe. Tu 

sabes as desgraças que causou essa rebelião.29 

Ao contrário dos outros líderes mulatos, ele não se vinga de 

seus senhores, mesmo tendo todas as razões para fazê-lo. Bug-

Jargal não possui a mesma sede de vingança e dominação que 

possuem os mulatos, os verdadeiros responsáveis pelas desgraças 

 
29 “– Ma femme a été prostituée à des blancs, écoute, frère: elle est morte et 

m’a demandé vengeance. [...] Tous les miens me pressaient de les délivrer 
et de me venger. Rask m’apportait leurs mesages./ Je ne pouvais les 
satisfaire, j’était moi-même dans les prisons de ton oncle. Le jour où tu 
obtins ma grâce, je partis pour arracher mes enfants des mains d’un maître 
féroce; j’arrivai./ – Frère, le dernier des petits-fils du roi de Kakongo venait 
d’expirer sous les coups d’un blanc! Les autres l’avaient précedé. [...] – Les 
esclaves se révoltèrent contre leur maître, et le punirent du meurtre de mes 
enfants. Ils m’élurent pour leur chef. Tu sais les malheurs qu’entraîna cette 
rébellion.” HUGO, op. cit. pp. 308-309. 
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da revolução. A pesquisadora Marlene Daut afirma que foi 

exatamente a proatividade dos afrodescendentes livres da colônia 

em buscar representatividade política na revolução que marcou o 

imaginário de europeus e norte-americanos nas décadas seguintes, 

pelo menos até a guerra de secessão americana.30 Os escritores 

brancos, europeus e norte-americanos, releram, na maior parte 

das vezes pelo viés negativo, a atitude política dos afro-

descendentes como uma vingança contra seus pais brancos e 

contra a complexa condição na qual se encaixariam as pessoas 

mulatas, ao não fazerem parte efetivamente nem da “raça” branca 

nem da negra. Fortificava-se assim uma tópica sobre a 

mestiçagem e o lugar dos mestiços na sociedade ocidentalizada. 

O uso de palavras como griffe, sacrata e sang-melé é feito o 

tempo todo no texto de Victor Hugo para designar seus 

personagens de acordo com a nomenclatura racial com a qual ele 

decide trabalhar. De acordo com Hugo, Moreau de Saint-Méry 

teria desenvolvido um sistema criado por Benjamin Franklin. 

Ainda que alguns estudiosos do autor francês não tenham 

encontrado o que seria esse sistema no pensamento de Franklin, 

Marlene Daut mostra que o americano se referia ao mulato como 

uma monstruosidade,31 além de ver o termo como uma metáfora 

para a desordem social.32  

Observando o ambiente histórico e os princípios políticos do 

jovem autor, percebemos que ele seria levado para esses teóricos e 

não para os que propunham ideias menos deterministas sobre os 

afrodescendentes ricos que buscaram lutar por seus direitos 

durante a Revolução Francesa. O romance mostra-se bem 

informado sobre os principais personagens históricos que saíram 

da colônia de São Domingos e foram para Paris em busca de apoio 

político e, diante das dificuldades enfrentadas, voltaram para a 

colônia com a intenção de impor as mudanças políticas por meio 
 

30 DAUT, op. cit. 

31 Ibidem, pp. 171-172. 

32 Idem. 
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de uma revolta. Esse foi o caso de Ogé, um rico proprietário 

afrodescendente que, falhando em suas intenções, foi preso, teve 

partes do corpo queimadas e esmagadas e depois foi estendido em 

uma roda no centro da cidade de Le Cap para morrer em suplício.33 

A imagem de Ogé é retomada diversas vezes pelo narrador, 

sendo alçada como símbolo no acampamento de Jean Biassou, 

onde o líder mulato havia pendurado um retrato do mártir. O 

narrador não nega a morte de Ogé, nem o seu suplício, mas culpa 

por toda a revolução os próprios afrodescendentes e os brancos 

“irresponsáveis” que os apoiavam. Ao se opor à Sociedade dos 

Amigos dos Negros, Hugo se opõe ao movimento abolicionista 

francês e às suas obras. O abade Grégoire, por exemplo, lutou 

pelo direito dos negros desde 1789 e esteve entre os líderes 

franceses no ano de 1793, quando se passava a história de Bug-

Jargal.34 Hugo se refere ironicamente a essas lideranças, que 

estavam no poder e tinham vínculos com os Amigos dos Negros, 

na primeira nota de rodapé do livro.  

Na França, o clima no fim do século XVIII entre defensores 

e detratores dos direitos de afrodescendentes era de confronto. 

Comprando briga com a Sociedade dos Amigos dos Negros, 

Moreau de Saint-Méry escreve e publica, em 1791, a obra 

Considérations, na qual acusa aquela Sociedade de ser culpada pela 

revolução ao instigar os mestiços a lutarem por direitos – da mesma 

forma que faz Victor Hugo no início de sua narrativa. Esse livro 

cria uma contenda entre Saint-Méry e Julien Raimond, um ativista 

afrodescendente nascido na colônia de São Domingos e residente 

da metrópole, que escreve e publica uma resposta à obra de Saint-

Méry defendendo a Sociedade dos Amigos dos Negros.35 

 
33 JAMES, op. cit. p. 81. 

34 GAINOT, Bernard. “L’abbé Grégoire et la place des noirs dans l’histoire 
universelle”. In: Gradhiva: Revue d’anthropologie et d’histoire des arts, 10, 2009. 

35 Réponse aux Considérations de M. Moreau, dit Saint-Méry, député a l’assemblé 
nationale, sur les colonies. Paris: Patriote François, 1791. 
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O ambiente em torno dos direitos dos homens de cor volta a 

se acirrar no começo do século seguinte, quando Napoleão, em 

1802, revoga a abolição decretada em 1794. Ainda em 1802 é 

proibida a entrada de homens de cor no território metropolitano, e 

em 1807 é feito um censo contabilizando todas as pessoas de cor, 

como parte de um projeto militar do governo. Em 1808, no entanto, 

o abade Grégoire publica mais uma obra em defesa dos negros.36 

Ainda que o ambiente e as discussões sobre os direitos das pessoas 

de cor fossem tensos, não se pode dizer que não houvesse variedade 

de opiniões.37 Assim, o que torna Bug-Jargal racista não é apenas a 

sensibilidade de nossa época diante do uso depreciativo que ele faz 

de termos raciais. A obra é racista porque, dentro do universo de 

possibilidades críticas que estava disponível ao seu autor, ele 

escolheu se vincular às principais correntes racistas do período.  

Por fim, a linguagem racial é essencial para entendermos a 

obra, mas ela não é a única relação linguística do texto. Voltemos 

ao último trecho do romance citado acima. Bug-Jargal explica a 

Léopold d’Auverney como se envolvera na revolução e diz que 

outros escravos lhe enviavam mensagens, as quais eram levadas 

até ele por Rask. Isso significa que Bug-Jargal e os demais 

escravos com quem ele se comunicava compartilhavam um 

idioma e escreviam textos nessa língua. 

Segundo a narrativa, Rask chegava na cela de Pierrot com uma 

folha de palmeira ao redor do pescoço. Em seguida, “o negro desatava 

a folha e lia caracteres desconhecidos que nela estavam traçados.”38 

Talvez Victor Hugo tenha pensado na língua árabe, mas, com medo 

 
36 Chamava-se De la littérature des nègres. Ver: GAINOT, op. cit. 

37 Doris Kardish também mostra que várias escritoras, como Mme. de Staël, 
Olympe de Gouges e Sophie Doin, tiveram um posicionamento bem mais 
aberto com relação aos direitos dos negros. Ver: KADISH, Doris Y. 
“Women’s responses to slave revolts in Haiti”. In: The French Review, vol. 
68, n. 4, mar. 1995.  

38 “Souvent Rask arrivait tandis que nous étions ensemble, portant une large 
feuille de palmier autour de son cou. Le noir la détachait, lisait des caractères 
inconnus qui y étaient tracés, puis la déchirait.” HUGO, op. cit., p. 78. 
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de afirmar uma presença que ele não conhecia na ilha, apenas se 

referiu a “caracteres desconhecidos”; ou talvez a incompreensão geral 

das línguas africanas o tenha feito considerar aceitável essa 

generalização sobre uma linguagem que ele desconhecia.39 De todo 

modo, Bug-Jargal comunica-se em uma língua africana, assim como 

os seus companheiros que mantêm essa comunicação com ele. Mas, 

ao contrário dos outros escravos, Bug-Jargal também fala com 

perfeição o francês e o espanhol, situação notada por Léopold 

d’Auverney no mesmo trecho em que ele identifica a estranha leitura 

dos caracteres desconhecidos feita pelo misterioso escravo. Bug-

Jargal é o único personagem que fala uma língua africana e duas 

línguas europeias, além de compreender o crioulo falado por vários 

dos escravos.40 Léopold d’Auverney também tem quase todas essas 

competências, menos a de compreender a língua africana, que é lida 

por Pierrot diante dele. Porém, isso significa que, entre os negros, 

Bug-Jargal é o único que não sofre o processo de sincretismo cultural. 

Ele se mantém puro, enquanto seus colegas estão constantemente 

misturando todas as linguagens que lhes são apresentadas. Não é só a 

língua que eles misturam, mas os elementos culturais. Durante sua 

estadia como prisioneiro de Biassou, d’Auverney fica embasbacado 

com todas as formas de apropriação e de distorção que, na sua visão, 

os negros fazem da realidade europeia. Esse trecho do livro, como 

dito anteriormente, é uma paródia, uma carnavalização da sociedade 

europeia, outro jogo literário que interessava bastante a Victor 

Hugo.41 Ainda assim, a construção do autor põe em cena a profunda 
 

39 Segundo Heather Turo, a maioria dos africanos que foram enviados para 
São Domingos como escravos falavam línguas pertencentes à família 
Niger-Congo, particularmente originários do Kwa, e línguas Bantu. Ver: 
TURO, Heather. “‘Bug-Jargal’ and Victor Hugo’s Linguistic Commentary 
on Haitian Creole”. In: The Journal of the Midwest Modern Language Association, 
v. 43, n. 2, Fall, 2010.   

40 Ele compreende o crioulo, mas não o fala. 

41 Pierre Laforgue. “‘Bug-Jargal’, ou de la difficulté d'écrire en ‘style blanc’”. 
In: Romantisme, 1990, n°69. Procès d'écritures Hugo-Vittez, pp. 29-42, e 
FACHIN, op. cit. 
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mescla cultural que acontecia em sociedades escravocratas, 

especificamente na colônia de São Domingos. A circulação de 

pessoas e costumes que acontece em torno das sociedades 

escravocratas também está nítida na história. Como vimos, o tio de 

Léopold ganha Habibrah como um presente do governador da 

Jamaica, já os costumes feudais que o proprietário possuía – e que o 

fizera querer ter uma espécie de “bobo da corte” ao seu lado –, ele os 

havia adquirido no período em que vivera no Brasil. 

Em uma passagem interessante, os revolucionários pedem 

a morte de um cativo branco em quatro diferentes idiomas: 

“Muerte! Muerte! Mort! Death! Touyé! Touyé!”, gritam eles em 

espanhol, francês, inglês e crioulo.42 No texto, existe uma forte 

circulação de pessoas, principalmente dos escravos, entre várias 

colônias escravocratas. Num tom profundamente preconcei-

tuoso, o narrador monta cenas nas quais confluem a diversidade 

de cultura e de riquezas dos rebeldes: 

Ora eram negros completamente nus, munidos de maças, de 

tomahawks, de cassetetes, marchando ao som do chifre de bode, 

como os selvagens; ora batalhões de mulatos, equipados à 

espanhola ou à inglesa, bem armados e bem disciplinados, 

acertando seus passos pelo toque dos tambores; [...] mulheres 

griôs com os seus enfeites coloridos, homens griôs assustadores 

com suas caretas e contorções, cantando árias incoerentes com o 

violão, o tantã ou o balafo.43 

Objetos de origem indígena mesclam-se aos costumes 

africanos; mulatos vestidos de acordo com os costumes de guerra 
 

42 Uma análise muito interessante sobre o crioulo em Bug-Jargal está em: 
TURO, op. cit. 

43 “C’étaient tantôt des nègres absolument nus, munis de massues, de 
tomahawks, de cassetétes, marchant au son de la corne à bouquin, comme 
les sauvages; tantôt des bataillons de mulâtres, équipés à l’espagnole ou à 
l’anglaise, bien armés et bien disciplinés, réglant leurs pas sur le roulement 
d’un tambour; [...] des griotes avec leurs parures bariolées, des griots, 
effroyables de grimaces et de contorsions, chantant des airs incohérents sur 
la guitarre, le tamtam ou le balafo.” HUGO, op. cit. p. 250  
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da Europa e ex-escravos que não tinham as mesmas possibili-

dades armamentistas. Leópold d’Auverney assiste à cena 

profundamente incomodado com o que vê, e o fato de Bug-Jargal 

desqualificar essas relações sincréticas demarca o olhar negativo 

que a obra carrega em suas descrições da cultura africana da 

diáspora. Victor Hugo identifica que a mestiçagem ocorre 

também em outros níveis da cultura, mas ele deplora esse fato.  

Em outra cena, consideravelmente gráfica, vemos o conflito 

interno que sofre um homem, considerado mulato de pele clara, no 

momento em que ele é preso pelas tropas de Biassou e precisa lutar 

por sua vida. Esse personagem havia surgido no começo do 

romance em uma briga com Léopold d’Auverney e ocupa, na 

história, o capcioso lugar do homem mestiço quase-branco. Rico e 

imerso no meio aristocrático dos proprietários de terra ele é 

constantemente acusado de “mulatice”, sendo inclusive esse o 

motivo que gera um desentendimento entre ele e o jovem francês. 

D’Auverney o acusa de mulato, algo que faz com que os dois quase 

duelem. Contudo, quando é preso por Biassou e vê as posições de 

poder invertidas, ele passa a afirmar que é mulato como todos os 

revolucionários e que tinha o direito de viver entre eles. Biassou 

então exige que ele mate a facadas um dos prisioneiros brancos 

como forma de provar sua lealdade. A opção era matar ou morrer.  

A pena sagaz do escritor consegue transmitir a tensão do 

momento narrado e a hesitação do personagem diante da 

proposta tenebrosa do líder revolucionário; contudo, para salvar 

sua vida, ele faz o que lhe é ordenado e chancela assim a 

corrupção do mulato como sendo aquele que, ao poder andar 

entre dois mundos, nunca seria leal a nenhum deles. Deste modo, 

no universo narrativo de Bug-Jargal, mesmo quando o afro-

descendente fosse claro o suficiente, ele não era confiável, ainda 

que vivesse entre os brancos. Em nenhum nível a mistura é 

positiva para o romance.   

Por fim, o único que realmente tem direito ao poder da língua 

é o próprio Léopold d’Auverney. Quando Jean Biassou descobre 
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que o jovem era francês propõe uma troca: se ele reescrevesse a 

carta de rendição que Biassou pretendia enviar para os generais 

inimigos e a colocasse “em estilo branco”, teria de volta a sua 

liberdade. Biassou não questiona nenhum dos outros brancos 

crioulos que ele fizera prisioneiro sobre a habilidade na escrita. Só 

d’Auverney, na qualidade de francês, poderia saber a língua 

verdadeiramente. Assim, a linguagem mestiça e mesclada usada 

pelos escravos, pelos mulatos e, em certa medida, até pelos brancos 

que nasciam na colônia, não caberia em espaços oficiais; não 

caberia numa relação direta com a França, de modo que a própria 

colônia nunca poderia esperar da metrópole ser tratada como igual. 

Se voltarmos para o fim do livro, a afirmação do representante da 

república revolucionária francesa não estava tão errada: com o seu 

romance, Victor Hugo não parece defender a abolição feita por 

revolucionários. Se a Revolução do Haiti começou como uma luta 

por direitos iguais, o romance diz, em todo seu jogo narrativo, que 

não há como metrópole e colônia serem iguais. Contudo, não deixa 

de ser intrigante a forma que o autor escolheu para fazer isso. Uma 

forma capciosa que deu voz aos negros de um modo que os acusa, 

mas os justifica ao mesmo tempo. Por isso, na sua própria época, 

a obra foi lida por alguns como um discurso positivo com relação 

à causa da abolição e como negativo por outros.44 

A posição de Victor Hugo, no entanto, mudaria 

drasticamente nos anos seguintes de sua vida. Décadas depois, às 

vésperas da guerra civil americana, Victor Hugo se posicionaria 

de forma bem diferente com relação ao Haiti e à escravidão. O 

nome do Haiti e dos negros seriam retomados pelo autor como 

uma força pulsante capaz de mudanças.45 Os mais de trinta anos 

de distância entre a publicação de Bug-Jargal e os novos 

posicionamentos do meio do século XIX de Victor Hugo são 

 
44 HOFFMANN, “Victor Hugo, les noir et l’esclavage”, op. cit. 

45 Carta publicada por Le Progrès, jornal de Porto Princípe, em 1860. Cf. 
MAUROUARD, Elvire. Victor Hugo et l’Amérique nègre. Paris: Éditions 
Karthala, 2009, p. 16. 
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mais que suficientes para explicar profundas transformações em 

suas opiniões. Mas, em 1860, a crise da escravidão na França 

também já havia passado, a abolição geral, de 1848, havia se 

concretizado há muito tempo para que suas dores nacionais 

fossem as mesmas. O nome da revolução, no entanto, ainda 

caminhava para assombrar outros lugares do mundo, em seu 

roteiro transatlântico, em países que não haviam expurgado o mal 

da escravidão. A língua da liberdade e a determinação para 

alcançá-la passou a ser uma reivindicação cada vez mais 

compartilhada entre homens e mulheres escravizados de 

diferentes partes da América e do Caribe. 
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as devidas vênias – ou admi-
tindo o assalto de natureza 
teórica –, esclarecemos que a 
citação que compõe o nosso 

título, e parte significativa das ideias que encadeiam todo o presente 
artigo, foram inspiradas na obra As mil faces de um herói-canalha e 
outros ensaios1, lançada por Marlyse Meyer no final da década de 
1990. No ensaio que intitula o livro, Meyer, de maneira magistral, 
aborda o processo de construção daquele que seria considerado o 
herói sui generis do gênero folhetinesco: Rocambole, de Ponson du 
Terrail. Publicado de maneira quase coetânea na França e no Brasil 
ao longo da década de 18502, As Aventuras de Rocambole têm por fio 
condutor as peripécias de um protagonista de personalidade 
escorregadia, um ser carismático que oscilava entre a astúcia e o 
banditismo, e que por meio de maquinações e pequenas tramoias 
conseguiria engendrar a própria sobrevivência. Dessa forma, o 
chamado “camaleão de mil faces” ou o “canalha medíocre” 
seduziria o afoito público que se impunha a tarefa de acompanhar 
o quase infindável folhetim nas páginas da imprensa oitocentista. 
Ao longo de sua análise, Meyer procuraria apreender a 
configuração de um personagem que, por sua natureza mutante, 
parecia fugir à tipificação do herói folhetinesco, geralmente dado de 
uma vez por todas. Nesse sentido, Rocambole seria produto e 
agente do “rocambolesco”, hábil em provocar as necessárias 
encarnações adequadas às (des)venturas nas quais ele se via 
envolvido. De acordo com a autora, o “tempo concreto”, ou a 
matéria jornalística dos fait-divers que invadia o espaço folhetinesco 
e tonalizava a trama3, terminaria por devorar o herói que, de início, 

 
1 MEYER, Marlyse. As mil faces de um herói-canalha e outros ensaios. Rio de 

Janeiro: Editora UFRJ, 1998. 

2 O folhetim foi publicado semanalmente, a partir de 1859, no Jornal do 
Commercio.  

3 “É bem verdade que, desde o começo, o tempo exterior concreto já fora 
interferindo no enredo, na medida em que muitas peripécias eram 
emprestadas pelo autor aos fait-divers que foram pontuando o seu tempo de 
escrita, mas que não passavam de inspiração à trama.” MEYER, op. cit., p. 204. 

Prestando 
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parecia se adequar a um perfil romanesco, mas que, ao longo da 
narrativa, tornar-se-ia corruptível e inescrupuloso. Ou seja, seria ao 
longo do texto que Rocambole descobriria a sua própria ambição – 
e/ou a sua fragilidade humana –, transformando-se no irritante e 
adorável “malandro de Paris”. 

Na década de 1870, quando seriam publicados os 
derradeiros capítulos das Aventuras, Rocambole já não seria mais 
o herói inteligente, sagaz e pronto para livrar-se de armadilhas 
mirabolantes; mas verte-se num trabalhador comum, mediano, a 
vagar por uma cidade irreconhecível. Dessa maneira, sem o 
apelo às coincidências fantásticas, e sob os duros efeitos da 
verossimilhança, o protagonista seria, afinal, encaminhado por 
uma trajetória de esvaziamento narrativo porque, nas palavras de 
Meyer, decididamente, pobre não é herói.4 Por fim, completamente 
alijado da tipificação do “herói de capa e espada” capaz de 
provocar a admiração e o imaginário do público, Rocambole 
passaria por um processo de “hominização”, metamorfoseando-
se em homem comum a levar uma vida cotidiana cruelmente 
próxima à de quase todos nós.  

De empréstimo da análise de Marlyse Meyer tomaremos 
especialmente a concepção de humanização do herói 
folhetinesco, cotejando-a com a condição de Ricardo, 
personagem de Sonhos d´ouro (1872), de José de Alencar, um anti-
herói de espírito bem menos aventuroso que Rocambole; ainda 

 
4 “A narrativa continua cada vez mais célere, fluida, numa sucessão de 

diálogos, adequada à tendência cada vez mais marcada em direção à 
verossimilhança, à eliminação de todo apelo às ‘coincidências incríveis’, aos 
casos providenciais. Continuam os grupos a lutarem entre si, mas cada um 
mede seu bote, é menos o dinheiro que importa que o não-dinheiro que 
determina a ação, a qual tende a esvaziar, porque, decididamente, pobre não 
é herói. E o nosso herói continua sua trajetória de esvaziamento narrativo, 
seguido por sua minúscula turma; ele é pobre, luta para impor seu diminuto 
poder. Esvaziamento que coincide com o processo de sua cada vez mais 
marcada hominização. Não só dorme, come, como compartilha a morada 
de operários pobres que têm de levantar cedo para ir ao trabalho, 
envolvidos todos na construção civil. E erra cada vez mais, erra nos seus 
cálculos, nas suas previsões.” Ibidem, p. 223. 
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assim, um homem dotado de princípios éticos que experimenta 
um processo corruptivo semelhante ao do primeiro personagem. 
Além disso, e propondo certo aprofundamento em relação à 
questão da ambição e da (i)mobilidade social no Brasil do século 
XIX, pretendemos nos dedicar à análise do perfil de Ricardo em 
contraponto a Guida, a protagonista que lhe apresenta o mundo 
da riqueza e termina por confrontá-lo, e, talvez, conscientizá-lo 
acerca de sua condição de exclusão social num cenário de fim de 
século, caracterizado como fronteiriço entre os desmandos 
patriarcais e a modernidade liberal. Nesse caminho, abordaremos 
ainda os debates estéticos que perpassam a obra alencariana, 
revelando que a encruzilhada romântica/realista também se 
encontrava no horizonte de expectativas do autor cearense.  

 

A QUESTÃO FINANCEIRA 

 

O livro Sonhos d’ouro tem como ponto de partida a descrição 

do ambiente bucólico e aprazível da Tijuca, o famoso bairro 

fluminense que, à época, servia de lugar de refúgio e veraneio para 

a elite da cidade. Nos pormenores do cenário reconhecemos as 

inúmeras referências que denotam a região de serranias: as tantas 

cachoeiras, a Pedra Bonita, a Vista Chinesa. A presença ostensiva 

de tantos “marcadores de realidade” prenunciava o compromisso 

da narrativa com o prosaico ou, ao menos, com o verossímil. De 

todo modo, o tom romanesco – impregnado à dicção de nosso 

narrador na terceira pessoa do singular – alertava ao público leitor 

que também se faria presente a idealização sentimental:  

O sol ardente de fevereiro dourava as lindas serranias da Tijuca. 

Que formosa manhã! O céu arreava-se do mais puro azul; o 

verde da relva e da folhagem sorria entre as gotas de orvalho, 

cambiando aos toques da luz. Frocos de névoa, restos da 

cerração da noite, cingiam ainda os píncaros mais altos da 

montanha, como pregas de véu flutuante, ao sopro da brisa, 
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pelas espáduas das lindas amazonas, que durante o verão 

costumam percorrer aquelas amenas devesas.5  

A linda amazona Guida já estava por vir, mas, de início, as 
atenções seriam voltadas ao quase príncipe Ricardo, o par 
romântico da protagonista na trama. O moço tinha lá seus 28 
anos, traços nobres e olhar de reflexos inteligentes. Ostentava 
um vestuário completo, do tipo parisiense, embora meio 
desgastado (ou fanado na gola). Fora isso, e não menos 
relevante, notava-se a ausência completa de ouro: a abotoadura era de 
marfim, e o personagem não possuía relógio.6 Dessa forma, 
podemos concluir que, por parte de Ricardo, haveria o 
reconhecimento da relevância e um anseio de adequação à moda 
– compreendida como signo de distinção social e elemento 
emblemático da modernidade metropolitana7 –, no entanto, o 
mancebo parecia incapaz de sustentar por si o estilo afrancesado.  

Um carácter ambicioso começava a ser esboçado aos olhos 
do(a) leitor(a). E, completando o perfil, não tardaria para sermos 
informados de que o moço era um inexperiente bacharel em 
Direito, que deixara família e noiva em São Paulo e, junto do 
colega/amigo Fábio, teria seguido para a Corte a fim de fazer 
fortuna. Portanto, Sênio, o narrador, ponderava: estávamos 
diante de um trabalhador ambicioso, e não de um janota 
desprovido de caráter.  

Logo em seguida, seríamos apresentados à figura de Guida. 

Como era de esperar, a moça esbanjava o ideal romântico de beleza 

e seu tipo poderia habitar qualquer folhetim da época: alva e 

 
5 SÊNIO (José de Alencar). Sonhos d´ouro. (4ª edição). Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1957 [1872], p. 39. 

6 “Trajava com extrema simplicidade. Tinha um vestuário completo, ou no 
jargão parisiense dos alfaiates, um costume ainda bem conservado e 
decente, apesar de um tanto fanado na gola. Notava-se a ausência 
completa do ouro: a abotoadura era toda de marfim; e não se via sinal de 
relógio.” Ibidem, p. 40. 

7 Cf. SOUZA, Gilda de Mello e. O espírito das roupas: a moda no século dezenove. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
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cândida como flor, de alma viçosa, iluminada, olhos negros e 

sorriso primoroso. Como já antecipamos, Guida montava a cavalo, 

e assim faria a sua primeira aparição na narrativa, domando a égua 

Isabel, com firmeza, delicadeza e, se necessário, com a violência 

representada pela mão que empunhava um chicote. Conforme 

Sênio sustentaria a posteriori, Guida não era um tipo, mas um 

caractere, e enquanto personagem ficcional ela seria matizada com 

elementos de humanidade. Sendo assim, e numa espécie de 

dissonância propositada, estávamos diante de uma jovem mulher 

romântica que não poderia ser resumida às dores de amor:  

Não brincava mais com bonecas, é verdade; suas bonecas eram 

“Edgard” e “Sofia”, ou as flores de seu jardim. Mas também 

ninguém a via tomar ares melancólicos e atitudes pensativas, 

suspirar a cada instante, ou recitar poesias de amor, acentuando 

as frases apaixonadas do poeta. Em uma palavra, não era 

romântica. Tinha a suas amigas afeição sincera; mas não lhes 

emprestava a linguagem ardente, que afetam certas moças, e que 

faz supor, sob pretexto de amizade, a expansão de algum amor 

oculto, ou pelo menos de um amor ideal criado pela imaginação.8   

Ricardo era um quase príncipe, se não fosse a sua origem 

social. No lado oposto, Guida, pela condição social desfrutada, 

agia de maneira a dispensar os trejeitos e suscetibilidades de uma 

princesa. Explicamo-nos: a questão financeira e o tema da 

mobilidade social seriam fatores decisivos para a construção, 

oposição e junção das personagens. Todavia, os códigos 

prenunciados pelas mesmas demonstravam os limites entre os 

valores de uma sociedade estamental, teoricamente característica 

do período Imperial, e a ética liberal, que anunciava o século que 

estava por vir. O casal em pauta representava os valores morais 

e as idiossincrasias experienciadas à época, de todo modo, há 

minúcias que pretendemos explorar. 

 
8 SÊNIO, Op. Cit., pp.144-145. 
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Guida e Ricardo demonstravam uma “consciência de si” 

profundamente atrelada ao lugar social ocupado e/ou almejado 

por cada um. Em certa ocasião, Fábio, o amigo de Ricardo, 

contava um episódio pueril sobre a caprichosa Guida que, com 

intuito de pregar uma peça no médico que atendia à sua família, 

chamara o profissional com urgência, no meio da noite, para 

atender a uma tal de Sofia que se encontrava adoentada. Ao 

chegar, o velho doutor descobriria que Sofia era a cadelinha da 

casa e, apesar do disparate, o médico terminaria por relevar a 

situação, compreendendo-a como uma provocação inconsequente 

da garota mimada. Ricardo, que ouvia a anedota, concluía: “– 

Acho que essa moça tem pouco juízo.”9 No entanto, Fábio, que 

era mais atento às artimanhas dos endinheirados, trataria de 

emendá-lo: “– Juízo tem ela; mas é juízo de moça rica, muito 

diferente do juízo de moça pobre.”10 Podemos acrescentar que, 

como criatura fictícia conjugada ao novo cenário socio-

econômico que se prenunciava, os valores morais e a visão de 

mundo de Guida também advinham do poder que lhe era 

atribuído pelo dinheiro, e não de arcaicos “lastros” supostamente 

emanados do tradicionalismo.  
Conforme sugerido, a “consciência de si” reivindicada por 

Ricardo desenhava-se a partir de sua origem inferior e do papel 
social que ele almejava ao se mudar para o Rio de Janeiro. O 
personagem via-se como um pobretão obscuro, deslocado no 
cenário de luxo representado pela família do comendador 
banqueiro e por todos aqueles que orbitavam à sua volta. Já o 
antagonista Fábio, desde as suas primeiras aparições na 
narrativa, se assumiria como um sujeito de poucos escrúpulos 
quando o tema era ambição social. Ricardo recusava tal caminho 
para galgar algum lugar ao sol; o bacharel de Guida primava pelo 
decoro e, com algum senso crítico, chegaria a verbalizar o papel 
que lhe seria incumbido em meio àquela sociedade:  

 
9 Ibidem, p. 68. 

10 Idem.  
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– Somos dois pobretões obscuros; eu podia acrescentar de 

minha parte, e desconhecido, porque realmente o sou nesta 

grande cidade. Em casa de um milionário, no meio de uma 

sociedade habituada ao luxo e às grandezas, qual seria nossa 

posição? Creio que a classifico bem dizendo que faríamos o 

ponto de transição entre o parasita e o criado; formaríamos o 

elo desses dois anéis da cadeia.11 

Retomando o último trecho: Ricardo e Fábio, jovens 

forasteiros, ou recém-formados “sem eira nem beira”, que 

traziam consigo um tanto de disposição para o trabalho e tino 

para os negócios, estariam situados na transição entre o parasita e 

o criado na pirâmide social que sustentaria o Império brasileiro. 

Apesar da intenção de crítica demonstrada pelo rapaz, faz-se 

necessário que, a partir do próprio romance, demonstremos as 

nuances e armadilhas pressupostas em seu raciocínio. No texto, 

ao se referir a D. Leonarda, a afável avó de Guida, o narrador, 

de maneira perspicaz, sinalizaria que o enredo de Sonhos d’ouro 

transcorria numa sociedade ainda marcada pela escravidão:  

À tarde Guida lembrou-se de ir ver a avó no Andaraí.  

Aí vivia D. Leonarda retirada na chácara, onde nascera, no meio 

de uma récua de crioulas e um bando de moleques de todos os 

topes e de todas as cores. Aquela criação pululava e crescia à 

manga lassa, como bezerros do sertão sem freio e sem educação.  

D. Leonarda, desde que a serviam nos poucos misteres para os 

quais bastava uma criada diligente, deixava a troça das mucamas na 

mais completa liberdade, até nove horas, em que punha-as todas, 

mães e avós de filhos, debaixo de chave, como donzelas recatadas; 

e nessa conta tinha-as a todas, crendo realmente enjeitados pelas 

vizinhanças os moleques que lhe enchiam a casa.12 

 
11 Ibidem, p. 150. 

12 Ibidem, pp. 321-322.  
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O termo escravidão não se faz presente, e se lermos o trecho 

de maneira apressada, ou com “relógio à mão”, quase somos 

iludidos pelo esboço de um cotidiano aprazível, no qual 

vovozinhas cuidam e são cuidadas por crioulas e moleques de 

todas as cores, estes que costumavam viver em completa 

liberdade, mas, que ao final do dia, eram postos debaixo de chave pela 

senhora. Enfim, Ricardo se esqueceu de que, no Brasil do século 

XIX, abaixo dos “criados” ainda haveria a “escravaria”. E, em 

tal panorama social, o tema da mobilidade entre classes também 

iria esbarrar na condição jurídica de “livre” ou “cativo” e na 

origem étnica do indivíduo, sendo assim, e pelo menos em 

teoria, a ética liberal reivindicada pelo bacharel teria dificuldades 

de encontrar campo fértil na realidade ficcionalizada.  

Por outro lado, e de maneira obliterada pelo próprio Ricardo, 

podemos especular que ainda haveria uma situação intermediária, 

oscilando entre o parasita, o criado e o escravo, e que talvez 

atendesse aos anseios de realização do bacharel: a condição de 

dependente. De antemão, vale dizer que, diferentemente do 

parasita, que só tiraria proveito, o dependente também 

proporcionaria vantagens ao seu senhor benemérito, fosse na 

forma de articulações relevantes à domesticidade, por meio de 

pequenos serviços prestados, ou unicamente pela lealdade devida. 

De acordo com Sidney Chalhoub13, a experiência da dependência 

na sociedade brasileira oitocentista seria caracterizada por uma 

precariedade inerente à condição, contudo, e ainda de acordo com 

o autor, tal situação também deve ser problematizada em suas 

“brechas” cotidianas de negociação, que poderiam garantir alguma 

autonomia para aqueles que, apesar das instabilidades, gozavam da 

proteção advinda de núcleos patriarcais.  

Numa sociedade escravocrata, e de mobilidade quase nula, 

as origens étnica e/ou social seriam determinantes para qualquer 

 
13 Cf. CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis: historiador. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2003.  
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projeto pessoal que visasse à ascensão a novos estratos; Ricardo, 

mesmo com estudo e aptidão para o trabalho, também não 

poderia “existir” em tal sociedade metropolitana sem vínculos 

com os altos círculos de poder. Nas simbólicas palavras de 

Guida, o rapaz era pobre e, portanto, haveria de ser suscetível.14 Ou seja, 

apesar de acreditar que poderia dispensar tal respaldo, Ricardo 

necessitava da rede de proteção proporcionada pela família 

patriarcal. E vale dizer que, apesar de todo o discurso 

progressista insistentemente propagado pelo personagem, ele só 

alcançaria algum sucesso com o seu escritório de advocacia após 

aproximar-se do círculo social de Guida.15 Em resumo, na 

narrativa alencariana, a modernidade liberal se conjugava às 

velhas estruturas de poder, mantendo-se numa espécie de 

(des)ajuste inevitável.  

Na sua essência, tal proposta de leitura encontraria farto 

respaldo bibliográfico. No conhecido artigo “As ideias fora do 

lugar”16, Roberto Schwarz já teria tocado na questão da 

dissonância das ideias liberais no cenário brasileiro do século 

XIX, e suas implicações nas produções literárias de José de 

Alencar e de Machado de Assis. De acordo com o autor, no 

caso de Alencar, que insistiria em adaptar a matéria local à forma 

do romance europeu, tudo poderia ser reduzido a um 

 
14 SÊNIO, op. cit., p. 138. 

15 “[...] Agora mesmo, descendo a Rua do Ouvidor, perscrutava ele debalde a 
causa do conceito que subitamente adquirira como advogado na corte, onde 
tantos existem e tão ilustres. Não podia atribuir o fato ao seu mérito, ou à 
voga artificial que se arranja por meio de anúncios, e até de escândalos. 
Também não se oferecera para advogado de alguma beneficência estrangeira, 
com o fim de captar a clientela dos sócios. Lembrava-se de ter visto muitos 
desses novos clientes em casa do Soares; e quis supor um instante fosse tudo 
efeito da amizade de Fábio, que naturalmente falava naquela roda a seu 
respeito com o entusiasmo do costume.” Ibidem, pp. 297-298. 

16 SCHWARZ, Roberto. “As ideias fora do lugar.” In: Ao vencedor as batatas: 
forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro. São Paulo: Duas 
Cidades; Editora 34, (6ª edição), 2012, pp. 9-31. 
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contrassenso no qual a presença do escravismo desmentiria as 

ideias liberais. Machado, por sua vez, teria a astúcia de tirar 

proveito de tal desajuste e, em viés cômico, desnudaria os 

embates intrínsecos às relações paternalistas.  

Propondo um embate direto, Maria Sylvia de Carvalho 

Franco17, em entrevista intitulada “As ideias estão no lugar”, 

problematizaria a questão relativizando a dualidade pressuposta 

no esquema de análise que consideraria a periferia como uma 

exterioridade da metrópole, que imporia seus modelos de 

pensamento à subalterna. De acordo com a estudiosa, a periferia 

estaria completamente articulada à metrópole no sistema 

capitalista, e sua condição de subalternidade seria explicada pela 

divisão internacional do trabalho, ou seja, não haveria ideário 

deslocado, e tudo seria inerente ao capitalismo. Nesse contexto, o 

sistema de dominação baseado na ideologia do “favor” teria as 

suas raízes nos fundamentos econômicos de uma sociedade 

centrada na produção do lucro, onde homens livres e equiparados 

juridicamente se aproximariam em trocas de serviços e benefícios 

que, para Franco, culminariam na aniquilação dos predicados 

humanos do dependente.  

Há vários estudos mais recentes que demonstram os 

meandros da resistência experienciados por homens e mulheres 

que, apesar de agregados ao seio patriarcal, demonstravam a 

habilidade de costurar solidariedades horizontais e de articular a 

complexidade das políticas do cotidiano privado, tomando para si 

o tanto de autonomia factível numa existência inegavelmente 

opressora.18 De todo modo, e retornando ao cerne de nossa 

 
17 FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. “As ideias estão no lugar”. Cadernos 

de debate, São Paulo, nº 1, 1976, pp. 61-64. 

18 Ver, por exemplo: MEGID, Daniele M. À roda de Brás Cubas: Literatura, 
ciência e personagens femininas em Machado de Assis. São Paulo: Nankin 
Editorial, 2014; SALVAIA, Priscila. Diálogos possíveis: o folhetim Helena 
(1876), de Machado de Assis, no jornal O Globo. Dissertação (Mestrado em 
Teoria e História Literária). Campinas: UNICAMP, 2014; FAÇANHA, 
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questão, vale reafirmar que as relações de dependência, e todas as 

demais práticas tributárias do regime escravocrata no Brasil, não 

seriam estranhas à modernidade que se impunha, tampouco 

inconciliáveis com a ideologia liberal. 

No mesmo sentido, Alfredo Bosi19, no artigo “Escravidão 

entre dois liberalismos”, afirmaria que o suposto paradoxo, 

representado pelo par escravismo-liberalismo, seria apenas uma 

dissonância verbal. Isto porque o consórcio das duas práticas 

somente se verteria numa contradição se fosse atribuído ao termo 

liberalismo um conteúdo pleno e concreto, equivalente à ideologia 

burguesa do trabalho livre que se afirmou ao longo da revolução 

europeia. No Brasil, tal liberalismo “ativo e desenvolto” 

simplesmente não existiu; além disso, e retomando o panorama 

do fim do exclusivismo colonial, o autor afirmaria que seria um 

grande equívoco compreender “comércio livre” como sinônimo 

de “trabalho livre”, haja vista que, mesmo depois do episódio da 

Abertura dos Portos, a mão de obra de origem escrava continuou 

a predominar no Brasil por décadas a fio.  

 

A QUESTÃO ESTÉTICA 

 

Acerca de Sonhos d’ouro, e sobre outros romances de José 

de Alencar nos quais o tema da “competição burguesa” se faria 

presente, como, por exemplo, em Diva (1864) e em Senhora 

(1875), Antonio Candido20 argumentaria: 

Alencar sentiu muito bem a dura opção de homem de sensibilidade 

no limiar da competição burguesa. Não tinha, contudo, o senso 

 
Dayana. Política e escravidão em José de Alencar – O tronco do ipê, Sênio e os deba-
tes em torno da emancipação (1870-1871). São Paulo: Editora Alameda, 2017.  

19 BOSI, Alfredo. “A escravidão entre dois liberalismos”. Estudos Avançados. 
São Paulo, volume: 2, nº 3, 1998, pp. 4-39.   

20 CANDIDO, Antonio. Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos. (6ª 
edição), 2º volume (1836-1880). Belo Horizonte – Rio de Janeiro: Editora 
Itatiaia Ltda, 2000. 



122 
 

stendheliano e balzaquiano do drama da carreira, nem a 

ascensão, na sociedade em que vivia, demandava a luta áspera 

de Rastignac ou Julien Sorel. Por isso, ajeitou quase sempre os 

seus heróis com paternal solicitude, sem mesmo lhe ferir a 

suscetibilidade; em Sonhos d’ouro por exemplo, faz Guida e o pai 

auxiliarem Ricardo sem que este perceba.21 

De antemão, a análise torna-se interessante pela 

comparação da obra de Alencar com os mais conhecidos autores 

do realismo francês. Nesse momento, Sonhos d´ouro escaparia 

temporariamente do status de “romance de mocinhas” e seria 

aproximado de notáveis obras estrangeiras, como O vermelho e o 

negro (1830), de Stendhal, e O pai Goriot (1835), de Balzac, que 

também trouxeram à tona as temáticas do trabalho e da ambição 

social. No entanto, sob a ótica de Candido, nosso literato não 

teria a dicção dos dois grandes e trataria de ajeitar o destino de 

seus personagens “paternalmente”, poupando-os de grandes 

embates ou de conflitos de ordem psicológica. 

Isto posto, somos induzidos a pensar que Ricardo, 

supostamente alheio a tudo o que se passava ao seu redor, 

receberia todo o prestígio social emanado dos ricaços da Tijuca – 

e que fariam dele um advogado de sucesso – de maneira 

inconsciente? Nesse momento, hesitamos diante de uma conclusão. 

De todo modo, e partindo do viés sugerido pelo estudioso, 

seguiremos propondo a aproximação de Sonhos à literatura de 

Honoré de Balzac, que, de forma aparentemente subliminar, pode 

ter sido utilizada por Sênio para esboçar uma análise das disputas 

envolvendo as estéticas romântica/realista na literatura brasileira. 

Na trama, enquanto penava para juntar alguma freguesia à 

porta de seu escritório, Ricardo seguiria se dedicando a 

pequenos trabalhos prestados aos jornais da época, incluindo 

algumas traduções de romances. No único caso citado, o 

personagem verteria para o português o título Eugenie Grandet (1833), 

 
21 Ibidem, p. 542. 
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de Honoré de Balzac, trabalho este que lhe proporcionaria alguma 

independência econômica, visto que logo após o término do 

serviço ele deixaria a casa de Fábio, onde permanecia graças à 

generosidade do amigo. Assim, e não por acaso, a partir da 

posição de tradutor, Sênio faria de Ricardo uma espécie de leitor 

arguto da literatura de Balzac e mediador privilegiado de um 

universo quase avesso à literatura amena e de teor romântico, 

que costumava agradar ao perfil de leitor(a) esperado para Sonhos 

d’ouro e outras obras semelhantes: 

[...] Lembrara-se de fazer algumas traduções para distrair as 

horas enfadonhas do estéril plantão, nutrindo a esperança de 

tirar daí alguns parcos recursos com que fosse atamancando as 

necessidades.  

Ricardo bem sentia que não tinha real vocação para a profissão 

forense; a aridez desses estudos, que os rábulas costumam 

amenizar com desbragadas verrinas, não conformava por certo 

à sua inteligência brilhante, colorida por uma imaginação de 

artista.  

Mas o mancebo, não obstante, aceitava essa carreira como um 

dever, pela impossibilidade de escolher outra que lhe proporcionasse 

os meios de subsistência e os recursos para manter a sua família, 

que se achava em circunstâncias precárias.  

Um camarada de São Paulo se lhe oferecera para obter alguma 

colaboração em um dos jornais da corte. Mas até então nada 

conseguira; as pequenas empresas não podiam pagar; as grandes 

entendem que o verdadeiro redator de uma folha que se 

respeita, é o soberano público à razão de tantos réis por linha.  

O livro que Ricardo traduzia era de Balzac: Eugênia Grandet. 

Esperava achar um editor para a obra-prima do ilustre 

romancista francês; coisa bem duvidosa.22 

A derradeira frase do narrador pode parecer surpreendente; 
no entanto, era realmente duvidoso encontrar um editor disposto 
a publicar Balzac no Brasil oitocentista; e são vários os 

 
22 SÊNIO, op. cit., pp. 273-274. 
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pesquisadores que denunciaram as dificuldades em rastrear os 
caminhos da circulação das obras do francês no período.23 Em 
trabalho recente, Lilian Tigre Lima demonstra que, publicado em 
raríssimas traduções nos rodapés de nossos jornais e ofertado de 
maneira esparsa e quase sempre na língua original, o autor d’A 
Comédia Humana somente passaria a circular no Brasil, de maneira 
majoritária e em português, a partir da década de 1880, 
especialmente através da Casa Garraux.24 Por isso, e seguindo os 
passos de Lima, não seria um equívoco sugerir que o leitor 
brasileiro de então, associado a um gosto literário incipiente ou 
em processo de formação, teria recebido essa literatura de veio 
realista pelas mãos de José de Alencar e não do próprio Balzac.25  

Lançado em 1833 e vindo a integrar a Comédia Humana 

cinco anos mais tarde, Eugénie Grandet teria por cenário a França 

provincial do século XIX que, obliterada pela Paris moderna, 

vislumbrava um cotidiano tonalizado por uma atmosfera de 

alheamento ou abandono. Na aridez de uma relação familiar 

concebida sem idealizações, conviviam a jovem Eugénie e os 

pais, o Sr. e Sra. Grandet, além da serviçal Nanon, cruelmente 

retratada como uma espécie de cão de guarda de toda a família. 

O patriarca era um riquíssimo tanoeiro, do tipo sovina, e que 

chegara à fortuna graças ao dote vindo de sua esposa, mas que 

mantinha a todos na mais completa penumbra material. O 

cenário seria alterado com a chegada do primo Charles, cujo pai, 

falido e suicida, imporia o acolhimento do filho no lar dos 

Grandet. Por sua condição de isolamento, não tardaria para que 

Eugénie se apaixonasse perdidamente pelo primo; todavia, o 

rapaz previa partir para as Índias, a fim de recuperar o seu 

 
23 GRANJA, Lúcia & LIMA, Lilian Tigre. “Leitores e leituras de Honoré de 

Balzac no Brasil do século XIX.” Polifonia, Cuiabá-MT, v. 23, nº 34, pp. 
151-164, jul./dez., 2016.  

24 LIMA, Lilian Tigre. Balzac no Brasil: entre livreiros-editores e o romance de José de 
Alencar. Dissertação (Mestrado em Letras). São José do Rio Preto: 
UNESP, 2018.  

25 Ibidem, pp. 20-21.  
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cabedal financeiro. Enamoram-se, prometem casar-se após o 

retorno do rapaz, mas o destino seria implacável. Após longos 

anos de espera, Charles retornaria à França, endinheirado, hábil 

e sedento por ascensão social; nessas condições, o moço procuraria 

por um casamento de conveniência com um sobrenome 

resplandecente dos salões de Paris. Eugénie, por sua vez, 

terminaria sozinha, órfã e herdeira da fortuna acumulada pelo 

pai, porém, emocionalmente sucumbida, no meio obscuro onde 

permaneceria até que os anjos resolvessem levá-la para o céu.26   

Ricardo, portanto, traduzia ao público uma história de 

ambição e decepção amorosa semelhante à própria experiência. 

E, embora ele não fosse apresentado como um ambicioso 

pérfido tal como o primo Charles – afinal, ele não se 

aproximaria de Guida somente por interesse –, em alguns 

trechos de Sonhos d’ouro podemos pensar que Sênio incutiria no 

público certa desconfiança a respeito da conduta da personagem 

que, em alguma medida, poderiam fazer do rapaz uma espécie 

de transcrição, ou pastiche, do dândi balzaquiano. Dessa forma, 

no capítulo XXX, após recusar o pedido de casamento 

insinuado pela própria Guida, Ricardo seria acometido por um 

devaneio dos mais reveladores. Acompanhemos:  

Imaginou-se outro homem, que não ele. Um moço pobre, de 

alguma inteligência, lutando corajosamente com a sorte, mas sem o 

vínculo de uma afeição, que o prendesse para sempre. Caminhava 

curvado ao peso do trabalho, quando uma voz celeste o chama. 

Ergue os olhos, e vê descer das nuvens a moça mais gentil, 

deslumbrante de beleza, cintilando graça e espírito que lhe diz:  

 
26 Citamos o último parágrafo do livro: “[...] Eugénie caminha para o céu 

acompanhada de um cortejo de ações generosas. A grandeza de sua alma 
apaga as pequenezas de sua educação e os costumes dos primeiros tempos 
de vida. Esta é a história da mulher que não é do mundo no meio do 
mundo, que, feita para ser magnificamente esposa e mãe, não tem marido, 
filhos ou família.” BALZAC, Honoré de. Eugénie Grandet. Tradução: 
Marina Appenzeller. São Paulo: Estação Liberdade, 2009, p. 238. 
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“Minha alma é virgem e pura, como o sorriso de que Deus a 

formou. Nunca amei: não sei que mistério é esse da criação. 

Ensinai-me vós a amar; acordai em mim as doces emoções 

dessa felicidade que eu não conheço. A linguagem dos anjos 

que eu falava no céu é doce; mas quero aprender em vossos 

lábios outra linguagem mais suave e maviosa, a que entende o 

coração. Eu sou a flor que nasce, cheia de fragrância, que toda 

guardei para derramar em vosso seio: colhei-me.”  

E o moço ficava enlevado a admirar a esplêndida formosura 

[...]. Mas interrompendo um instante o afã, ajoelhava para 

admirar a peregrina imagem. 

“Erguei-vos, dizia-lhe a moça. Meu senhor não há de calcar o 

pó da terra. Tenho riquezas sem conta para dar-lhe. Quero ser 

querida em um palácio, entre as magnificências do luxo, cercada 

de tudo quanto seduz e deslumbra. Quero ser amada assim para 

que, no meio de todos esses esplendores, ele só busque meus 

olhos, só deseje meu sorriso.” 

Desfraldando as asas, a imaginação de Ricardo bordou sobre o 

gracioso tema um desses arabescos orientais, cheios de 

encantamentos e fascinações, como são os contos árabes.  

Quando ele surpreendeu-se no meio desse devaneio, teve um 

remordimento; e para fugir aos enlevos da fantasia, asilou-se 

nas recordações das puras afeições da família e dos santos 

amores de sua infância.27 

Sonhando acordado, o bacharel flertava com uma nova 

vida, e, para livrá-lo de todo o peso do cotidiano da labuta, de 

forma mágica ou por intervenção divina, surgiria o anjo Guida 

que, ainda há pouco no Andaraí havia lhe ofertado a própria mão 

em casamento, descortinando-lhe as possibilidades de um mundo 

novo, feito de vaidades e magnificências. No decorrer do 

delicioso delírio, bastava apenas um “sim” para que Ricardo fosse 

soerguido ao universo sedutor de uma Guida nem tão angelical, mas 

quase ninfa a atormentá-lo. Censurando-se diante da constatação 

 
27 SÊNIO, op. cit., pp. 367-369. 
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de desejos reprimidos, Ricardo desperta, pensa na santidade da 

família e, por ironia do destino – na verdade, pela intervenção do 

amigo Fábio, este sim, assumido “senhor de sua própria ambição” 

–, o personagem seria surpreendido pela entrega de uma carta 

assinada por sua noiva Bela, que tratava do rompimento do 

noivado. Aturdido, porém implicitamente aliviado, Ricardo, 

enfim, angariava o argumento necessário para o desfrute de seu 

“sonho dourado” sem qualquer sentimento de culpa: “– E foi por 

essa mulher, que eu recusei um coração virgem, e o futuro mais 

brilhante que podia sonhar em meus arroubos de imaginação!”.28 

Assim, apesar de não exercer protagonismo nas ações que o 

levariam a Guida, podemos acreditar que Ricardo se mobilizava a 

partir da condição de um “ignorante privilegiado” que, no seu 

âmago, ansiava por uma vida de ostentação.  

Em sua autobiografia, Como e porque sou romancista29, José de 

Alencar, relembrando seus tempos de estudante em São Paulo, 

nos falaria das primeiras impressões ao descobrir a obra de 

Honoré Balzac na estante de um amigo: tal literatura constituía-

se num modelo a ser imitado; o romance balzaquiano era poema 

da vida real.30 De acordo com J. O. Fischer31, o realismo crítico 

 
28 Ibidem, pp. 371-372. 

29 ALENCAR, José de. Como e porque sou romancista. Campinas: Pontes, 1990. 

30 “A escola francesa, que eu então estudava nesses mestres da moderna 
literatura, achava-me preparado para ela. O molde do romance, qual mo havia 
revelado por mera casualidade aquele arrojo de criança a tecer uma novela 
com os fios de uma ventura real, fui encontrá-lo fundido com a elegância e 
beleza que jamais lhe poderia dar. E aí está, porque justamente quando a sorte 
me deparava o modelo a imitar, meu espírito desquita-se dessa, a primeira e a 
mais cara de suas aspirações, para devanear por outras devesas literárias, onde 
brotam flores mais singelas e modestas. O romance, como eu agora o 
admirava, poema da vida real, me aparecia na altura dessas criações sublimes, 
que a Providência só concede aos semi-deuses do pensamento; e que os 
simples mortais não podem ousar, pois arriscam-se a derreter-lhes o sol, 
como a Ícaro, as penas de cisnes grudadas com cera.” Ibidem, p. 14. 
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de Balzac, compreendido de maneira diversa do realismo 

preconizado pelas vertentes positivistas que, por sua vez, iriam 

preceder ao naturalismo, não deve ser associado ou limitado à 

noção de reflexo do real. Dessa forma, através do retrato de 

relações inter-humanas coerentes, e no aparato de universos 

ricamente pormenorizados e, por isso, verossímeis, a crítica 

marxista já teria advertido que “a imagem do mundo fornecida 

por Balzac criador aproxima-se extraordinariamente do quadro 

crítico da sociedade capitalista em formação [...]”.32 Ainda assim, 

de acordo com Sara R. R. Cordeiro33, não seriam poucos os 

compêndios de literatura francesa que associariam o literato à 

geração de românticos que marcou o início do século XIX e que 

foi representada por nomes como Victor Hugo, Stendhal, Vigny, 

Musset, Georg Sand, etc. Para Cordeiro, a apostasia do real e o 

saudosismo do passado ideal seriam os principais traços 

românticos da literatura balzaquiana; no entanto, a sua 

contribuição para o conhecimento das forças motrizes da nova 

realidade teria sido fundamental para a conceitualização do 

gênero realista, e não somente na França.  

De todo modo, vale afirmar que não identificamos em 

Sonhos d´ouro qualquer vestígio de imitação ou de apropriação 

vulgar da literatura de Honoré Balzac. Na verdade, nosso 

argumento baseia-se na constatação de que a presença visível e 

invisível de Eugénie Grandet no texto alencariano poderia 

corroborar uma nova leitura do romance que enunciaria parte de 

seus intercâmbios intelectuais, ou, de forma mais ampla, que 

seria capaz de nos aproximar da historicidade cultural contida na 

obra e em todo o seu processo de autoria.  

 
31 FISCHER, J.O. Époque romantique et réalisme: problèmes méthodologiques. Praha: 

Université Charles IV, 1977. 

32 LUKÁCS, Georg. Ensaios sobre literatura. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1968, p. 41. 

33 CORDEIRO, Sara Regina Ramos. O significado do dinheiro em Balzac. Tese 
(Doutorado em Sociologia). Campinas: UNICAMP, 2010.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nessa perspectiva, e recorrendo às palavras do estudioso 

Silviano Santiago34, seria possível afirmar que o segundo texto, 
Sonhos d’ouro, seria organizado a partir de uma meditação 
silenciosa, quiçá, quase traiçoeira, do primeiro texto, Eugénie 
Grandet. Além disso, há de se ponderar também que Ricardo, tal 
como Rocambole, de Ponson du Terrail, peregrinaria por um 
caminho de transformação pessoal, metamorfoseando-se ao 
tomar contato com a sua própria ambição. Nesse sentido, para 
além de assumir o papel romanesco de herói que, ao final, salva 
a mocinha casadoira, Ricardo atuaria principalmente como herói 
de si, demonstrando engenhosidade para livrar-se dos desalentos 
de uma existência pobre e/ou mediana. Portanto, na trajetória 
do quase príncipe haveria, talvez, um veemente senso de 
autoproteção, alguma paixão e bem pouco altruísmo. Cremos 
ainda que o personagem alencariano reverberava certa crítica 
acerca da falácia representada pelo projeto liberal num Brasil de 
fim de século que, na esteira da modernidade, ainda evocava as 
forças do tradicionalismo como meio para a ascensão social. 
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34 SANTIAGO, Silviano. Uma literatura nos trópicos: ensaios sobre dependência 

cultural. (2ª edição). Rio de Janeiro: Rocco, 2000. 
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sua última e inacabada autobiografia, A 

Communication to My Friends (1933), George 

Moore (1852-1933) recorda-se de haver se 

deparado, em certa ocasião, com um artigo de jornal em que os 

leitores eram questionados se alguma vez haviam parado para 

pensar nas inúmeras tarefas que pediam aos empregados. A leitura 

do texto imediatamente despertou em Moore uma ideia: e se os 

empregados fossem tratados não como personagens cômicos, 

mas como protagonistas de um drama?3 A indagação não era de 

todo modo inédita. Já na década de 1860, os naturalistas franceses 

como os irmãos Goncourt e Émile Zola haviam reivindicado a 

necessidade de a classe baixa ocupar o papel de protagonista nos 

romances4. 

Embora a ideia de Moore não fosse original, o 

questionamento foi decisivo tanto para a criação artística do autor 

quanto para a produção literária vigente na Inglaterra no final do 

século XIX. Caracterizadas como um momento de significativas 

transformações no campo social, político e econômico, as 

décadas de 1880 e 1890 marcaram um período de tensão nos 

valores tradicionais vitorianos, em que surgiram acaloradas 

discussões sobre temas como religião, sexualidade e função da 

arte5. É evidente que esses debates repercutiram na esfera literária. 

Em meio a uma turbulência de novas ideias, os escritores da época 

apresentaram diferentes preocupações em suas obras, acen-

tuando-se com isso o questionamento a respeito do que 

representar na literatura, já que as mudanças em voga exigiam que 

se repensasse o objeto literário. 

 
3 MOORE, George. A Communication to My Friends. London: The Nonesuch 

Press, 1933, p. 65. 

4 AUERBACH, Erich. Mimesis. 6.ed. São Paulo: Perspectiva, 2013. Sobre os 
naturalistas franceses, ver especialmente o capítulo 19, “Germinie 
Lacerteux”. 

5 IZARRA, Laura. Prefácio. In: MUTRAN, Munira. A Batalha das estéticas. São 
Paulo: Humanitas, 2015, p. 10. 

Em 
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É nesse contexto que Moore atuou como romancista na 

Inglaterra. Apesar de não ser hoje um escritor muito conhecido e 

estudado no ambiente acadêmico, ele teve uma contribuição 

importante para o debate em torno da representação do objeto 

literário. Revoltado com a produção ficcional de então, a qual, 

segundo ele, caracterizava-se por “confusões românticas”, “fugas 

excepcionais” e “curas miraculosas”6, Moore buscava uma 

alternativa que fugisse desses padrões e, ao mesmo tempo, que 

particularizasse seu próprio estilo de escrita. 

Escritor versátil, experimentou várias tendências literárias7, 

mas ficou conhecido especialmente por ser um dos primeiros 

autores de língua inglesa a incorporar os preceitos do naturalismo, 

estética que marcou o início de sua carreira. Nos anos de 

juventude, em Paris, ficou deslumbrado com o novo método 

proposto por Zola para a ficção. Admirado com a possibilidade 

de um romance experimental que se baseasse na ciência e que 

buscasse sobretudo a verdade e o conhecimento absoluto8, 

 
6 MOORE, George. Literature at Nurse or Circulating Morals (1885). In: 

COUSTILLAS, Pierre (Ed.). Literature at Nurse, or Circulating Morals: A 
Polemic on Victorian Censorship. Sussex: The Harvester Press, 1976, p. 20. No 
texto em questão, Moore toma especialmente como alvo os romances da 
biblioteca de Charles Mudie. Um dos responsáveis pelo monopólio do 
comércio de livros, Mudie apenas autorizava a circulação de romances que 
não ofendessem os valores do lar vitoriano. Ao limitar os temas que 
poderiam ser tratados nos romances, o livreiro representava um dos 
maiores obstáculos à liberdade artística dos escritores da época.  

7 A esse respeito, ver FURST, Lilian, “George Moore, Zola and the Question 
of Influence”, Canadian Review of Comparative Literature, 1 (2), 1974, pp. 138-
155. Dentre as tendências experimentadas por Moore, Furst destaca o pré-
rafaelismo, o decadentismo, o simbolismo e o naturalismo. A autora ainda 
ressalta as afinidades de Moore com Ibsen, Wagner, Liga Céltica [Gaelic 
Leaguer] e os impressionistas (p.144). 

8 ZOLA, Émile. “O Romance Experimental”. In: O Romance Experimental e o 
Naturalismo no Teatro. Trad. e Notas de Italo Caroni e Célia Berrettini. São 
Paulo: Perspectiva, 1979, p. 35. Antes de serem reunidas no volume O 
Romance Experimental (1880), as ideias de Zola acerca do romance naturalista 
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Moore se torna um entusiasta de Zola e se empenha em divulgá-

lo na Inglaterra. Dentre as tantas vertentes discutidas à época 

sobre a representação ideal do objeto literário, estava a discussão 

sobre o naturalismo, conhecida como a Controvérsia Naturalista9, 

da qual Moore participou como defensor de Zola e de sua estética. 

Não obstante, o entusiasmo com os preceitos do 

naturalismo logo cederá lugar a uma visão mais crítica dessa 

estética, e Moore não tarda a repreender os métodos de Zola 

quando passa a analisar sua literatura de forma bem mais severa. 

Em tom bastante sarcástico, o autor irlandês chega a afirmar que, 

por não ter estilo, seu antigo mestre acredita que a mera descrição 

da loja de um comerciante de tecidos seja o suficiente para 

conferir-lhe a imortalidade.10 Por essa razão, a crítica recente tem 

tido certa cautela em fazer uma associação imediata entre Moore 

e o naturalismo.11 Todavia, apesar de essa precaução ser válida, 

existe ainda uma discussão inacabada sobre qual foi de fato o 

impacto do naturalismo na produção de Moore, especialmente no 

seu romance mais conhecido, Esther Waters (1894), o qual, apesar 

de ter sido publicado em um momento em que Moore havia 

rompido com Zola e com o naturalismo, ainda desperta o 

interesse da crítica em relacioná-lo com a estética do autor 

francês.  

O objetivo deste trabalho não é estabelecer se Esther Waters 

pode ou não ser considerado um romance naturalista, pois esse 

tipo de classificação acaba muitas vezes limitando a análise lite-

rária. Visamos, antes, a mobilizar algumas discussões presentes na 

 
já circulavam em periódicos franceses da época, como o Le Voltaire, jornal 
lido por Moore. 

9 Sobre a Controvérsia Naturalista, recomendamos a leitura do artigo de 
DECKER, Clarence. “Zola’s Literary Reputation in England”. Modern 
Language Association, v. 49, n.4, 1934, pp. 1140-1153. 

10 MOORE, George. Confessions of a Young Man (1888). Gloucester: Dodo 
Press, 2007, p. 64. 

11 Cf. FURST, op. cit. 
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estética naturalista na tentativa de compreender a construção de 

Esther, heroína do romance, e investigar em que medida ela se 

torna representativa do debate em torno do objeto literário. Para 

tal propósito, será utilizado como texto de apoio o conhecido 

tratado de Zola, “O Romance Experimental” (1880). 

 

A AUTOAFIRMAÇÃO ENTRE DOIS MEIOS 

 

Embora não se possa afirmar que a leitura de um artigo de 

jornal tenha sido o único fator decisivo para o projeto artístico de 

Moore, o romance Esther Waters tem justamente como prota-

gonista uma empregada e é quase todo situado em ambientes que 

retratam a realidade dessa personagem, como tabernas, cozinhas 

e estrabarias. Com dez capítulos publicados originalmente na Pall 

Mall Gazette, em 1893, sob o título Pages from the life of a workgirl, e 

expandido em formato de livro no ano seguinte pela Walter Scott 

Ltd., Esther Waters, além de título do romance, é o nome da 

protagonista que acompanhamos ao longo do livro. Uma jovem 

analfabeta, muito bonita e religiosa, após perder o emprego em 

um subúrbio de Londres, deixa a família para viver no pequeno 

vilarejo de Woodview, onde trabalha como ajudante de cozinha. 

Em meio a tantos vícios com que se depara no seu novo ambiente 

de trabalho, como bebidas e corridas de cavalo, Esther acaba 

engravidando de William, um dos empregados da casa que a 

abandona para fugir com a prima da família dos patrões. O enredo 

se desenvolve a partir da luta diária de Esther ao deparar-se, 

constantemente, com as adversidades de ser uma mãe pobre e 

solteira no fim do século XIX. 

Ela terá que enfrentar não apenas o preconceito da 

maternidade fora do casamento e a dificuldade em conseguir um 

emprego por conta de seu filho, mas igualmente terá que lidar 

com as opressões vivenciadas pela classe baixa e, ao mesmo 

tempo, resistir às tentações do seu meio social. A princípio, 

Esther poderia ser a típica personagem naturalista, se levarmos 

em conta a questão da hereditariedade e da influência do meio 
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elucidadas por Zola. Ao esclarecer qual é o objetivo primeiro do 

romance experimental, o autor afirma: 

[...] julgo que a questão da hereditariedade tem uma grande 

influência nas manifestações intelectuais e passionais do homem. 

Também dou uma importância considerável ao meio. [...] E é isto 

o que constitui o romance experimental: possuir o mecanismo 

dos fenômenos do homem, mostrar a engrenagem das 

manifestações intelectuais e sensuais, tal qual a Fisiologia no-las 

explicará, sob as influências da hereditariedade e das 

circunstâncias-ambiente, e depois mostrar o homem vivendo no 

meio social que ele mesmo produziu [...].12 

Logo, para Zola, o caráter e as ações do herói do romance 

naturalista podem ser avaliados a partir de fatores hereditários e 

das circunstâncias que caracterizam seu ambiente. Veremos, no 

entanto, que apesar de esses componentes estarem, em graus 

diferentes, presentes no romance, a identidade de Esther não é 

determinada por essas condições. No caso do fator hereditário, é 

possível observar como Esther se diferencia de sua mãe e, por 

conseguinte, tem um destino diferente do dela. 

Criada em um ambiente de rigidez religiosa, Esther era filha 

de John Waters, pintor alcóolatra que, depois de quase morrer em 

um acidente de trabalho devido aos efeitos da bebida, converte-

se à religião dos Plymouth Brethren e casa-se com a mãe de 

Esther, Mary Thornby. Com dez anos, Esther perde o pai e vê a 

mãe se casar pela segunda vez com Saunders, um tipo explorador 

que gasta todo o dinheiro da esposa em bares e a proíbe de 

participar dos encontros religiosos. Desse casamento, Esther 

ganha vários irmãos (“o berço nunca ficava vazio”) e, embora 

ajudasse a mãe no cuidado das crianças, é expulsa de casa pelo 

padrasto quando perde o emprego como criada. 

Com o marido agressivo, Mary Thornby apanhava com 

frequência e era sempre submissa às ordens que ele impunha. 

 
12 ZOLA, op. cit., pp. 42-43. 
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Esther, ao contrário, revoltava-se com a austeridade do padrasto 

e não se conformava com a passividade da mãe: “Você sempre 

tão boazinha com ele, mãe; ele nunca mais se atreveu a tocar em 

mim depois que eu joguei água quente na cara dele”13. Esse seu 

temperamento forte é muitas vezes retomado no romance. 

Quando Esther volta para casa após perder o emprego em 

Woodview por conta da gravidez, o padrasto, ainda sem saber o 

motivo de ela ter sido demitida, acredita que a razão tenha sido o 

temperamento da enteada: “Aquele temperamento animal! Então 

não conseguiram aguentar isso no campo como eu mesmo não 

aguentei”14. 

O contraste entre o temperamento forte de Esther e a 

passividade de sua mãe faz com que elas encarem a maternidade 

de maneiras distintas. Já que a precária condição de vida de Mary 

Thornby é agravada a cada vez que ela tem um filho, Thornby 

interpreta a maternidade como a causa principal da desgraça das 

mulheres pobres: “São as crianças que arruínam a gente, as 

mulheres pobres, de vez”15. Em contrapartida, a maternidade para 

Esther, embora represente um obstáculo em várias ocasiões, 

reforçará ainda mais o seu forte temperamento e será, conforme 

veremos adiante, uma forma de resistência ao seu meio social. 

Se, por um lado, Esther renega a passividade da mãe e 

enfrenta as adversidades de sua condição com um temperamento 

que lhe é próprio, por outro, ela igualmente tenta resistir às 

influências do meio. Na realidade, a questão do meio social 

aludida por Zola deve, aqui, ser tratada com cautela, pois há no 

 
13 “You was always that soft with him, mother; he never touched me since I 

dashed the hot water in his face”. MOORE, George. Esther Waters. Oxford: 
Oxford University Press, 2012, p. 81. Exceto quando indicado nas 
referências, as citações deste artigo foram traduzidas por mim.  

14 Ibidem, p. 89: “Her beastly temper! So they couldn’t put up with it in the 
country any more than I could mesel”. 

15 Ibidem, p. 81: “It is the children that breaks us poor women down 
altogether”. 
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romance dois meios opostos que constituem um conflito para 

Esther: o da religião e o do vício das corridas de cavalo. Os valores 

religiosos da criação familiar serão importantes para Esther ao 

longo de sua trajetória; no entanto, irão se contrapor à realidade 

do trabalho em Woodview e, em seguida, à sua condição de mãe 

solteira. 

A renda dos seus patrões de Woodview provém, sobretudo, 

das apostas em corridas de cavalos. Mr. Barfield, mais conhecido 

como The Gaffer [O Chefe], mantém um estábulo em que cavalos 

são treinados para competir em grandes campeonatos. As 

corridas de cavalos afetam o cotidiano de todos os funcionários 

da propriedade de Woodview. Os jóqueis, dentre eles o próprio 

filho do patrão, Arthur, são usualmente rapazes franzinos que se 

submetem a severas restrições para não ganhar peso e atrapalhar 

o desempenho dos cavalos. Quando os empregados se reúnem 

para comer, os assuntos discutidos são sempre os próximos 

campeonatos, a habilidade de um jóquei, a atuação dos cavalos ou 

os valores das apostas. 

Esther, a princípio, se sente perdida em meio a essa nova 

realidade, pois, além de não compreender o jargão das corridas 

usado pelos funcionários, o vício das apostas contrariava 

totalmente os seus valores. Ao tentar fazer suas orações rotineiras 

e defender seus princípios religiosos, ela não tarda a virar motivo 

de piada entre seus colegas de trabalho e reconhece que ali não 

era o lugar para uma garota cristã:  

Ela tinha ouvido dizer que os hipódromos eram lugares infames 

onde os homens são levados à ruína e sempre tinha acreditado 

que as apostas eram um pecado, mas naquela casa ninguém 

parecia pensar em outra coisa. Ali não era o lugar para uma garota 

Cristã.16 

 
16 Ibidem, p. 19: “She had heard of racecourses as shameful places where men 

were led to their ruin, and betting as she had always understood to be sinful, 
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Com o passar do tempo, no entanto, Esther não apenas se 

acostuma com o novo ambiente de trabalho, como também se 

sente muito feliz nele. Incorpora, sem perceber, o jargão das 

corridas, faz amizade com as outras empregadas e se apaixona por 

William, cocheiro dos patrões. Ainda que seus princípios reli-

giosos não tenham se extinguido, sua “natureza humana”, nos 

termos do narrador, despertou nela a efervescência da juventude:  

Os mais simples sentimentos humanos eram princípios 

duradouros para Esther – o amor a Deus, e o amor a Deus em 

casa. Mas acima desse Protestantismo estava a natureza humana; e 

naquele momento Esther era, acima de tudo, uma jovem. Seus 

vinte anos vibravam dentro dela; não estava mais cansada do 

trabalho, e um sangue novo, rico penetrava em suas veias.17 

Contudo, apesar de o ambiente de Woodview apresentar 

para Esther uma realidade atraente e até então desconhecida, ela 

não deixa de ser alertada das graves consequências ocasionadas 

pelo vício das corridas. Em uma conversa com a mãe de William, 

Mrs. Latch, a cozinheira dos Barfield responsabiliza as apostas 

por serem a “maldição dos empregados”. Já que o pai de William, 

antes funcionário de Mr. Barfield, morreu arruinado pelo jogo, 

Mrs. Latch não queria que o filho trabalhasse para essa família, 

com medo de que ele tivesse o mesmo destino do pai: “Mas para 

Mrs. Latch aquilo era uma dor incurável, e para afastar o filho das 

influências que, em sua opinião, tinham provocado a morte do pai 

dele, Mrs. Latch sempre recusou as ofertas de Mr. Barfield para 

 
but in this house no one seemed to think of anything else. It was not a 
place for a Christian girl”.  

17 Ibidem, p. 30: “The simplest human sentiments were abiding principles in 
Esther – love of God, and love of God in home. But above this 
Protestantism was human nature; and at this time Esther was, above all else, 
a young girl. Her twentieth year thrilled within her; she was no longer weary 
with work, and new, rich blood filled her veins”. Grifos nossos. 
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ajudar William”18. Em outra ocasião, quando todos os 

funcionários de Woodview esperavam ansiosos pelo resultado de 

um grande campeonato, Esther conhece a esposa do mordomo 

da casa, Mr. Leopold Randal, confidente do patrão e fanático por 

corridas. Em uma condição de vida miserável, Mrs. Randal faz 

um desabafo sobre as angústias de ter um marido que ora ganha 

muito dinheiro e ora se endivida a ponto de pensar em suicídio:  

Sempre tentei ser uma boa esposa e tentei consolá-lo, e fazer o 

que estava ao meu alcance quando ele dizia, “Perdi metade do 

salário do ano, não sei como vamos sair dessa”. Cheguei a 

suportar umas dez mil vezes mais do que eu posso contar. Os 

sofrimentos da esposa de um jogador não podem ser contados.19 

Por esses testemunhos, parece certo que o destino daqueles 

que convivem nesse meio será a ruína. Esther, em contrapartida, 

tentará resistir à influência desse meio, em que os empregados, 

além de viciados em corridas de cavalo, bebem e namoram à 

vontade. Como forma de não se entregar à devassidão do meio, 

ela encontra na patroa, Mrs. Barfield, uma companheira com 

valores em comum, já que ambas pertenciam à mesma religião e 

se reuniam com frequência para orar. Entretanto, a sua resistência 

é vencida no momento em que se deita com William: 

[...] William envolveu-a com os braços, sussurrando que ela era 

sua esposa. As palavras soavam deliciosas no seu ouvido frágil, e 

sua força de vontade se extinguiu com aquilo que parecia ser um 

destino irresistível. Ela não poderia lutar com ele, ainda que soubesse 

 
18 Ibidem, p. 12: “But to Mrs. Latch it was an incurable grief, and to remove 

her son from influences which, in her opinion, had caused his father’s death, 
Mrs. Latch has always refused Mr. Barfield’s offers to do something for 
William”. Grifos nossos. 

19 Ibidem, p. 47: “I have always tried to be a good wife and tried to console him, 
and to do the best when he said, ‘I have lost half a year’s wages, I don’t know 
how we shall pull through’. I have borne with ten thousand times more than 
I can tell you. The sufferings of a gambler’s wife cannot be told”. 
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que seu destino dependia de sua resistência, e deixando-se levar 

despertou apavorada, incapaz de se libertar.20 

Embora Esther soubesse que o seu destino dependia do 

controle de seus desejos, ela sucumbiu à tentação e se martirizou 

terrivelmente por isso. Atormentada pelos seus valores religiosos, 

considera que cometeu o maior dos pecados e se questiona como 

poderia ser feliz com William se ele não era um homem cristão: 

“Essa questão se apresentava com frequência, e ela de repente 

estava convencida de que não poderia se casar até que ele pedisse 

perdão ao Senhor”21. Não obstante, em contraposição aos seus 

princípios morais, ela igualmente não deixou de perceber o 

sentimento que nutria por William:  

Mas em oposição aos seus preconceitos, o amor natural que 

sentia por aquele homem era como o sol brilhando sobre um vale 

enevoado; raios de paixão penetravam seu caráter inflexível, 

dissolvendo-o, e inconscientemente seus olhos procuravam os 

de William [...].22 

Ainda assim, Esther acredita que o certo a se fazer é ignorar 

William, pois essa seria a única maneira de impor respeito. Após 

várias tentativas frustradas, William desiste de conversar com 

Esther e foge com Peggy, a prima dos patrões. Além de ter que 

suportar a humilhação do abandono de William, Esther descobre, 

nesse meio tempo, que está grávida e reconhece o infortúnio que 

 
20 Ibidem, p. 62: “[...] William threw his arms round her, whispering that she 

was his wife. The words were delicious in her fainting ears, and her will 
died in what seemed like irresistible destiny. She could not struggle with him, 
though she knew that her fate depended upon her resistance, and swooning away 
she awakened in pain, powerless to free herself”. Grifos nossos. 

21 Ibidem, p. 65: “How could they be happy if he were not a God-fearing man? 
This question presented itself constantly, and she was suddenly convinced 
that she could not marry him until he had asked forgiveness of the Lord”.  

22 Idem: “But in conflict with her prejudices, her natural love of the man was as 
the sun shining above a fog-laden valley; rays of passion pierced her stubborn 
nature, dissolving it, and unconsciously her eyes sought William’s [...]”. 
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virá pela frente: “[...] ela percebeu prontamente parte do terrível 

drama que a aguardava, um drama do qual nada seria capaz de libertá-

la, e que teria que enfrentar hora após hora”.23 

Nesse primeiro momento, a fatalidade da gravidez pode ser 

comparada ao desfecho das vítimas do vício das corridas. Esther 

não resistiu às tentações do ambiente de Woodview e, por isso, 

carregará uma desgraça. Essa semelhança ganha destaque na 

conversa com a patroa, em que Mrs. Barfield lamenta: “Presenciei 

isso durante toda a minha vida, nada mais, nunca vi nenhum bom 

resultado a não ser pecado e tristeza; você não é a primeira vítima. 

Ah, que ruína, que miséria, que morte!”.24 No entanto, Esther não 

responsabilizará o ambiente pela sua conduta, mas, ao contrário, 

atribuirá a culpa para si: “A culpa é sempre da mulher, senhora. 

Mas ele não deveria ter me abandonado como abandonou, esse é 

o único motivo por que estou brava com ele, o resto foi minha 

culpa – eu não deveria ter tocado naquele segundo copo de 

cerveja”.25 

Ao preferir assumir a responsabilidade de seus atos, Esther 

se impõe frente às adversidades e com isso supera as restrições do 

meio. Com o nascimento do filho, Jackie, Esther não pode mais 

contar com a mãe, que faleceu no último parto, e tampouco com 

os irmãos, que foram para a Austrália junto com o padrasto. 

Sozinha com o bebê, ela precisa arranjar uma forma de sobrevi-

vência para que os dois não tenham que morar num abrigo.  

A primeira alternativa encontrada é o trabalho como ama-

de-leite, atividade bastante comum entre as jovens de sua 

 
23 Ibidem, p. 72: “[…] she realised in a moment part of the awful drama that 

awaited her, and from which nothing could free her, and which she would have 
to live through hour by hour”. Grifos nossos. 

24 Ibidem, p. 75: “I have seen it all my life, nothing else, and I have seen nothing 
come of it but sin and sorrow; you are not the first victim. Ah, what ruin, 
what misery, what death!”. 

25 Idem: “It is always a woman’s fault, ma’am. But he should not have deserted 
me as he did, that’s the only thing I reproach him with, the rest was my 
fault – I shouldn’t have touched the second glass of ale”.  
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condição. Ao conseguir emprego na casa de Mrs. Rivers, uma 

mulher rica que não foi bem-sucedida com as duas amas-de-leite 

anteriores, Esther precisa deixar Jackie aos cuidados de Mrs. 

Spires, um tipo vigarista que mantém um negócio clandestino 

para matar os bebês. Sem ter conhecimento desse esquema, 

Esther passa a se incomodar com o fato de que a patroa a proíba 

de visitar seu próprio filho e, ao vê-lo com a saúde debilitada, 

imediatamente pede demissão do emprego. É nesse momento 

que Mrs. Spires tenta convencê-la de que a maternidade pode ser 

um negócio lucrativo. Muitas jovens como ela aproveitam para 

fazer fortuna como amas-de-leite, enquanto os filhos ficam sob a 

tutela de Mrs. Spires, a qual propositadamente deixa os bebês 

morrerem por falta de cuidado:  

“Me corta o coração”, disse Mrs. Spires, “me corta mesmo, mas, 

Senhor, é o melhor que pode acontecer com eles; quem vai ligar 

pra eles? e tem centenas e centenas deles – ah, milhares e milhares 

a cada ano – e todos morrem feito os brotinhos. É difícil, muito 

difícil, coitadinhos, mas é melhor que eles caiam fora – é só 

despesa e desgraça”.26 

Ainda que cruel, o retrato de Mrs. Spires sobre o significado 

da maternidade para as garotas pobres é bastante verídico. O 

infortúnio de Esther é apenas mais um dentro dessa estatística, 

em que os bebês representam para as mães somente despesas e 

desgraças. Ao expor a situação, Mrs. Spires identifica a 

repugnância de Esther frente à possibilidade de matar seu filho, 

mas se questiona se ela de fato seria diferente das outras ou se 

aquilo era uma hesitação momentânea: 

 
26 ‘It goes to my’eart, said Mrs Spires, ‘it do indeed, but, Lord, it is the best 

that could ’appen to ’em; who’s to care for ’em? and there is ’undreds and 
’undreds of them – ay, thousands and thousands every year – and they all 
dies like the early shoots. It is ’ard, very ’ard, poor little dears, but they is 
best out of the way – they is only an expense, and a disgrace’. Ibidem, p. 128 
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O amor pelo filho seria tão forte a ponto de fazer com que ela 

suportasse todas as adversidades pelo bem da criança, ou seria 

aquela afeição passageira de qualquer mãe jovem, afeição que, 

apesar de intensa no começo, logo passa com as dificuldades? 

Mrs. Spires tinha ouvido muitas mães falarem como Esther, mas 

quando a verdadeira pressão da vida lhes era imposta elas 

sucumbiam à tentação de se livrar daqueles fardos.27 

Revoltada com a proposta de Mrs. Spires, Esther desiste da 

profissão de ama-de-leite e começa a saga à procura de emprego 

como criada. Ao longo de sua trajetória, encontra empecilhos em 

todas as casas em que trabalha, ora porque enfrentava o 

preconceito dos patrões quando descobriam sua condição de mãe 

solteira, ora porque cumpria jornadas excessivas de trabalho, em 

que não lhe restava tempo para conviver com o filho. Em mais 

de uma ocasião, ela chega a pensar que não vai conseguir resistir 

às adversidades do meio: “O embate entre as circunstâncias e o 

caráter tinha até agora favorecido o caráter, mas era preciso que 

as circunstâncias não reunissem mais forças contra o caráter”28.  

Apesar de todos os obstáculos, Esther persiste na luta para 

criar o filho. A situação enfim parece melhorar quando é 

contratada por Miss Rice, uma escritora solteira que se 

compadece com a história de Esther. No momento em que 

trabalha para Miss Rice, ela conhece Fred Parson, ajudante em 

uma papelaria da vizinhança. Ambos religiosos, passam a 

 
27 Ibidem, p. 129: “Was her love of her child such love as would enable her to 

put up with all the hardships for its sake, or was it the fleeting affection of 
the ordinary young mother, which, though ardent at first, gives way under 
difficulties? Mrs Spires had heard many mothers talk as Esther talked, but 
when the real strain of life was put upon them they had yielded to the 
temptation of ridding themselves of their burdens”.. 

28 Ibidem, p.137: “The fight between circumstances and character had gone till 
now in favour of character, but circumstances must call up no further 
forces against character”. 
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frequentar o culto juntos, o que desperta em Esther uma nostalgia 

da sua infância: 

Ela não frequentava o culto desde que era criança; e aquele 

simples salão e aquele simples sermão, em uma tal harmonia com 

sua própria natureza – não estavam associados com as 

lembranças de casa, da mãe e do pai, de tudo que tinha passado? 

– tocaram-na com um deleite humano que parecia alcançar as 

raízes de sua natureza.29 

O convívio com Fred reaviva em Esther seus valores 

religiosos. Antes, no entanto, de aceitar o pedido de casamento, 

ela expõe sem hesitar a sua condição de mãe solteira: “Foi a sua 

natureza franca, taciturna que falou mais alto; ela não se 

importava que ele pudesse deixá-la na hora – agora ele sabia de 

tudo e podia fazer como bem entendesse”.30 A autoconfiança de 

Esther faz com que ela se imponha frente a qualquer reprovação 

de Fred: “Não quero nem saber de senões. Se não sou boa o 

suficiente para você, pode procurar coisa melhor em outro lugar; 

estou cansada de críticas”.31 A despeito do choque inicial, Fred 

aceita a condição de Esther e torna-se até amigo de seu filho. Ela 

é apresentada à família do rapaz e fica feliz pela perspectiva de um 

casamento tranquilo, no qual poderá retomar suas práticas 

religiosas.  

O desfecho de Esther parecia ter sido solucionado, se não 

fosse por um encontro fortuito com William. Nove anos tinham 

se passado, e ele agora era sócio de um bar e estava se divorciando 

 
29 Ibidem, p. 157: “She had not been to meeting since she was a little child; and 

the bare room and bare dogma, in such immediate accordance with her own 
nature – were they not associated with memories of home, of father and 
mother, of all that had gone? – touched her with a human delight that 
seemed to reach to the roots of her nature”.  

30 Ibidem, p. 158: “It was her blunt, sullen nature that had spoken; she didn’t 
care if he left her on the spot – now he knew all and could do as he liked”. 

31 Idem: “I don’t want no ifs. If I am not good enough for you, you can go 
elsewhere and get better; I’ve had enough of reproaches”.  
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de Peggy. Esther, a princípio, recusou qualquer conversa com ele. 

Quando, porém, cedeu a escutá-lo, consentiu que conhecesse o 

filho. A identificação de Jackie com William foi imediata, e logo 

o menino quis que o pai fizesse parte da família. William, por sua 

vez, com projetos de virar dono do bar, expressava a todo o 

momento o desejo de se casar com Esther e poder oferecer uma 

vida melhor ao garoto. Apesar da revolta com William, Esther 

percebe que ainda se sente atraída por ele e não resiste quando, 

na calada da noite, ele tenta beijá-la na casa de sua patroa:  

Tentou pensar em Fred, mas os ombros fortes de William se 

colocaram entre ela e aquele homenzinho franzino. Suspirou, e 

percebeu que mais uma vez sua resistência foi dominada por uma 

força que ela não conseguia controlar ou entender.32 

Com a proposta de William, Esther se viu diante de uma 

encruzilhada. Por um lado, teria uma vida pacata ao lado de Fred, 

trabalhador honesto e religioso; por outro, seria dona de um bar 

onde o principal negócio eram as apostas em corridas de cavalo: 

Se tomasse o caminho que levasse à casinha de campo e aos 

encontros religiosos sua vida dali em diante seria segura. Ela 

podia distinguir sua vida de ponta a ponta. [...] Se tomasse o 

caminho para o bar e para as corridas de cavalo não sabia o que 

poderia acontecer então. Mas William tinha prometido deixar 

£500 para ela e para Jackie.33 

 
32 Ibidem, p. 196: “She tried to think of Fred, but William’s great square 

shoulders had come between her and this meagre little man. She sighed, 
and felt once again that her will was overborne by a force which she could 
not control or understand.”  

33 Ibidem, p. 198: “She seemed like one standing at cross-roads, unable to 
decide which road she would take. If she took the road leading to the 
cottage and the prayer-meeting her life would henceforth be secure. She 
could see her life from end to end […]. If she took the road to the public-
house and the race-course she did not know what might now happen. But 
William had promised to settle £500 on her and Jackie”.  
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Esther, aqui, tem o poder de escolha e faz sua opção de 

acordo com um senso muito prático da realidade. William, além 

de ser o homem por quem se sentia atraída, era o pai de seu filho 

e poderia deixar uma herança para ele. Ao contestar a objeção de 

Fred de que estaria renegando seus princípios religiosos, ela 

afirma: “Ah, a religião pode muitas vezes ser fácil, mas outras 

vezes ela parece que não combina com a nossa obrigação. Posso 

estar errada, mas me parece natural – ele é o pai do meu filho”.34 

Ao contrário da personagem naturalista, cujas ações são 

condicionadas pelo meio, Esther demonstra ter consciência de 

sua condição e vontade própria para regrar sua vida.35 

 

O TRABALHO E O JOGO 

 

A tentativa de Esther de controlar o seu destino a partir das 

próprias escolhas é um ponto central no romance. Tanto ela 

quanto os empregados que apostam nas corridas estão 

submetidos às opressões de classe; no entanto, lidam com a 

mudança da fortuna de formas distintas. Como não existe a 

perspectiva de melhorar de vida, a corrida representa para muitos 

a única possibilidade de enriquecer e, com isso, mudar o curso do 

destino, como explícito no argumento de William em favor das 

apostas: “O homem não consegue viver sem esperança. A aposta 

é para eles a única esperança, e posso dizer que ninguém tem o 

direito de tirar isso deles”36. O crítico Elliot Gilbert (1978) 

distingue de forma precisa o significado do jogo para essas 

personagens: “O jogo é uma espécie de garantia que todos têm 

 
34 Ibidem, p. 201: “Ah, religion is easy enough at times, but there is other times 

when it don’t seem to fit one’s duty. I may be wrong, but it seems natural 
like – he’s the father of my child”. 

35 MORTON, Donald. Lyrical Form and the World of Esther Waters. Studies 
in English Literature, 1500-1900, v. 13, nº 4, 1973, p. 698. 

36 “Man can’t live without hope. It is their only hope, and I say no one has a 
right to take it from them”. MOORE, op. cit, 2012, p. 254.  
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em seu poder para mudar o destino, para melhorar de vida, para 

assumir o papel [...] de quem controla as circunstâncias”.37 

O apelo à sorte é constantemente retomado no romance 

entre aqueles que apostam nas corridas. O mordomo, por 

exemplo, desejava que chovesse para o melhor desempenho dos 

cavalos e contava, assim, com o auxílio da fortuna: “Tudo 

indicava que os desejos de Mr. Leopold seriam realizados. Os céus 

pareciam ter a sorte dos cavalos sob controle”38. No bar de 

William, frequentado especialmente por aqueles que queriam se 

atualizar sobre as corridas, discutia-se muitas vezes sobre o 

método ideal de aposta. Havia os que defendiam a crença em 

sonhos e presságios; outros, por sua vez, argumentavam a favor 

do cálculo do desempenho dos cavalos em campeonatos 

anteriores. Para Mr. Leopold, no entanto, nada disso importava 

se a sorte não estivesse a favor: “Não é um bom negócio se você 

está sem sorte”.39 

Esther, por seu turno, também se deparava com os 

caprichos da fortuna. Logo na abertura do romance, quando ela 

se encontra no trem a caminho de Woodview, a descrição da 

paisagem (“arbustos escondiam a curva da linha do trem”, “o 

vapor branco [...] dissipava-se na noite pálida”, “o último vagão 

se perdia de vista”) já indica a incerteza do que Esther encontrará 

pela frente. O mesmo ocorre quando ela descobre que está 

grávida e não consegue detectar com precisão qual será seu 

desfecho: “[...] seu coração submergiu naquela longa jornada que 

 
37 “Betting is a kind of assurance that everyone has it in his power to change 

his fate, to improve his lot, to play the role of […] the controller of 
circumstance.” GILBERT, Elliot. In the Flesh: Esther Waters and the 
Passion for Yes. Novel: A Forum on Fiction, v. 2, n. 1, 1978, p. 56. 

38 “Mr. Leopold’s desire looked as if they were going to be fulfilled. The 
heavens seemed to have taken the fortunes of the stable in hand”. 
MOORE, op. cit, 2012, p. 34.  

39 Ibidem, p. 277: “It’s a poor business when you’re out of luck”. 
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a aguardava, cujo final ela não conseguia distinguir, pois parecia 

que aquilo duraria até o fim de sua vida”.40 

Contudo, ao contrário daqueles que apostavam nas corridas, 

Esther busca controlar o seu destino não pelo acaso da sorte, mas 

pelo trabalho. Com poucas ambições, seu maior objetivo de vida 

é criar o filho com decência e vê-lo se tornar um trabalhador 

honesto:  

[...] como seu sonho continuasse, ela imaginou-o aprendendo um 

ofício, indo ao trabalho pela manhã e voltando ao final de tarde 

para estar com ela, orgulhoso de ter realizado uma tarefa, de ter 

ganhado dinheiro honestamente.41 

O principal motivo da discórdia entre Esther e William, 

quando já estavam casados, era justamente a diferença de opinião 

com relação às corridas, as quais, segundo Esther, afastavam 

aqueles que apostavam da vida digna do trabalho:  

[...] você sabe [...] que grande parte dos estragos vem do jogo; 

você sabe que por não pensarem em outra coisa, eles esquecem 

do trabalho. Olha o Stack, ele perdeu o emprego de porteiro; olha 

o Journeyman, também está desempregado.42  

Com isso, embora também seja uma vítima da opressão 

social, Esther encara o trabalho como uma forma de não sucumbir 

à ruína daqueles que apostam e tampouco de entrar para a 

estatística das mães pobres e solteiras que precisam matar o filho.  

 

 
40 Ibidem, p. 94: “her heart sank at the long prospect that awaited her, the end of 

which she could not see, for it seemed to reach to the very end of her life”. 

41 Ibidem, p. 95: “and her dream persisting, she saw him learning a trade, going 
to work in the morning and coming back to her in the evening, proud in 
the accomplishment of something done, of good money honestly earned”. 

42 Ibidem, p. 254: “[...] you know [...] that a great deal of mischief comes of 
betting; you know that once they think of nothing else, they neglect their 
work. There’s Stack, he’s lost his place as porter; there’s Journeyman, too, 
he’s out of work”. 
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EXPERIÊNCIA E INDIVIDUALIDADE 

 

A escolha de vida pautada no trabalho estava relacionada, 

sobretudo, às experiências de Esther. Conforme vimos, quando 

ela teve que decidir entre se casar com William ou com Fred, sua 

opção foi baseada em critérios muito práticos. Essa maneira de 

encarar a realidade fará com que ela se distinga das outras 

personagens femininas do romance. Por ser analfabeta, Esther 

não tinha contato com os romances sentimentais que circulavam 

em revistas da época, enquanto Sarah, sua colega de trabalho, era 

fissurada por esse tipo de leitura. Assim que chega a Woodview, 

Esther toma conhecimento do hábito de Sarah por meio de 

William: 

Ela é uma leitora voraz. Leu cada uma das histórias que saíram 

na Bow Bells nos últimos três anos, e você não consegue confundi-

la, tente o quanto quiser. Ela sabe todos os nomes, é capaz de 

dizer qual foi o lorde que salvou a mocinha da carruagem quando 

os cavalos dispararam feito loucos em direção ao precipício de 

uma altura de cem pés, e tudo sobre o baronete por quem a 

mocinha foi se afogar sob a luz do luar. [...] ela vive me amolando 

com essas histórias que lê. Não sei o seu gosto, mas eu prefiro 

algo mais prático.43 

A princípio, Esther sente-se envergonhada por não saber ler 

e por ser alvo de piada entre os empregados de Woodview. Para 

fugir ao desprezo dos colegas, recorria aos livros da mãe, que 

carregava apenas como recordação da família, pois não sabia o 

 
43 Ibidem, pp. 6-7: “She is a wonderful reader. She has read every story that has 

come out in the Bow Bells for the last three years, and you can’t puzzle her, 
try as you will. She knows all the names, can tell you which lord it was that 
saved the girl from the carriage when the ’osses were tearing like mad 
towards a precipice a ’undred feet deep, and all about the baronet for whose 
sake the girl went out to drown herself in the moonlight. […] she will worry 
me with the stories she reads. I don’t know your taste, but I likes something 
more practical”. 
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seu significado. É nesse momento, quando está diante daqueles 

livros incompreensíveis, que temos o flashback de sua vida 

pregressa e tomamos consciência das dificuldades que enfrentava 

em casa com o padrasto:  

E agora, enquanto folheava aqueles livros – livros que não podia 

ler – sua mente pura e passional foi tomada pela história de sua 

vida. [...] Não, ela precisa aguentar todo o tipo de insulto e 

desdém, e esquecer que eles a tratam feito lixo. Mas o que eram 

aqueles sofrimentos comparados aos que ela teria que enfrentar 

se voltasse para casa?44 

Assim, a experiência de Esther é baseada na história de sua 

própria vida de sofrimentos e de trabalho duro, e não nas ilusões 

românticas encontradas nos romances lidos por Sarah. Essa 

diferença será crucial na forma com que ambas encaram as 

relações amorosas e, por conseguinte, no desfecho de cada uma. 

Enquanto Esther, por um lado, se impõe frente às repressões de 

Fred por sua condição de mãe solteira e, posteriormente, embora 

sinta-se atraída por William, avalie a possibilidade de casamento 

por critérios práticos, Sarah arruína sua vida pelo amor 

incontrolável que sente por Bill Evans, vigarista que só quer lhe 

arrancar dinheiro. Além de apanhar de Bill, Sarah se prostitui por 

conta dele, chega a pensar em suicídio e acaba na prisão por 

roubar uma louça dos patrões para que ele conseguisse dinheiro.  

As experiências de Esther podem, ainda, ser contrastadas 

com a vida de sua última patroa antes do casamento com William, 

Miss Rice. A compaixão pela história de Esther talvez tenha se 

dado por ela também ser uma mulher solteira e não seguir os 

padrões de casamento esperados naquela época. No entanto, os 

estilos de vida de ambas eram totalmente diferentes: 
 

44 Ibidem, p. 24: “And now, as she turned over her books – the books she 
could not read – her pure and passionate mind was filled with the story of 
her life. […] No, she must bear with all insults and scorn, and forget that 
they thought her as dirt under their feet. But what were such sufferings 
compared to those she would endure were she return to home’. 
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Ela [Miss Rice] tinha terminado o jantar, e recostou-se pensando 

na história que acabara de ouvir. Era uma daquelas mulheres 

solteiras que vivem reclusas, um tipo muito comum na Inglaterra, 

cuja experiência de vida se restringe a chás da tarde, e cujo maior 

conhecimento sobre a vida provém dos romances franceses de 

capa amarela que lotam a estante.45 

Ao contrário de Esther, que teve uma vida tumultuada pelos 

vários empregos e pelas inúmeras dificuldades de sua condição, 

Miss Rice ficou restrita ao seu círculo de amigas do chá da tarde 

e suas únicas experiências derivavam dos famosos livros franceses 

de capa amarela, os quais eram bem distintos das tramas 

românticas lidas por Sarah. Embora os livros de capa amarela 

fossem usualmente conhecidos na Inglaterra como histórias de 

aventuras e romances sensacionalistas, vendidos a um preço 

barato para atrair o grande público, a cor amarela também 

adquiriu outra conotação no final do século, especialmente na 

década de 189046. Já que na França o amarelo estava associado à 

ideia de inovação artística e de temas ousados, o que era possível 

encontrar no trabalho de autores como Zola, os irmãos Goncourt 

e Huysmans, intelectuais ingleses passaram a buscar nos 

romances franceses novas referências estéticas para a ficção. O 

amarelo simbolizava, segundo Holbrook Jackson, o espírito 

moderno daquele fim de século: 

As pessoas ficaram perplexas e chocadas e encantadas, e o 

amarelo se tornou a cor do momento, o símbolo do espírito de 

uma época. Estava associado a tudo o que fosse bizarro e 

 
45 Ibidem, p. 169: “She [Miss Rice] had finished her dinner, and she leaned back 

thinking of the story she had heard. She was one of those secluded maiden 
ladies so common in England, whose experience of life is limited to a tea 
party, and whose further knowledge of life is derived from the yellow-
backed French novels which fill their bookcase”. 

46 DORAN, Sabine. Introduction. The Culture of Yellow or, The Visual Politics of 
Late Modernity. Londres: Bloomsbury Publishing Plc, 2013. 



154 
 

excêntrico na arte e na vida, a tudo o que fosse escancaradamente 

moderno.47 

Não por acaso, o amarelo também era com frequência 

relacionado ao escândalo, e os livros franceses de capa amarela 

logo foram considerados imorais para circular entre o grande 

público. A personagem Miss Rice, contudo, tomava esses 

romances como inspiração para sua própria escrita, na tentativa 

de fugir da ficção convencional. Esse método de criação foi por 

ela questionado no dia em que ouviu a história de Esther. Pelo 

relato de sua criada, Miss Rice interpretou a trajetória de Esther 

como um instigante objeto literário, que ainda não havia sido 

explorado pelos autores que ela costumava ler: 

E seu pensamento se voltou por um instante para o romance que 
ela estava escrevendo. Aquilo lhe parecia sem graça e 
convencional se comparado com essa página brutal retirada da vida. 

 
47 JACKSON, Holbrook. The Eighteen Nineties: a review of art and ideas at the close 

of the nineteenth century. Londres: Grant Richard, Ltd, 1922, p. 46: “People 
were puzzled and shocked and delighted, and yellow became the colour of 
the hour, the symbol of the time-spirit. It was associated with all that was 
bizarre and queer in art and life, with all that was outrageously modern”. 
Como síntese da importância que a cor amarela adquiriu na década de 1890, 
vale destacar a revista The Yellow Book (1894-1897), a qual, apesar do breve 
período de circulação, teve um impacto significativo na cultura inglesa do 
fin-de-siècle. Idealizada por Henry Harland e Aubrey Beardsley, este editor de 
arte e principal ilustrador da revista, The Yellow Book propunha-se a ser 
inovadora na forma e no conteúdo. Com um título que remetia diretamente 
à audácia dos romances franceses, a revista, sem restrições quanto ao 
número de palavras e ao teor das publicações, deu espaço para que mais de 
130 autores ousassem em seus estilos. Num formato híbrido entre revista e 
livro, os editores igualmente estavam interessados na materialidade da The 
Yellow Book, de modo a particularizar o design e a tipografia da revista. 
Dentre os estudos sobre a The Yellow Book, sugerimos os trabalhos aqui já 
mencionados, de Holbrook Jackson e Sabine Doran, especialmente o 
segundo capítulo, “The Scandal of Yellow Books: from the Yellow Nineties 
to Modernism”. Recomendamos, ainda, a base de dados The Yellow Nineties 
Online, editada por Dennis Denisoff e Lorraine Janzen Kooistra: 
<http://www.1890s.ca/Volumes.aspx?p=The%20Yellow%20Book>. 

http://www.1890s.ca/Volumes.aspx?p=The%20Yellow%20Book
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Questionou-se se era capaz de tratar do assunto. Examinou os 
nomes de alguns escritores que poderiam fazer jus ao assunto, e 
seus olhos passaram da estante para Esther.48 

Pode não ser exagero traçar um paralelo entre os anseios 

artísticos de Miss Rice e os do próprio Moore. A história de 

Esther, retirada diretamente da vida, poderia constituir um 

material precioso para a prosa de ficção e, em parte, correspondia 

ao debate da época sobre o que representar na literatura. Quanto 

à leitura do artigo de jornal, que talvez possa ter influenciado 

Moore na criação da personagem, Annette Federico (1993) faz 

uma observação interessante: “O jornalista que escreveu o artigo 

de jornal está muito mais preocupado com a classe dos 

empregados do que George Moore, o romancista. Não obstante, 

aquela ajudante de cozinha tinha uma história”.49 E é a partir da 

sua própria história, pautada em experiências de vida e no 

trabalho duro, que Esther cria a sua individualidade, superando 

assim as adversidades do meio e logrando seu maior objetivo: já 

adulto, Jackie se alista no exército e não precisará mais contar com 

o apoio financeiro da mãe. É o suficiente para que ela tenha a 

sensação de dever cumprido: “Apenas tinha consciência de que 

cumprira seu trabalho como mulher – conseguira levar o filho à 

condição de homem; e aquilo era uma recompensa suficiente”.50 

 
48 Ibidem, p. 203, grifos nossos: “And her thought went back for a moment to 

the novel she was writing. It seemed to her pale and conventional compared 
with this rough page torn out of life. She wondered if she could treat the subject. 
She passed in review the names of some writers who could do justice to it, 
and their eyes went from her bookcase to Esther”. 

49 FEDERICO, Annette. Subjectivity and Story in George Moore’s Esther 
Waters. English in Transition, 1880-1920. ELT Press, v. 36, n. 2, 1993, p. 146: 
“The journalist who wrote the newspaper article is much more concerned 
about the servant class than is George Moore the novelist. Nonetheless, this 
scullery maid has a story”. 

50 MOORE, 2012, op. cit, p. 326: “She was only conscious that she had 
accomplished her woman’s work – she had brought him up to man’s estate; 
and that was her sufficient reward”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao determinar que uma mãe pobre e solteira fosse a 

protagonista de seu romance, a grande questão que se colocava 

para Moore era como representar essa heroína, questionamento 

este que, como vimos, era central para o debate da época em 

torno do objeto literário. Antes filiado ao naturalismo, o autor em 

muito se apropriou dessa estética na sua produção artística, mas, 

à época da escrita de Esther Waters, já havia rompido publicamente 

com Zola e seus pressupostos. No entanto, consideramos 

relevante recuperar algumas discussões presentes na teoria 

naturalista com a finalidade de analisar a construção da 

protagonista Esther.  

Enquanto o herói naturalista era condicionado por fatores 

hereditários e pelo ambiente do seu meio social, Esther se 

apresenta como uma heroína que tenta se desvincular desses 

preceitos. Com um temperamento que lhe é próprio e que se 

distingue da passividade da mãe, ela tem uma personalidade forte 

que será determinante em várias ocasiões da narrativa. O único 

momento – que se constitui como ponto central da narrativa – 

em que não consegue resistir às circunstâncias do meio é quando 

se deita com William. Embora, aos olhos da religião, sua conduta 

tenha sido imoral, ela evidencia o desejo que Esther nutria por 

William, desejo este que, por sua vez, constitui parte de sua 

individualidade.  Assim, como forças em conflito no romance, o 

meio da religião e o meio devasso das corridas de cavalo se 

apresentam para Esther como dois caminhos possíveis a serem 

seguidos. Ela, no entanto, não se entrega totalmente a um nem a 

outro, e é a partir do contraste entre esses dois meios que sua 

individualidade é criada. Em vez de serem influenciadas pelo 

meio, as atitudes de Esther são antes regradas por um senso muito 

prático da realidade, o qual se pauta, sobretudo, no trabalho e nas 

suas experiências de vida. 

Embora se distinga do herói naturalista, a construção de 

Esther não faz com que ela fuja completamente à regra da 
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personagem convencional. Apesar do tabu do sexo fora do 

casamento ser tratado no romance, destacam-se temas como o 

trabalho honesto e o instinto maternal. Contudo, podemos 

igualmente pensar que Esther se apresenta como uma 

personagem interessante na medida em que sua individualidade é 

valorizada em detrimento das restrições sociais, o que dialoga 

diretamente com o debate literário em voga. Em um momento 

em que a imposição dos valores vitorianos já não se adequava aos 

questionamentos da época, há aqui uma defesa das escolhas do 

indivíduo. 
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Fanny: um estudo, de 

Ernest Feydeau (1821-

1873), foi publicado na 

França em 18581, onde foi um sucesso, e logo começou a ser lido 

também em outros idiomas, tendo sido traduzido para o 

português por Camillo Castello Branco já em 1861.2 Embora a 

obra tenha escandalizado muitos leitores, seu autor ganhou 

respeito no meio literário, chegando até a ser considerado um dos 

principais nomes do realismo.3  

A história é narrada em primeira pessoa por Roger, um 

jovem rico que mantinha um relacionamento com uma mulher 

mais velha e casada, chamada Fanny. Roger escreve após a 

separação do casal e o livro é sobre essa relação, principalmente a 

partir do momento em que ela começa a desmoronar. É um 

romance centrado nesses dois personagens, com poucas e 

pontuais participações do marido de Fanny no enredo, e sem 

muita ambientação espacial. É uma obra de caráter psicológico, 

que trata da vida íntima dos personagens e que ironiza a literatura 

romântica: através de uma linguagem descritiva e exagerada 

(veremos mais adiante por que ela é considerada exagerada pelos 

leitores da época) esboça a caricatura de um herói romântico que 

se torna uma vítima de suas próprias paixões e cujo sofrimento 

amoroso o leva a atitudes por vezes extremas e irracionais (como 

uma falha tentativa de suicídio, por exemplo). Esse personagem, 

o amante, é tomado por um ciúme que, aos olhos dos leitores, 

ultrapassa o limite do que seria esperado de um homem 

apaixonado, chegando ao grotesco e ao ridículo, um sentimento 

despertado por uma mulher casada e mãe de família, que é 

adúltera, mas que nunca abandonaria seu lar. Roger desenvolve 

 
1 FEYDEAU, Ernest. Fanny: étude. Paris: Amyot, Libraire-Éditeur, 1858. 
2 FEYDEAU, Ernest. Fanny: estudo. Trad. Camillo Castello Branco. Lisboa: 

Parceria Antonio Maria Pereira, Livraria-Editora Officinas Typographica e 
de Encadernação, 1861. 

3 LAFFONT, Robert. Dictionnaire des auteurs. Vol II. Bouquins, 1983, pp. 179-180. 

O romance 
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um sentimento de posse por ela que destrói o relacionamento, 

como ele mesmo admite: “Aqui há mais ciúme que amor”.4 A 

obra gerou um debate curioso na crítica literária, que se dividiu 

entre considerar esse romance moral ou imoral.  

A intenção, aqui, é analisar como os críticos literários da 

época embasaram suas diferentes opiniões sobre a história. Além 

disso, será sugerida uma leitura que considera Roger como um 

narrador não-confiável, ou seja, um narrador que, movido por suas 

emoções e pela vontade de vingar-se de sua amada após o término 

do namoro, conscientemente manipula a narrativa a seu favor e 

pretende retratar Fanny de um modo que ela aparente ser uma 

adúltera perversa que peca sem motivos claros.  

 

A FAMÍLIA BURGUESA OITOCENTISTA 

 

“Autocracia patriarcal” é como Eric Hobsbawm define a 

dinâmica da família burguesa do século XIX. Uma “hierarquia de 

dependência pessoal”,5 em que o homem, provedor da casa, 

marido e pai, detinha todo o poder sobre os demais membros da 

família, sobretudo com relação às mulheres. A esposa era a 

principal responsável pela harmonia doméstica, a direção e a 

manutenção do lar, preservando a ordem, recebendo e agradando 

convidados, ensinando os filhos e lidando com os criados 

(“Definia-se uma lady pelo fato de ela ser alguém que não 

trabalhava, mas ordenava a outras pessoas que o fizessem”).6 

Hobsbawm ressalta ainda que a mulher devia possuir 

 
4 FEYDEAU, Ernest. Fanny: estudo, op. cit., p. 35. “Maintenant j’ai plus de 

jalousie que d’amour.” FEYDEAU, Ernest. Fanny: étude, op. cit., p. 111. Nas 
referências a seguir, todas as citações em português pertencem à tradução 
de Camilo Castelo Branco referida na nota 2, e o original em francês à 
edição referida na nota 1. 

5 HOBSBAWM, Eric J. A era do Capital (1848-1875). Trad. Luciano Costa 
Neto. 23ª Edição. São Paulo: Paz e Terra, 2015, p. 360. 

6 Ibidem, p. 361. 
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conhecimentos básicos, mas não ser particularmente inteligente, 

pois uma mulher inteligente seria mais difícil de controlar (“[...] sua 

inferioridade em relação ao homem precisava ser demonstrada”).7 

As principais decisões familiares eram tomadas pelo homem, 

considerado mais racional do que a mulher, que era vista como 

muito sentimental e apaixonada, não tendo tanta capacidade de 

pensar sensatamente. 

O casamento era, na maioria das vezes, arranjado; tratava-

se de um acordo econômico e social que beneficiava ambas as 

famílias dos noivos – era dado demasiado valor ao patrimônio de 

cada uma delas, uma “necessidade econômica e uma afirmação 

simbólica”.8 Os bens materiais eram o que demonstrava a “vida 

de sonho” que a família burguesa supostamente teria, na qual os 

objetos que decoravam o lar eram “símbolos de status e sucesso”. 

Naquela sociedade, portanto, “beleza significava decoração”; ou 

seja, para ser respeitada, a família tinha que passar a impressão de 

que vivia dentro dos padrões burgueses, de que possuía boa 

situação econômica e de que era abastada – ela devia ter uma casa 

amplamente decorada.9 A relevância que a sociedade burguesa em 

geral dava para as exterioridades mostra uma moral estética, na 

qual se enaltecia um mundo de aparências e superficialidades 

perante a comunidade, onde a família se mostrava sempre em 

perfeita harmonia, mesmo quando isso não fosse verdade.  

Muitos dos conflitos eram resolvidos dentro de casa, numa 

tentativa de se evitar a exposição da vergonha, assim como uma 

possível mácula à sua imagem de perfeição tão arduamente 

construída. Consequentemente, além do patrimônio, prezava-se a 

honra. Nas palavras da historiadora Michelle Perrot: 

 
7 Idem. 

8 PERROT, Michelle. A família triunfante. In: PERROT, Michelle (org.). 
História da vida privada, vol. 4: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. 
Trad. Denise Bottmann e Bernardo Joffily. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1991, p. 94. 

9 HOBSBAWM, op. cit, pp. 350-351. 
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A família não é apenas patrimônio. É também um capital simbólico 

de honra. Tudo o que arranha sua reputação, que mancha seu nome, 

é uma ameaça. Cerra fileiras contra o estranho que lhe faz uma 

ofensa. O erro comprometedor de um membro seu mergulha-a 

num constrangimento cruel. Solidariedade na reparação, punição no 

tribunal familiar, exclusão, cumplicidade do silêncio [...]. O erro 

sexual, o nascimento ilegítimo são objetos de uma censura muito 

maior do que a falência [...]. Em suma, a desonra chega através das 

mulheres, sempre situadas do lado da vergonha.10 

Logo, a família burguesa se preocupava não apenas em 

possuir bens materiais que demonstrassem um certo padrão de 

vida, mas também controlava a apresentação dos próprios 

membros, sobretudo das mulheres. Em uma época em que 

tinham o matrimônio como a única perspectiva de ascensão social 

e econômica,11 as moças da casa raramente casavam-se por amor, 

porque, como já mencionado, os casamentos arranjados 

desconsideravam a afeição em favor do capital. 

Os homens, naquela sociedade patriarcal em que detinham 

os poderes familiar, social e econômico, por vezes procuravam 

sua “felicidade” e paixão fora do casamento, coisa que raramente 

lhes trazia alguma consequência severa, visto que o adultério 

masculino não era considerado um grande problema. No caso do 

adultério feminino, ocorria o oposto, como não é difícil de 

imaginarmos. As mulheres, completamente dependentes de seus 

maridos, quando eram “desmascaradas” e taxadas como 

“adúlteras” podiam sofrer consequências até judiciais. Isso se 

devia ao fato de que o adultério feminino ameaçava a ordem 

moral da família burguesa, significava que ali estava uma esposa 

que havia transgredido as regras rígidas do matrimônio, que havia 

saído do controle e não respeitara ou “obedecera” ao marido – 

aquele ser que detinha o direito da posse e da vontade sobre ela, 

 
10 Ibidem, pp. 266-267. 

11 PERROT, Michelle. Figuras e papéis. In: PERROT, Michelle. op. cit., p. 138. 
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que havia, enfim, manchado a honra da família. As que fugiam do 

padrão da autoridade masculina representavam constante ameaça 

e estavam regularmente no centro das questões morais que 

atingiam a família e o corpo social; lembrando as palavras de 

Michelle Perrot na citação acima, “a desonra chega através das 

mulheres”. E a mulher traidora devia ser punida para que a 

dignidade da família fosse resgatada. 

É dentro deste contexto histórico-social que críticos 

literários se depararam com a obra Fanny. Como veremos 

detalhadamente mais adiante, Fanny é uma personagem que 

quebra as expectativas do leitor da época por apresentar 

características contrastantes: ela casou-se por amor e, apesar de 

ter um grande apreço pela honra, moral e família burguesa, ela é 

uma mulher adúltera e que não sofre punição pelo pecado. Há 

uma mescla do que seria considerado uma mulher virtuosa e uma 

mulher pecadora, e esse aspecto, entre outros, fez com que o 

romance suscitasse inúmeros debates no meio literário.  

 

A AMEAÇA DO ROMANCE  

 

“A regularidade [...] foi a grande invenção narrativa da 

Europa burguesa”, escreveu o crítico literário Franco Moretti.12 

Essa “regularidade” na literatura seria a representação do 

cotidiano da vida burguesa como algo racionalizado e 

padronizado de modo a retratar os valores da burguesia. Era, 

então, criada uma narrativa que remetesse à realidade de seus 

leitores – uma realidade previsível, padronizada, regular. Os 

leitores burgueses encontravam, naquela literatura, uma ilustração 

de seu modo de vida, uma leitura que trazia como lazer a 

regularidade da vida real, reafirmando sua importância – “com 

poucas surpresas, pouquíssimas aventuras e absolutamente sem 

milagres”. E como essa regularidade da vida real era pautada por 

 
12 MORETTI, Franco. O burguês. Entre a história e a literatura. Trad. Alexandre 

Morales. São Paulo: Três Estrelas, 2014, p. 24. 
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uma ordem social e moral, claramente os romances deveriam, 

também, seguir esses valores.  

[...] cada vez mais o herói romanesco tem uma vida, um nome, que 

se assemelham aos do leitor. A identificação torna-se mais fácil, 

mas também mais articulada e insidiosa: justamente porque o herói 

se assemelha a nós, põe em movimento a nossa introspecção e nos 

convida a considerar a nossa psique como uma terra desconhecida; 

as transgressões são levadas para a vida comum [...].13  

As personagens passaram a ser pessoas que poderiam existir 

na realidade, e as tramas eram compostas por situações que 

poderiam se passar no cotidiano dos leitores. A verossimilhança 

desses romances fez com que crescesse muito a identificação que 

os leitores sentiam em relação às personagens, visto que elas eram 

agora “pessoas reais”. Isso acarretou a “introspecção” dos 

leitores, que passaram a refletir sobre suas vidas a partir de suas 

leituras.  

Tal situação passou a preocupar as autoridades, tanto 

políticas, quanto da família burguesa, o marido ou o pai. Eles viam 

um gênero literário considerado “inferior”, por ser um tipo de 

literatura que “qualquer um” poderia escrever (mulheres, por 

exemplo),14 propagar-se abundantemente por meio dos folhetins 

e do maior volume de livros publicados, causando uma 

identificação mais forte entre os leitores. Além disso, os romances 

podiam não condenar tão explicitamente os “vilões” do enredo, 

apenas “ilustrando o vício” de forma que o leitor podia tirar suas 

próprias conclusões sobre a decência de cada personagem. Isso 

abria espaço para o leitor sentir empatia e se reconhecer naquelas 

personagens não mais tão fortemente condenáveis.15 

 
13 SITI, Walter. O romance sob acusação. In: MORETTI, Franco (org.). O 

Romance 1: A cultura do romance. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: 
Cosacnaify, 2009, p. 180. 

14 Ibidem, p. 170. 

15 Ibidem, p. 187. 
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Os leitores considerados mais “frágeis” – como jovens e 

mulheres – eram o grande temor das autoridades, por serem mais 

“vulneráveis” e, por isso, “influenciáveis”. Não interessava, por 

exemplo, que as pessoas se reconhecessem em personagens que 

estivessem infelizes vivendo dentro da ordem social estabelecida, 

ou que a desafiassem de alguma forma:  

O romance parece ter uma afinidade particular com as mulheres: 

porque não podem ler livros mais eruditos; [...] porque o seu 

temperamento nervoso parece torná-las mais aptas a fantasiar; 

porque (não por último) a tessitura mesma do romance se 

assemelha aos afazeres femininos [...].16 

Os romances eram, sim, vastamente lidos por mulheres, o 

que gerava grande desconforto por ser uma literatura que 

supostamente “deturpava” a mente e “enlouquecia”.17 Como 

seres considerados mais delicados, as mulheres podiam ser 

facilmente seduzidas por uma história que retratasse algo imoral, 

como o adultério, ou até mesmo que corrompesse o significado 

de algo a que era dado extrema importância na sociedade 

burguesa, como o casamento, mostrando suas desvantagens. 

Temia-se que as leituras fizessem com que as mulheres 

começassem a resistir à sua função de manutenção do lar e da 

família e contestassem a autoridade dos maridos, desequilibrando 

toda a ordem familiar e social.18  

Os críticos literários, cujas resenhas eram publicadas na 

imprensa, eram encarregados de examinar o valor moral do livro, 

além da própria qualidade artística.19 O juízo de valor que eles 

eram encarregados de aplicar era fortemente regido pelo Estado, 

 
16 Ibidem, p. 177. 

17 Ibidem, p. 176. 

18 MÜLLER, Andréa Correia Paraiso. Moral e arte literária no século XIX: o 
romance sob suspeita. Polifonia, Cuiabá, vol. 20, n. 28, jul./dez., 2013, pp. 
101-131. 

19 Ibidem, p. 105. 
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através da implantação do medo e/ou da concessão de privilégios, 

ou pelas próprias crenças políticas, religiosas ou literárias.20 De 

qualquer modo, quaisquer que fossem os motivos dos críticos, 

eles eram, na maioria das vezes, bastante severos em suas opiniões 

sobre a moralidade ou imoralidade das obras, mesmo que muitas 

vezes não estivessem de acordo entre si.  

 

FANNY: ÉTUDE 

 

A narrativa de Fanny começa com Roger instalado em uma 

casa isolada, contando sobre seu grande amor, Fanny. Ele revela 

que se exilou na solidão por conta de suas desilusões causadas por 

aquele relacionamento, que começara por iniciativa de Fanny, 

pois ele era muito jovem e ingênuo para dar o primeiro passo: 

Desde muito eu a amava sem ousar dizer-lh’o. Separavam-nos 

tantos estorvos, que o combatel-os me atemorisava. Tinha eu 

então vinte e quatro annos, de mais a mais! Eu corava quando 

nossos olhos se encontravam. Diante d’ella, tremia, commovido 

pelo extasis. Comprehendeu por fim que eu a amava, e 

serenamente, como quem se arremeça a transpor uma barreira, 

ella mesma, com sua mão gentil, removeu todos os obstaculos.21 

Nota-se que, por ter sido Fanny quem “corrompeu” Roger, 

então ela já havia sido corrompida anteriormente. É sugerido, em 

outras passagens do livro, que Roger não é o primeiro e nem será 

 
20 HAYNES, Christine. The Politics of Publishing during the Second Empire: 

The Trial of Madame Bovary Revisited. In: French Politics, Culture & Society, vol. 
23, nº 2, 2005, pp. 5-8. 

21 FEYDEAU, op. cit., p. 2. “Depuis longtemps je l’aimais sans oser le lui dire. 
Tant de choses nous séparaient que je redoutais de les combattre. Je n’avais 
que vingtquatre ans, d’ailleurs! Je rougissais lorsque nos yeux se 
rencontraient; j’étais rêveur, ému, tremblant devant elle. Enfin elle comprit 
que je l’aimais, et tranquillement, comme une personne qui se lève pour 
pousser une barrière, de sa belle main, elle-même! elle écarta tous les 
obstacles” (p. 5). 
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o último amante dessa senhora. A partir do momento da sedução, 

os amantes estabelecem uma relação e se encontram uma vez por 

semana, durante duas horas, na casa de Roger. Eles passam a se 

amar com intensidade e entrega em níveis diferentes, e eis como 

o narrador descreve essa diferença: 

Amei-a perdidamente, e assim a amo ainda. E ella... amava-me 

como sabia amar, com interior reserva, calculadamente. A 

naturalidade do seu ar acanhava-me. Ainda quando me apertava 

em seus braços com transporte, parece que me distanciava de si.22 

De acordo com Roger, apesar de ele se entregar 

completamente a esse sentimento, Fanny mantém sua compostura 

e olha para aquele relacionamento de modo mais racional. Ela age 

mais reservada e calculadamente, sem lançar-se por inteiro na 

aventura, pois Fanny devia saber que, mesmo que se apaixonasse 

perdidamente por Roger, não haveria possibilidade de algum dia 

eles terem uma vida juntos. Roger chega a escrever que, mesmo 

quando se viam em um local público, enquanto ele ficava sempre 

atento a ela, ela nunca o olhava de volta. O moço aguarda o 

encontro com Fanny a semana inteira e, no dia, é ele mesmo quem 

arruma o quarto, não deixa que os criados o façam – e realiza 

aquela tarefa com prazer e antecipação, já imaginando recebê-la 

ali. Roger é completamente devotado a Fanny, constantemente 

declara-lhe seu amor incondicional, até se “esquece de sua 

dignidade”23 e, sempre que ela se vai, diz que sua vida vai com ela.  

O declínio do relacionamento começa no dia em que Fanny, 

sem querer, fala o nome de um dos seus filhos. Ela, que até então 

 
22 Ibidem, p. 3. “Je l’aimai tout d’abord à en perdre l’esprit, et je l’aime encore 

autant. Pour elle, elle m’aimait comme elle savait aimer: avec une restriction 
intérieure, avec mesure. Son air si avenant, si naturel, m’imposait. Tout en 
me serrant dans ses bras à m’étouffer, je sentais qu’elle me tenait toujours à 
distance” (p. 7). 

23 Ibidem, p. 6: “E eu, como esquecido de minha dignidade, arrastava-me aos 
pés d’ella, beijando-lh’os nus”. “Et, comme pour m’anéantir devant elle, je 
me prosternais et je baisais longuement ses pieds nus” (p. 16). 
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nunca havia conversado sobre sua família com Roger, conta-lhe a 

respeito, e ele percebe que ela “adorava-os com furioso amor”.24 

A partir desse momento, Roger passa a sentir ciúmes de Fanny: 

“eu era um tanto cioso de tudo que ela amava”, e também reflete 

“mui amargamente sobre a affeição que uma mãe pode dar a um 

homem”, compreendendo que o amor maternal de Fanny seria 

sempre muito maior do que seu amor pelo amante.25 Ao ouvi-la 

falar dos filhos, Roger inevitavelmente pensa no marido de Fanny, 

ao ser convidado a um jantar na casa dela:  

– Ahi nunca vae muita gente – disse ella – poderás facilmente 

ligar-te comnosco. 

Comnosco!... Era a primeira vez que, n’uma só palavra, ella 

associava comsigo inocentemente o marido, sem dar fé da 

angustia que esta alliança me causava. Querida Fanny! eu sentia-

me empallidecer sob uma opressão indefinivel, e ella purpureava-

se de contentamento. Depois d’aquella palavra, terrivel para mim, 

e sem valor para ella, ergueu-se. Tinham decorrido as duas horas. 

Separamo-nos. Com ella foi a confiança; comigo ficou a 

esperança horrivel.26 

Roger até então havia conservado uma certa ingenuidade, 

sem ponderar sobre o fato de Fanny ser uma senhora casada. Ao 

ouvir Fanny pronunciar a palavra “conosco”, finalmente se dá 

conta do que isso realmente significa. Ele é então tomado por 

 
24 Ibidem, p. 8. “Elle les adorait d’un amour si furieux […]” (p. 26). 

25 Ibidem, p. 9. “Elle fit alors une chose qui me força à réfléchir bien amèrement 
sur la somme d’affection qu’une mère peut donner à un homme” (p. 27). 

26 Ibidem, p. 10. “– Il n’y a jamais beaucoup de monde, – dit-elle, –  tu pourras 
aisément te lier avec nous./ Nous!... C’était la première fois que, dans un 
mot, elle associait innocemment son mari avec elle, sans se douter de 
l’angoisse que cette association me causait. Chère Fanny! je sentais une 
oppression vague me faire pâlir, pendant qu’elle rougissait de bonheur. Elle 
se leva sur ce mot, terrible pour moi et sans importance pour elle. Les deux 
heures étaient écoulées. Nous nous quittâmes. En s’en allant elle em portait 
avec elle autant de confiance qu’elle me laissait d’horrible espoir” (p. 31). 
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uma insegurança que faz com que se sinta inferior ao marido de 

Fanny, que na cena do jantar é descrito como um homem grande, 

forte e musculoso; Roger, jovem e magrelo, se sente completamente 

humilhado e emasculado: “Ao pé d’elle que homem era eu? Forte 

e gentil expressão de homem era sómente elle, eu não”.27 

Doravante, Roger é devorado por ciúmes do marido de Fanny: 

“Atroz mudança de papeis! Era eu que tinha ciumes d’elle”. 

Finalmente ele compreende que Fanny devia ser carinhosa 

com o marido e boa esposa (“Era-lhe forçoso prevenir suspeitas 

de homem tão perspicaz: como não seria ella carinhosa?”).28 Ela 

conta a Roger que se casou com seu marido por amor, pois ele 

não possuía dinheiro e nem boa posição social na época. O rapaz 

não entende, entretanto, o porquê de Fanny manter um amante, 

se rebaixando em comparação com o marido dela ao concluir que 

ela o ama “para variar” e “para satisfazer um desejo mais 

sentimental, mais delicado” e que, afinal, ele não seria “para ella 

mais que metade d’um homem”.29 Roger desenvolve uma espécie 

de rivalidade com Fanny, e, a partir dali, é interessante 

acompanhar os sentimentos de amor e de ódio que o moço passa 

a cultivar por ela: ele a chama de “adorada inimiga” e diz querer 

“vencê-la”30 – esse “vencer” seria, talvez, fazer com que Fanny 

admitisse que tem sentimentos pelo marido, ou então convencê-

la a fugir com o amante. Sua confusão de sentimentos cresce cada 

 
27 Ibidem, p. 11. “Quel homme étais-je auprès de lui? C’était lui seulement, et 

non pas moi, qui était la forte et belle expression de l’homme!” (p. 37). 

28 Ibidem, p. 16. “Est-ce à force de caresses qu’elle prévient les soupçons d’un 
mari difficile à tromper?” (p. 72). 

29 Ibidem, p. 17. “Elle m’aime pour changer, – me dis-je, avec amertume; – pour 
satisfaire, par un contraire exagéré, un désir plus délicat, plus sentimental. […] 
Mais alors, – m’écriai-je, en me dressant sur les pieds avec une indicible 
terreur, – je ne suis donc pour elle que la moitié d'un homme!” (p. 54).  

30 Ibidem, p. 33: “Esperava azo propicio para reluctar e vencer a minha adorada 
inimiga” (grifo meu). “J'attendais une occasion plus favorable pour 
recommencer la lutte et achiever mon ennemie adorée” (p. 105). 
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vez mais: em um instante ele quer romper com ela, no seguinte 

quer que ela fuja com ele. 

A partir de um certo momento da trama, o marido de Fanny 

passa por algumas dificuldades nos negócios, o que põe o padrão 

de vida da família em risco. Com o marido longe e Fanny 

dependendo das cartas que recebe dele para se inteirar da situação 

familiar, Roger percebe que o humor dela é definido exclusiva-

mente pelo conteúdo das cartas do cônjuge, independentemente 

do que vive com o amante. Cada vez mais enciumado, Roger 

passa a instruir Fanny em como se portar diante do esposo e tenta 

convencê-la para que fujam juntos, o que ela recusa, dizendo que 

“A caza – replicou ella baixando os olhos – é o posto d’honra 

confiado á mulher! Mulher que se respeita, não a abandona 

nunca”.31 Percebe-se que Fanny nunca teve a intenção de deixar 

sua família, seu lar e sua vida confortável, para fugir com um 

amante e ser desonrada. Ela sempre soube que o relacionamento 

deles não teria espaço para evoluir, enquanto Roger somente 

percebia isso naquele momento. Além disso, é possível que ele 

tenha se ofendido também ao compreender que o “posto 

d’honra” era a casa dela, não o quartinho que ele mesmo 

arrumava, sempre com tanto carinho e antecipação – ali era o 

lugar da desonra.  

Fanny, entretanto, também não está disposta a terminar o 

caso, o que faz com que ela esteja constantemente persuadindo-o 

a continuar. Roger descreve seu olhar calculador, sua postura 

enquanto discutem e até sua declaração de amor por ele como se 

ela estivesse medindo o tipo de reação que funcionaria melhor 

para seduzi-lo. Mas, ainda quando se sujeitava a ele, ela não perdia 

sua individualidade: “Nunca, porém, tratando-me [Roger] como 

 
31 Ibidem, p. 31. “La maison, – reprit-elle en baissant les yeux, – est le poste 

d’honneur confié à la femme. La femme qui se respecte ne le quitte 
jamais” (p. 99). 
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dominador, se rebaixava. Ajoelhada diante de mim, tinha a inteira 

dignidade d’uma rainha”.32 

Fanny também se contradiz em alguns momentos: primeiro 

ela diz a Roger que “mentiria, se dissesse que não tinha affeição a 

meu marido”.33 Porém, ao ver a cólera do amante, ela conta que 

seu marido é um bronco autoritário que a trata mal; posteriormente, 

ao ver Roger se irritar com as cartas que o marido lhe envia e que 

ele quer ler, ela diz que é possível que ela tenha exagerado “os 

factos no primeiro momento da indignação”.34 

Por fim, Fanny concede a Roger que ambos passariam a ser 

fiéis um ao outro, visto que haviam se “traído” mutuamente (ela, 

com seu marido, e Roger, com prostitutas – coisa que ele fez por 

“vingança”). Contudo, ainda não satisfeito, Roger espiona o dia a 

dia da amante para ver se ela cumpria a promessa de fidelidade a 

ele. Nessa parte, há um breve trecho que é o único retrato social 

feito em todo livro: o narrador relata o cotidiano da família que 

espiona, descrevendo Fanny como responsável pela casa, 

recebendo visitas,35 cuidando dos filhos, e seu esposo chegando à 

noite, após o dia de trabalho e a visita à própria amante (marido e 

esposa são infiéis nessa relação de sagrado matrimônio). 

Eis então que se dá o fato determinante para o fim do 

relacionamento dos amantes: Roger avista Fanny a seduzir o 

 
32 Ibidem, p. 54. “Mais jamais elle ne semblait s’abaisser en me traitant enfin 

comme un maître. Elle avait toute la dignité d’une reine en s’agenouillant 
devant moi” (p. 175). 

33 Ibidem, p. 39. “Je mentirais, – murmura-t-elle, – si je disais que je n’ai pas 
d’affection pour lui” (p. 124). 

34 Ibidem, p. 57. “Dans le premier moment d’indignation, j’ai pu exagérer les 
faits” (p. 185). 

35 Ibidem, p. 115: “[...] variava muito de vestidos, e da minha janela via eu que 
as mulheres examinavam detidamente seus deliciosos enfeites” – essa frase 
ilustra o luxo em que Fanny e sua família vivia. “Elle changeait souvent de 
toilette, et je voyais bien, de ma fenêtre, que les femmes surtout s’occupaient 
fort de ses délicieux ajustements” (p. 203). 
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marido no quarto do casal, enquanto assiste do lado de fora, na 

varanda da casa de sua amada: 

Dir-se-hia que ella nem sequer se lembrava de ter jurado, nem 

lhe passava pela mente a existência d’algum homem para ella, 

senão aquelle ali sentado, encarando-a, sereno como ella. [...] 

Estava perfeitamente á sua vontade, natural e tranquilla. [...] 

Discutiam tão pacificamente que pareciam nenhum acreditar na 

realidade de sua disputa familiar. [...] Enfim, comprehendia tudo; 

via a profanação [...].36 

Roger observa a realidade do casamento de Fanny: ela gosta 

do marido e ele dela, apesar das indiscrições de ambos e dos 

supostos desentendimentos entre eles. Roger enfim compreende 

que ele nunca terá Fanny apenas para si. Desiludido, ele tenta se 

suicidar. Ele não morre, mas fica doente e, quando Fanny o visita, 

ele diz a ela que sabe de sua infidelidade a ele, Roger, e rompe 

com ela. Ela argumenta que havia somente cedido a seu dever por 

medo de seu marido a abandonar e que ama somente ao amante, 

ao que o moço rebate:  

O que tens, superior a ti, é a tua casa, é o teu bem-estar, é o luxo 

que te cerca, é a falsa estima do mundo que tanto se dá de ti como 

das outras, são as relações banaes, é um complexo de coisas 

miseraveis. [...] Suportarias tu o abandono da sociedade?37 

 
36 Ibidem, p. 65. “Elle ne paraissait seulement pas se douter qu’elle eût jamais 

rien juré, ni que, par le monde, un seul homme existât pour elle, à 
l’exception de celui qui, toujours assis devant elle, avec un calme égal au 
sien, la regardait. [...] Elle était parfaitement à son aise, naturelle encore et 
toujours tranquille. […] Ils discutaient si paisiblement qu’ils ne semblaient 
croire ni l’un ni l’autre à la réalité de leur dispute familière. [...] Je comprenais 
tout enfin; je voyais la profanation” (p. 211). 

37 Ibidem, p. 72. “Ce que tu aimes au-dessus de tout, c’est ta Maison, c’est ton 
bien-être, c’est le luxe qui t’environne; c’est la fausse estime du monde, qui 
ne se soucie pas plus de toi que de personne; ce sont les plus banales des 
relations: un tas de choses imbéciles. [...] supporterais-tu l’abandon du 
monde?” (p. 233). 
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Com isso, percebe-se que, apesar de Fanny dizer que se 

identifica como uma romântica incondicional, seu lado racional 

fala mais alto. Ela sabe que se o marido a deixasse ou se ela fugisse 

com o amante, estaria fadada a uma vida desonrada. Sendo assim, 

Fanny mostra que não está disposta a abrir mão de sua posição 

respeitável e de sua vida confortável por amor a Roger, que nem 

é um sentimento tão poderoso a ponto de anular o que ela sente 

pelo próprio marido. Enfim, após esse encontro eles finalmente 

se afastam e Roger fica satisfeito com a vingança. É quando ele 

passa a viver recluso e escreve essa história, ainda cultivando um 

sentimento de ódio misturado com nostalgia em relação a Fanny.  

 

A RECEPÇÃO DE FANNY 

 

“Fanny vai excitar e já excitou muitas discussões (eu ouvi 

algumas); ela fez nascer e levantar mais de uma objeção”38 é o que 

escreve o crítico Charles-Augustin Sainte-Beuve, no dia 14 de 

junho de 1858, em uma das primeiras resenhas na imprensa sobre 

o romance de Feydeau. A seguir veremos como as diferentes 

resenhas, apesar de parecidas, por vezes levam os autores a 

interpretações completamente opostas quanto à moral do 

romance.  

Certos críticos questionam se o livro teria sido baseado em 

uma história real ou se aquela seria uma obra puramente ficcional. 

Sainte-Beuve introduz as duas posições, dizendo que os que 

acreditam que a história é real argumentam que a narrativa é 

“viva” demais para ser fabulosa, e os que creem ser uma história 

ficcional inferem que a história é muito “singular” e que “somente 

 
38 SAINTE-BEUVE, Ch.-Augustin. Fanny: étude, par M. Ernest Feydeau 

[originalmente publicado em 14/06/1858]. In: Causeries du lundi. s/d, p. 175: 
“Fanny excitera et a déjà excité bien des discussions (j’en ai entendu 
quelques-unes); elle fait naître et soulève plus d’une objection.” 
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quando se inventa que se é tentado a exagerar”.39 Ou seja, eles 

consideram que uma narrativa marcada por muitos excessos 

(como julgam ser Fanny) só é possível quando fruto da 

imaginação. Sainte-Beuve, que explora as duas possibilidades, não 

diz qual das duas opiniões é a sua, caso possua uma.  

No Courrier franco-italien, A. Claveau comenta brevemente 

que o fato de Ernest Feydeau ser casado confunde os críticos, que 

depois de lerem um livro tão bem composto gostariam de 

enxergá-lo no herói da história (Roger, o amante), apontando para 

a crença que se tinha de que um livro que expressa tantas emoções 

só pode ser consequência de um sentimento genuíno.40 Por outro 

lado, Charles Asselineau considera uma “moda inconveniente” a 

insistência dos leitores e críticos em cobrar do autor de um 

romance em primeira pessoa e que apresenta um grande poder de 

análise o esclarecimento “não só do que ele fez, mas de como ele 

o fez”. Isto é, o crítico não considera cabível julgar se uma obra 

de finalidade literária é, ou não, baseada em fatos reais. Por fim, 

segundo Asselineau, se ele tivesse que expressar uma opinião 

sobre o assunto, diria que, caso Fanny seja, de fato, uma história 

verídica, o autor estraga o desfecho para se manter fiel aos fatos. 

Asselineau diz ainda que o romance deveria ter terminado na cena 

da varanda que rompe de vez a relação dos amantes, e o autor 

deveria ter suprimido a tentativa de suicídio falha de Roger e o 

reaparecimento de Fanny.41 

 
39 Ibidem, pp. 176-177. “Ce n’est que quand on invente que l’on est tenté ainsi 

d’exagérer”. 

40 CLAVEAU, A. Fanny, roman, par M. Ernest Feydeau. Courrier franco-italien. 
29 jul. 1858, p. 3. 

41 ASSELINEAU, Charles. Chronique littéraire. Revue française. Tome XIV, 
1858, pp. 183-187, p. 186. “C’est la mode aujourd’hui, mode, je répète, fort 
inconvenante à mon avis: on demande compte à l’auteur non-seulement de 
ce qu’il a fait, mais du comment il l’a fait.” 
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Para H. Rigault, que publicou uma resenha no Journal des 

débats, a história poderia ser, sim, verdadeira. No entanto, o crítico 

defende a ideia de que Feydeau não é o protagonista: 

Se eu tivesse que ter uma opinião sobre essa pergunta delicada, 

eu diria: sim, isso deve ser uma história verdadeira. É uma pintura 

por demais erudita e meticulosa de uma paixão excepcional para 

o pintor ter adivinhado pelo poder da imaginação sozinho ou 

pela força única da observação moral. Essa paixão, alguém deve 

ter sentido isso, alguém que revelou segredos íntimos ao autor de 

Fanny, e o livro sem dúvida nasceu dessa confidência. [...] [o 

romance apresenta] uma preocupação de efeito literário, tão 

animada, tão inquieta, que somente pode-se pintar com tal 

pretensão de artista uma paixão tão dolorosa, quem não a sofreu 

ele mesmo. [...] A imitação é a tarefa original deste livro.42 

Quando afirma que “a imitação é a tarefa original” de Fanny 

e, mais adiante na resenha, quando expressa seu palpite de que 

Feydeau admirava Flaubert – porque apresenta um modo de 

descrição que busca pôr efeitos materiais nos menores detalhes 

do estilo43 –, Rigault indica que ambos os autores valorizam 

principalmente o estilo literário para transmitir o significado de 

sua obra; um estilo taxado como realista, por dar importância às 

descrições minuciosas consideradas por muitos críticos como 

 
42 RIGAULT, H. Fanny, par M. Ernest Feydeau – de la moralité des oeuvres 

littéraires. Journal des débats politiques et littéraires. 5 ag. 1858, pp. 1-2, p. 1. “S’il 
me fallait avoir un avis sur cette question délicate, je dirais: Oui, ce doit être 
une histoire vraie. C’est la peinture trop savante et trop minutieuse d’une 
passion exceptionnelle pour que le peintre ait pu la deviner par la seule 
puissance de l’imagination ou la saisir par la seule force de l’observation 
morale. Cette passion, quelqu’un doit l’avoir sentie qui en a dévoilé les 
intimes secrets à l’auteur de Fanny, et le livre sans doute est né de cette 
confidance. [...] [Il y a] une préoccupation de l’effet littéraire, si vive, si 
inquiète, que celui-là seul peut peindre avec une telle prétention d’artiste 
une passion si douloureuse qui n’en a pas lui-même souffert.[...] L’imitation, 
c’est la tache originelle de ce livre.” 

43 Idem. 
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“cópias” superficiais da realidade. Ademais, para Rigault, parece 

haver duas vozes na história: a que “sentiu” (a pessoa que fez a 

“confissão”) e a que “falou” (a pessoa que escreveu a “confissão”: 

Feydeau), e o crítico crê que o livro teria sido mais autêntico se o 

próprio “herói” que protagonizou a história na vida real o tivesse 

escrito, dado que para Rigault esse livro de “imitação”, de cópia, 

perde valor e conteúdo.  

É consenso entre os críticos que a narrativa é marcada por 

forte poder descritivo, não de ambientação, mas dos pensamentos 

de Roger e dos gestos mais discretos das personagens. Segundo 

Sainte-Beuve, que considera Feydeau um grande talento por ter 

escrito um livro que é “quase um poema”,44 

Tudo é descrito e mostrado em Fanny, tudo é visto e tornado 

visível; mas não há nenhuma (exceto a da cabana desolada [local 

de onde Roger está escrevendo sua história, o qual ele descreve 

no início do livro]) descrição propriamente dita.45 

De acordo com o mesmo crítico, Fanny é um romance sem 

digressões que fogem do objeto retratado, “tudo é direto, tudo é 

de sensação e impressão imediata”.46 Isto é, até o pensamento de 

Roger tem uma linha de raciocínio direta, mesmo que sentimental, 

enquanto nas cenas as ações são descritas com uma riqueza de 

detalhes concernentes à atuação e ao comportamento das 

personagens, nas quais os elementos presentes no ambiente são 

mencionados quando associados às ações. Para Claveau, que 

toma a obra como uma admirável criação psicológica, a cena que 

mais representa esse estilo descritivo de Feydeau é quando Roger 

vê, olhando para dentro do quarto de Fanny da varanda da casa 

dela, o momento em que ela seduz o marido: “[a cena] está repleta 
 

44 SAINTE-BEUVE, op. cit., p. 163. 

45 Ibidem, p. 166. “Tout est décrit et montré dans Fanny, tout est vu et rendu 
visible; mais il n’y a point (à part celle de la cabane désolée) de description 
proprement dite.” 

46 Ibidem, p. 167. “Tout est direct, tout est de sensation et d’impression 
immédiate.” 
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de uma multidão de traços engenhosos que te colocam em plena 

exibição. [...] Você acha que está lá”.47 Essa passagem transforma 

também o leitor em um voyeur. 

H. Rigault não acha o episódio da varanda tão fascinante 

quanto Claveau, pois não concorda que o “véu que deve cobrir a 

vida conjugal” seja “tão ousadamente rasgado”, deixando claro 

que a cena é um desrespeito à privacidade da vida familiar. Rigault 

avalia o romance como realista: 

Ó quimera do realismo é ainda esta arte equívoca e mentirosa, 

estes são os processos pueris dessa escola e males da escola, essas 

descrições materiais, essa mistura de realidade crua e refinamento 

fantástico, que corrompe neste livro a expressão de sentimentos 

verdadeiros.48 

Para o crítico, o realismo deturpa a realidade através de uma 

combinação entre a representação vulgar e elementos ilusórios, 

que seduz o leitor para essa arte “mentirosa” que na verdade não 

representa de modo algum a vida real. O resenhista Duchemin 

também manifesta opinião parecida com a de Rigault ao escrever 

que o estilo de Feydeau é como “um esqueleto cujos ossos 

angulares tinham sido cobertos com carnes apetitosas e 

contornos graciosos”. Ou seja, essa narrativa deslumbra e cativa 

no exterior através das descrições excessivas e talentosas, mas no 

fundo é algo obsceno que “empresta às paixões vis as cores da 

paixão santa”.49 No jornal La Presse, curiosamente, Léouzon diz 

 
47 CLAVEAU, op. cit., p. 3. “[La scène] est semée d’une foule de traits 

ingénieux qui vous mettent en plein spectacle. [...] Vous croiriez y être.” 

48 RIGAULT, op. cit., p. 1. “O chimère du réalisme! C’est pourtant cet art 
équivoque et menteur, ce sont ces procédés puérils d’école et de mauvaise 
école, ces descriptions matérielles, ce mélange de réalité crue et de 
raffinement fantastique, qui corrompent dans ce livre l’expression des 
sentiments vrais.” 

49 DUCHEMIN, C. Fanny, par M. Ernest Feydeau. La Lorgnette (Bordeaux). 
Fev. 1859, pp. 3-4. “Un squelette dont les os anguleux avaient été recouverts 
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exatamente o contrário: de acordo com ele, o romance de 

Feydeau não recorre a quimeras e se mantém simples e 

transparente. De resto, ele também declara que as descrições são 

ousadas e de uma “sensualidade perigosa”, e que a cena da 

varanda é cruel, porém uma “consequência lógica da situação”, 

visto que o livro todo caminha para esse momento de 

rompimento.50 

Os autores das resenhas ainda analisam brevemente as 

personagens de Fanny. Sainte-Beuve diz que Feydeau conseguiu 

tornar interessante um livro de poucas personagens e que possui 

uma única situação através da construção dos protagonistas. Ele 

ressalta que o autor trouxe algo novo ao colocar como agente do 

ciúme o amante, não o marido. Roger vê o outro como rival, 

sente-se humilhado por sua figura, alimenta amarguras e rancores, 

é “vítima do veneno do ciúme”51 e supõe-se enganado por sua 

amada – coisa que normalmente se espera do marido que toma 

consciência da situação posteriormente ao fato, não do amante 

que desde o começo soube o contexto do relacionamento. Sainte-

Beuve, inclusive, questiona qual seria o motivo do repentino 

ciúme de Roger, pois ele não o havia tido desde o começo do seu 

caso com Fanny: seria realmente amor o que ele sente por Fanny? 

Se fosse amor, o ciúme não teria surgido logo no início? Não seria 

menos um amor e mais um desejo de dominá-la, de preservar seu 

orgulho?52 

Asselineau destaca que Roger passa a efetivamente 

desconfiar de Fanny depois do jantar em que conheceu seu 

cônjuge. Ele vê que, “na presença de seu marido, Fanny é 

carinhosa e submissa, quase tímida; ela mal levanta os olhos, fala 

 
de chairs appétissantes et de contours gràcieux.”; “[Il] prétant aux passions 
viles les couleurs de la passion sainte.” 

50 LÉOUZON, L. Fanny - étude, par Ernest Feydeau. La Presse (Paris). 24 ag. 
1858, p. 3. 

51 SAINTE-BEUVE, op. cit., p. 163. “La victime du poison de jalousie”. 

52 Ibidem, p. 173. 
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pouco e em uma voz suplicante”,53 enquanto com Roger ela é 

mais firme e resoluta. Por esses motivos, ao ver que ele não possui 

domínio sobre ela, Roger teria passado a questionar se Fanny o 

ama tanto quanto diz, pois tem “o medo de que sua usurpação 

não seja completa o suficiente”, ele quer possui-la por completo.54 

Tudo isso, segundo o crítico, é consequência do sentimento de 

inferioridade do próprio Roger, adquirido ao conhecer o marido 

forte e seguro, e ele desconta suas dúvidas sobre si mesmo em sua 

amada. Asselineau aponta que a inferioridade e degradação de 

Roger se mantém no livro inteiro, que ele se mostra nervoso e 

fraco até o fim (como na tentativa de suicídio), que é consistente 

com a trajetória do personagem por ser, como Fanny mesma 

disse, “infantil”.55  

Léouzon considera Roger um “parasita”, que se alimenta da 

vida de Fanny, mas nunca poderá ser o centro dela: “seria ridículo 

se não provocasse tanta pena”. 56 Na sua resenha, ele se pergunta 

por que Fanny trai o esposo e por que escolhe Roger para tal, se 

ela procura alguém que seja o exato oposto de seu marido (um 

homem forte e bruto, sendo Roger mais frágil e sentimental), e 

nota que seu sentimento pelo amante é quase maternal.  

Outrossim, Rigault e Claveau também se perguntam como Fanny 

chegou ao adultério. Rigault questiona como uma mulher que se 

casou por amor se apaixona por outro, queixa-se que o autor não 

esclareceu isso, e afirma que “dizer que Roger parece uma sílfide 

não é uma explicação” – fazendo referência à personalidade 

vulnerável de Roger comparável à de uma mulher (porque para a 

 
53 ASSELINEAU, op. cit., p. 184. “En présence de son époux, Fanny est 

tendre et soumise, presque timide; elle lève à peine les yeux, parle peu et 
d’une voix suppliante.” 

54 Ibidem, p. 185. “Ce qui trouble Roger c’est [...] la crainte que son usurpation 
ne soit pas assez complète.” 

55 Ibidem, p. 186. 

56 LÉOUZON, op. cit., p. 3. “Comme il serait ridicule, s’il ne faisait pas tant 
pitié!” 
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mentalidade da época as mulheres eram naturalmente mais 

delicadas) e dando a entender que uma suposta vontade de Fanny 

em experimentar o amor com alguém diferente de seu marido não 

é pretexto suficiente para a infidelidade dessa mãe de família.57 

Claveau confessa que é normal se perguntar os motivos de Fanny 

para se submeter a esse tipo de situação de “duplo adultério”, que 

a faz trair tanto o marido, quanto o amante a quem fez uma 

promessa de fidelidade, “quando ela tem toda a facilidade de agir 

de outra forma”58 –, quer dizer, quando ela, que possui uma 

posição socialmente privilegiada, gosta de ser mãe, ama seu 

marido, não tem justificativa aparente para arranjar um amante. 

Duchemin resume bem o que pode significar ter uma personagem 

tão misteriosa, para os homens da época, como Fanny: 

[...] se nós pudéssemos pensar que a mistura de virtudes e vícios 

personificados em Fanny é possível, resultaria para nós a 

confusão do bem e do mal, da desconfiança por um bem que 

pode ser corrompido, de interesse por um mal que pode ser tão 

poético.59 

Torna-se evidente que Duchemin teme que essa personagem, 

que aparentemente tem uma vida perfeita e ainda assim se entrega 

ao pecado (“mistura de virtudes e vícios”), confunda os leitores 

sobre o certo e o errado e, possivelmente, desperte um interesse 

que os convide para um lado onde a indecência, que parece tão 

“poética” em Fanny, prevaleça. O crítico deixa claro que não é um 

grande fã do romance: diz que o sucesso obtido não foi merecido, 

que o livro é “monstruoso” e imoral. Tal imoralidade, para ele, se 

 
57 RIGAULT, op. cit., p. 1. “Dire que Roger a l’air d’une sylphe, ce n’est pas 

une explication.” 

58 CLAVEAU, op. cit., p. 3. “Il est naturel de se demander pourquoi Fanny se 
livre à ce double adultère, quand elle a toute facilité d’agir autrement.” 

59 DUCHEMIN, op. cit., p. 4. “[...] si nous pouvions penser que l’alliage de 
vertus et de vices personnifié dans Fanny est possible, il en résulterait pour 
nous la confusion du bien et du mal, de la défiance pour un bien qui peut-
être souillé, de l’intérêt pour un mal qui peut-être ainsi poétisé.” 
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encontra no que chama de “combinar virtudes de caráter e vícios 

os mais opostos, os mais incompatíveis” e por “confundir o vício 

com amor” (confundir o pecado do adultério com amor),60 

características exibidas na figura de Fanny. Ele diz que a única 

coisa que o tranquiliza é saber que o romance “se salva de si 

mesmo” pelos seus “excessos grotescos”; para ele, o exagero 

presente na narrativa a impossibilitaria de ser levada a sério.61 

Rigault declara que, se a intenção de Feydeau foi a de 

escrever um livro moral, ele não encontra traços suficientes disso 

nas páginas do romance. Classificando o livro como realista, 

como já mostrado mais acima, ele diz que, na busca de mostrar o 

verdadeiro, Feydeau foi “ao último limite do falso”. 62 Para ele, se 

o autor desejava ser realista, devia ter-se contido aos sentidos e se 

afastado da alma, que não tem relação com as “intoxicações da 

carne”63, evitando a degradação do espírito por meio dos exageros 

da narrativa. Rigault afirma que a questão da moralidade de uma 

obra parte unicamente do caráter de seu autor: quando o autor 

detém sentimentos morais, não importa o quanto o mal está 

presente em sua obra, ela sempre terá um desfecho genuinamente 

moral, independentemente do mal “vencer” ou não. Em Fanny, 

para ele, não fica clara a intenção do autor (porém, Rigault não 

diz com todas as palavras que Feydeau é um escritor que não 

possui valores morais). Ademais, ele explica que não consegue ter 

empatia pelo “ladrão”, Roger, que sofre por ciúme de algo que 

 
60 Ibidem, pp. 3-4. “La pire des immoralités, selon moi, c’est d’allier dans un 

même personnage les vertus et les vices les plus opposés, les plus 
incompatibles.” 

61 Ibidem, p. 4. “Mais l’excès même de cette immoralité me rassure. La chose 
se sauve d’elle-même à force de grossièreté.” 

62 RIGAULT, op. cit., p. 1. “M. Feydeau pousse la recherche du vrai jusqu’aux 
dernières limites du faux.” 

63 Ibidem, p. 2. “La volupté du corps”. 
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não é dele, pois só faz sentido ter tal sentimento sobre o que já se 

possui.64 

Asselineau discorda de Rigault de que o ciúme só se dá por 

alguma coisa que já é possuída, dizendo que, ao contrário, pode 

ser agravado pelo desejo de possuir por completo. Ele escreve em 

sua resenha que acha equivocada a concepção de Rigault sobre 

como se dá a moralidade na arte.65 Acha a questão muito mais 

complexa do que “tanto vale o homem, tanto vale o livro”66 e 

argumenta que a moralidade da literatura, se há uma, não é a 

mesma que a moralidade da vida real; ela é singular, original e o 

que a define é o respeito que o artista tem para com a arte.67 Para 

Sainte-Beuve, que também acredita que a arte pertence somente 

a si mesma e não cabe atrelar a ela valores extrínsecos, se alguém 

quisesse enxergar uma lição de moral cristã em Fanny seria muito 

simples, visto que “as misérias da paixão e o inferno do ciúme”, 

com todo o sofrimento que eles trazem, são enfatizados na obra.68 

L. Léouzon e A. Claveau consideram o romance moral. O 

primeiro declara impossível que, depois de ler toda a “deplorável 

profanação da natureza humana”,69 alguém teria coragem de se 

render ao adultério apresentado por meio de tantos “horrores e 

angústias”. Para Claveau, o livro é “honesto”, “instrutivo” e “um 

preservativo real contra o adultério”,70 apesar de, ainda assim, não 

ser leitura apropriada para mulheres, por serem mais pudicas e 

sensíveis diante de temas abordados tão vulgarmente. 

 

 
64 Idem. 

65 ASSELINEAU, op. cit., pp. 184, 187. 

66 RIGAULT, op. cit., p. 2. “Tant vaut l’homme, tant vaut le livre.” 

67 ASSELINEAU, op. cit., p. 187. 

68 SAINTE-BEUVE, op. cit., p. 165. “[les] misères de la passion et l’enfer des 
jalousies”. 

69 LÉOUZON, op. cit., p. 3. “Une déplorable profanation de la nature 
humaine”.  

70 CLAVEAU, op. cit., p. 3. “Un vrai préservatif contre l’adultère”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É evidente que não há um consenso entre os críticos 

literários acerca da questão da moralidade em Fanny, e é 

interessante notar que alguns tentam encontrar justificativas para 

o estilo da obra na vida pessoal do autor. A figura de Roger causa 

desconforto por sua incessante degradação e humilhação ao ser 

possuído pelas angústias do ciúme causado por um amor 

proibido, o que para muitos é a evidência clara dos males que traz 

o adultério. Por um lado, alguns consideram isso moral porque, 

ao mostrar essa dura realidade, o romance desencorajaria leitores 

a praticarem tal pecado, por medo de se tornarem criaturas tão 

atormentadas quanto Roger. Por outro lado, é declarado como 

imoral, pois mostra uma noção deturpada do ciúme por amor, 

que só seria legitimado vindo do marido – vindo do amante, é 

algo grosseiro e incapaz de suscitar qualquer tipo de empatia. 

A personagem de Fanny causa claras confusões, por ser a 

mulher burguesa ideal e (aparentemente) contente com isso, mas 

que, por alguma razão, se rende ao adultério. Ela representa o que 

há de mais virtuoso e de mais perverso em uma pessoa só. 

Levando a suposta “vida perfeita”, é difícil compreender o que a 

leva a ter um amante, e é impossível dizer com certeza seu motivo, 

visto que a história é contada pelo amante, em primeira pessoa. 

Pode ser que ela quisesse se rebelar diante da conduta social que 

era esperada dela; pode ser que ela estivesse somente entediada, 

que quisesse realizar seu desejo sexual, ou que houvesse alguma 

outra justificativa qualquer. É impossível saber ao certo, e é por 

isso que ela causa tanta desconfiança. Os críticos, apesar de em 

algum nível perceberem os exageros da narrativa de Roger, não 

fazem a ligação direta disso com a representação que ele faz de 

Fanny – e isso nos traz ao conceito de narrador não-confiável de 

Wayne Booth: 

O romancista que escolhe contar esta história não pode, ao 

mesmo tempo, contar a outra história; ao centrar o nosso 



186 
 

interesse, simpatia ou afeição num personagem exclui, 

necessariamente, do nosso interesse, simpatia ou afeição um 

outro personagem.71 

Não importa o quão impessoal o autor tente ser em relação 

à história, é impossível ele se ausentar completamente, porque ele, 

necessariamente, elege um caminho para a narrativa em que 

favorece uma determinada personagem e situação. Um dos 

aspectos mais importantes que o autor precisa construir é o 

narrador, aquele que vai dar voz à obra, e do qual existem vários 

tipos diferentes. O fenômeno do narrador não-confiável, que nos 

interessa aqui, é mais comumente (porém não exclusivamente) 

construído em primeira pessoa. Pelo simples fato de ser um ponto 

de vista de apenas uma personagem, já indica que a história como 

um todo nunca poderá ser devidamente visualizada. A 

credibilidade desse narrador, por consequência, cai cada vez mais 

à medida que sua emoção aumenta; um narrador muito emotivo 

tem mais tendência a distorcer alguns fatos e acontecimentos a 

seu favor, para passar melhor a imagem que ele deseja.  

Feydeau, no momento da escolha de seu narrador, 

simultaneamente optou por não dar chance à personagem de 

Fanny de “se defender”. A história é escrita em primeira pessoa 

por um Roger rancoroso e com o coração partido, que quer 

justificar suas ações exageradas e ciumentas e culpar sua amada 

pelo fim do relacionamento, o que quer dizer que possivelmente 

ele esteja exagerando algumas descrições e fazendo com que 

Fanny pareça mais manipuladora do que realmente é (se ela de 

fato o for em algum nível). Os críticos não entendem a razão de 

Fanny cometer adultério porque Roger, ao não explicar os 

motivos dela, insinua que ela é leviana e age sem motivo aparente. 

O interesse dele em mostrar Fanny como ele a vê ao escrever o 

livro é o que informa a maneira como ele constrói Fanny no texto. 

 
71 BOOTH, Wayne. A retórica da ficção. Lisboa: Editora Arcádia, 1980, p. 96. 
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Ou seja, não há como saber o que seria real ou não dentro da 

história. Roger é, por conseguinte, um narrador não-confiável. 

É curioso o fato de que os resenhistas da época pareçam 

ignorar completamente essa dimensão do texto, revelando uma 

dificuldade de enxergar a distância entre autor e narrador, ao 

questionar se Feydeau é o protagonista do romance, e a distância 

entre o narrador e a personagem construída pelo narrador, por 

aceitar tudo o que é dito sem questionamentos sobre sua 

confiabilidade. Há três vozes no texto (e não somente duas, como 

afirma Rigault): o autor, o narrador e o Roger rememorado pelo 

narrador (aquilo que o narrador diz ter vivenciado). Ele 

reconstrói, a partir de sua memória, uma versão de si próprio no 

passado influenciada por seu estado mental no presente, o que 

indica que os seus sentimentos podem não ser os que de fato 

foram experienciados na época. Os críticos do século XIX 

apresentam uma grande dificuldade de analisar o efeito literário 

desse texto, concentrando-se apenas em examinar seu valor moral 

e em procurar a presença do autor na narrativa, perdendo a 

chance de penetrar um sentido mais profundo na construção do 

romance e em sua interpretação. 
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foi publicado em Paris, em 1955, após 

diversas editoras norte-americanas 

terem recusado o manuscrito de 

Vladimir Nabokov, que teve sua primeira edição nos Estados 

Unidos só em 1958. A obra, que tematiza a pedofilia, consiste no 

relato de Humbert Humbert, um professor de literatura de meia 

idade erudito, eloquente e sobretudo irônico, que narra sua 

obsessão por Dolores Haze, ou Lolita, como ele a chama, uma 

menina de doze anos que se torna sua enteada e de quem ele abusa 

continuamente por mais de dois anos. No posfácio que 

acompanhou a primeira edição norte-americana, Nabokov 

atribuiu a dificuldade de publicação não à maneira como o livro 

trata a pedofilia, mas ao tema em si2; porém, não obstante a 

relutância das editoras, o romance foi bem recebido na esfera da 

alta cultura literária.  

No mesmo ano de publicação da obra nos EUA, Elizabeth 

Janeway afirmou, em uma resenha para o The New York Times, que 

Humbert Humbert “é um herói com uma falha trágica”, um 

representante de todo homem “movido pelo desejo”, cuja 

obsessão por Lolita sintetiza a própria “natureza eterna e 

universal da paixão”.3 Ainda em 1958, Lionel Trilling publicou 

um artigo em que defende que Lolita é uma “história sobre amor”, 

não sobre sexo, e que seu narrador é um amante que se inscreve 

na extinta tradição literária do amor passional, característica dos 

 
2 NABOKOV, Vladimir. Lolita. Trad. de Jorio Dauster. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2007, p. 364.  

3  JANEWAY, Elizabeth. The tragedy of Man Driven by Desire. The New 
York Times, Sunday, August 17, 1958. Disponível em: movies2. 
nytimes.com/books/97/03/02/lifetimes/nab-r-lolita.html. Salvo indicação 
contrária, todas as traduções apresentadas neste texto são de próprio punho. 
No original: “Humbert is the hero with the tragic flaw. Humbert is every 
man who is driven by desire, wanting his Lolita so badly that it never occurs 
to him to consider her as a human being, or as anything but a dream-figment 
made flesh 3/4 which is the eternal and universal nature of passion.” 

Lolita 
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romances arturianos.4 Tal leitura persistiu: quase três décadas 

depois, em 1986, Gregor Von Rezzori se referiria a Lolita como a 

“única história de amor convincente de nosso século” (“the only 

convincing love story of our century”); num artigo publicado na 

Vanity Fair, ele afirma que a obra  

é, simplesmente, um dos grandes exemplos da paixão na 

literatura, uma história de um anseio irrealizável profundamente 

comovente, de sofrimento através do amor, amor de tal ardência 

que, embora concentrado monomaniacamente em seu objeto, na 

verdade visava para além dele, até que fluísse de volta para o 

grande Eros, que o havia criado.5 

Mas o romance não ficou restrito à esfera dos literatos e 

acadêmicos, tendo sido apropriado, também, pela cultura 

popular. Pouco depois de sua publicação, o escândalo 

subsequente serviu para que, de acordo com Tinti, o romance 

fosse “convertido pelo tino publicitário da editora Putnam em 

fama e lucro”, de maneira que Lolita viria a se tornar uma espécie 

de ícone pop6, e seu nome passaria a designar, na imprensa, “uma 

 
4 “Lolita is a story about love. Perhaps I shall be better understood if I put it 

in this form: Lolita is not about sex, but about love”. TRILLING, Lionel. 
The Last Lover. Review of Lolita, by Vladimir Nabokov. Griffin 7, August 
1958, p. 15.  

5 VON REZZORI, Gregor. In Pursuit of Lolita. Vanity Fair, August 1986. 
Disponível em: archive.vanityfair.com/article/1986/8/in-pursuit-of-lolita. 
“It simply stood as one of the great examples of passion in literature, a 
deeply touching story of unfulfillable longing, of suffering through love, 
love of such ardor that though it concentrated on its subject 
monomaniacally, it actually aimed beyond it, until it flowed back into the 
great Eros that had called it into being.” 

6 TINTI, Tauan Fernandes. Sobre o envelhecimento de Lolita no mundo 
administrado. ALEA, vol. 18/1. Rio de Janeiro, 2016, p. 130. Vale 
mencionar, ainda, o papel que as adaptações cinematográficas de Lolita – a 
de Stanley Kubrick, de 1962, e a de Adrian Lyne, de 1997 – desempenharam 
nesse processo; é significativo que os óculos vermelhos com lentes em 
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adolescente provocativa, vulgar e sexual, uma vadia sedutora, 

proativa e voraz de homens de meia idade”.7 Elizabeth Patnoe 

cita exemplos emblemáticos disso, como o de Amy Fisher, que, 

em 1992, quando tinha 17 anos, ficou conhecida como a “Lolita 

de Long Island” porque tentou assassinar a tiros a esposa de seu 

amante, Joey Buttafuoco, que era vinte anos mais velho que ela 

(cumpre notar que, quando saiu da prisão, Fisher se tornou atriz 

de filmes pornográficos).8 As entradas do termo em dicionários 

constituem um testemunho ainda mais contundente: em 1966, 

The Random House Unabridged Dictionary of the English Language ainda 

definia o verbete “Lolita” como “nome dado a meninas, forma de 

Charlotte ou Dolores”, mas em 1992 a definição do The American 

Heritage Dictionary of the English Language para o mesmo verbete era 

“uma garota adolescente sedutora [de Lolita, heroína de Lolita, 

romance de Vladimir Nabokov]”;9 em 2019, o Cambridge Dictionary 

definia Lolita como “uma garota jovem que tem aparência muito 

sexual ou que se comporta de forma muito sexual”,10 e o Oxford 

Living Dictionary, como “jovem garota sexualmente precoce”.11  

 
formato de coração, que a personagem usa no pôster de Kubrick, tenham 
se tornado um símbolo visual da Lolita. 

7 VICKERS, Graham. Chasing Lolita: how popular culture corrupted 
Nabokov’s little girl all over again. Chicago: Chicago Review Press, 2008, p. 
170: “Before long ‘Lolita’, in the press sense, was a provocative teenage sex 
siren, a tart, a slut, a voracious and proactive seducer of middle-aged men.” 

8 PATNOE, Elizabeth. Lolita Misrepresented, Lolita Reclaimed: Disclosing 
the Doubles. College Literature, Vol. 22, No. 2 (Jun., 1995), p. 82.  

9 As referências aos dicionários de 1966 e 1992 são de Patnoe (ibidem, p. 82): 
“A girl’s given name, form of Charlotte or Dolores”; “A seductive 
adolescent girl [After Lolita, the heroine of Lolita, a novel by Vladimir 
Nabokov]”. 

10 “A young girl who has a very sexual appearance or behaves in a very sexual 
way”. https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/lolita. Acesso 
em: 30/04/2019. 

11 “A sexually precocious young girl.” https://en.oxforddictionaries.com/ 
definition/lolita. Acesso em: 30/04/2019. 
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A recepção do livro em ambas as esferas assinala a reificação 

da imagem de uma Lolita provocativa e violadora, em vez de uma 

Lolita “silenciada e violada”,12 ao mesmo tempo em que evidencia 

que, no geral, coube a Humbert Humbert o papel de herói de uma 

história de amor. Isto aponta claramente para a desigualdade de 

gênero e o sexismo que permeiam as nossas relações sociais – é 

assustador que se tenha podido afirmar que Humbert Humbert 

fosse representativo de todo homem apaixonado13 –, mas também 

para uma questão de ordem formal da obra literária: o modo 

como a figura de Lolita foi sendo apropriada parece duplicar ou 

emular o movimento de violação e silenciamento da menina que 

se dá dentro da própria obra, a partir da representação enviesada 

do narrador pedófilo. Por um lado, pode-se explicar a 

consolidação da figura de uma Lolita ativamente sedutora no 

âmbito da afirmação de Wayne Booth de que “leitores serão seres 

humanos com todos os seus pecados sobre as suas cabeças”14 – 

em outras palavras, pelo fato de que o leitor empírico é um sujeito 

concreto, imerso em uma cultura misógina, que carrega consigo 

as suas crenças ao emitir juízo sobre suas leituras; por outro, é 

preciso olhar para as técnicas narrativas que Nabokov emprega 

em Lolita e que abrem espaço para que essa recepção tenha sido 

possível. Se a complexidade do seu jogo narrativo comporta uma 

 
12 PATNOE, op. cit., p. 83: “Thus, instead of embracing the muted, violated 

Lolita, our misogynistic culture created and reified a violating Lolita.” 

13 Para Janeway (The tragedy of man driven by desire, op. cit.), “Humbert é 
todos nós” e, portanto, “tende a se tornar uma figura de alegoria de Todo 
Homem” (respectivamente: “Humbert is all of us” e “Humbert tends to 
run over into a figure of allegory of Everyman”). De modo similar, Von 
Rezzori (In pursuit of Lolita, op. cit.) declara que “todo amor apaixonado 
pode encontrar sua imagem no amor sem limites de Humbert Humbert por 
Lolita” (“Every passionate love can find its image in Humbert Humbert's 
boundless love for Lolita”).  

14 BOOTH, Wayne. The Rethoric of Fiction. Chicago & London: The University 
of Chicago Press, 1983, p. 391: “Readers will be human beings with all their 
sins upon their heads”. 
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estrutura metaficcional e paródica15, essa tessitura exige um leitor 

refinado, experiente e versado em literatura para que seja 

identificada, e, considerando-se a sua justaposição a um enredo 

pautado em convenções realistas de representação, ela não esgota 

as possibilidades de leitura da obra. É também possível ler Lolita 

a partir de um pacto ficcional que não rompe com a ilusão de 

realidade daquilo que é narrado, premissa que assumimos nas 

considerações a seguir. 

Em primeiro lugar, em se tratando do enfoque narrativo, o 

autor assegurou ao pedófilo a voz que conduz a narrativa. Assim, 

na realidade ficcional, Humbert Humbert detém a credibilidade 

do narrador e o controle não somente do estilo em que apresenta 

o relato, mas da sua própria composição, isto é, Humbert é quem 

seleciona os fatos que apresentará e em que ordem; é quem 

determina, também, a concatenação entre eles. Ele pode, assim, 

filtrar as informações a respeito de todas as outras personagens – 

as falas da Lolita, por exemplo, raramente são apresentadas em 

discurso direto. A questão mais importante, depois disso, é por 

que ele escreve, e para quem.16 Há dois públicos aos quais ele se 

dirige: o júri, que lerá o relato como a peça de defesa de Humbert 

em seu próprio julgamento (lembremo-nos de que ele foi preso 

por assassinato e escreve na prisão); e o leitor de Lolita, que terá 

acesso à narrativa apenas após a morte de Dolores Haze, quando 

o manuscrito utilizado no julgamento poderá ser publicado. O 

 
15 Cf. APPEL, Alfred. Lolita: the springboard of parody. Wisconsin Studies in 

Contemporary Literature, vol. 8, nº 2, A special number devoted to Vladimir 
Nabokov, spring/1967, pp. 204-224. 

16 Trata-se do questionamento que Helen Caldwell formula em relação a Dom 
Casmurro em seu estudo The Brazilian Othello of Machado de Assis: a Study of 
Dom Casmurro (1960). Em Iniciação Científica financiada pela FAPESP no 
ano de 2016, intitulada “A retórica de Humbert Humbert e o paradigma do 
pé atrás: uma leitura de Lolita, de Nabokov”, desenvolvemos as relações 
entre Lolita e o romance de Machado de Assis em questão, mobilizando as 
leituras de Caldwell e de Roberto Schwarz como fundamentação para nossa 
hipótese de leitura do romance de Nabokov. 
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endereçamento ao júri explica o estilo altamente argumentativo e 

persuasivo da narrativa, enquanto a pretensão de publicar o livro 

fornece uma justificativa para o evidente esforço de composição 

literária (que se manifesta, por exemplo, no fato de Humbert 

Humbert só dar a conhecer ao leitor o nome do homem que ele 

assassina – com quem Lolita fugira – ao final da narrativa).  

Tendo em vista que Humbert Humbert foi preso pelo 

assassinato de Clare Quilty, não pelo crime de estupro, é de se 

perguntar como a narrativa de sua obsessão por Dolores Haze 

poderia ajudar a inocentá-lo. Ora, é por meio do relato 

autobiográfico que Humbert mobiliza diversos recursos de 

persuasão que pretendem angariar uma opinião favorável ao seu 

caso por parte do seu júri-leitor. Descrevemos, a seguir, alguns 

dos principais movimentos retóricos que estruturam a sua peça 

de defesa, a fim de colocar em relevo a estratégia de composição 

de seu relato e, assim, distanciarmo-nos da simpatia ou mesmo 

identificação em relação a Humbert Humbert a que somos 

induzidos pela narrativa. Organizamos tais movimentos em sete, 

a saber: 1. a sugestão de uma condição patológica; 2. a invenção 

da ninfeta; 3. a relativização cultural da pedofilia; 4. a fatalidade 

do destino; 5. a intertextualidade; 6. o remorso; 7. a ideia de 

primazia da arte sobre a moral.  

 

A SUGESTÃO DE UMA CONDIÇÃO PATOLÓGICA  

  

De início, o próprio título referido pelo editor fictício do 

romance – “Lolita, ou a confissão de um viúvo de cor branca” 

(Lolita, or the confession of  a white-widowed male) – insinua a 

condição patológica de Humbert Humbert. Segundo Alfred 

Appel, “viúvo de cor branca” ecoa as expressões de catalogação 

de trabalhos psiquiátricos,17 enquanto John Ray, autor fictício do 

prefácio, insinua ter sido escolhido como editor da obra em 

 
17 NABOKOV, Vladimir. The Annotated Lolita. Edited by Alfred Appel Jr. 

London: Penguin Classics, 2000, p. 319. 
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função de seus estudos sobre “certos estados mórbidos e 

perversões” e conjetura que, “se nosso ensandecido memorialista 

houvesse procurado um psicólogo competente no fatídico verão 

de 1947, o desastre teria sido evitado”.18  

Na primeira página de seu relato, após a emblemática 

descrição dos movimentos da língua a pronunciar o nome 

“Lolita”, Humbert Humbert formula e responde a uma pergunta 

que provavelmente não teria ocorrido a nenhum de seus leitores, 

mas que dá ensejo para que ele apresente aquilo que identifica 

como a origem de sua patologia: “Será que [Lolita] teve uma 

precursora? Sim, de fato teve. Na verdade, talvez jamais teria 

existido uma Lolita se, em certo verão, eu não houvesse amado 

uma menina primordial”.19 Essa “precursora” será apresentada a 

seguir, após uma breve e idílica descrição de sua infância, até que, 

aos treze ou quatorze anos, o narrador conhece Annabel – eis a 

“menina primordial” –, que era apenas alguns meses mais nova 

que ele, e por quem se apaixona profundamente. No entanto, 

apesar de várias tentativas, os dois não conseguem consumar uma 

relação sexual antes do fim do verão e da partida de Annabel, que 

morre quatro meses depois. É precisamente esta morte que, 

conforme Humbert Humbert pretende incutir no leitor desde o 

início da narrativa, consiste no evento traumático que 

desencadeou a sua condição patológica:  

Porém, tenho como certo que, de alguma forma mágica e fatal, 

Lolita começou com Annabel. Também sei que o trauma causado 

 
18 NABOKOV, Vladimir. Lolita. Trad. Jorio Dauster, op. cit., pp. 5-7. “[…] 

had our demented diarist gone, in the fatal summer of 1947, to a competent 
psycho-pathologist, there would have been no disaster” (p. 5). Nas 
referências a seguir, todas as citações em português pertencem à tradução 
de Jorio Dauster referida na nota 1, e o original em inglês à edição 
organizada por Alfred Appel Jr, referida na nota 15. 

19 Ibidem, p. 11. “Did she have a precursor? She did, indeed she did. In point 
of fact, there might have been no Lolita at all had I not loved, one summer, 
a certain initial girl child” (p. 9). 
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pela morte de Annabel cristalizou a frustração daquele verão de 

pesadelo, gerando um obstáculo permanente a qualquer outro 

romance durante os frios anos de minha juventude.20  

A obsessão pela figura de Annabel teria se cristalizado de tal 

forma que, mesmo após adulto, Humbert Humbert não era capaz 

de obter satisfação sexual com nenhuma mulher adulta:  

Ostensivamente, mantinha o que se chama de relações normais 

com diversas mulheres terrenas, cujos seios se assemelhavam a 

abóboras ou peras; intimamente, consumia-me uma demoníaca 

fogueira de concupiscência por todas as ninfetas que passavam 

na rua e que eu, por um covarde respeito às leis, jamais ousava 

abordar. As fêmeas humanas que me era permitido manusear 

eram apenas agentes paliativos.21  

Portanto, o quadro em que as tendências pedófilas do 

narrador são por ele introduzidas em seu relato é o da pedofilia 

enquanto patologia. Em suas palavras, ele teria sido assombrado por 

Annabel até quebrar “seu feitiço encarnando-a em outra”,22 em 

Dolores Haze. Não obstante ele tenha conhecido Lolita mais de 

duas décadas depois de Annabel, a cena em que a vê pela primeira 

vez é descrita em termos do que ele chama de “choque de 

apaixonado reconhecimento”: de imediato, reconhece Annabel ao 

colocar os olhos em Dolores Haze – “Era a mesma criança – os 

 
20 Ibidem, p. 15. “I am convinced, however, that in a certain magic and fateful 

way Lolita began with Annabel. I also know that the shock of Annabel’s 
death consolidated the frustration of that nightmare summer, made of it a 
permanent obstacle to any further romance throughout the cold years of my 
youth” (pp. 13-14). 

21 Ibidem, p. 20. “Overtly, I had so-called normal relationships with a number 
of terrestrial women having pumpkins or pears for breasts; inly, I was 
consumed by a hell furnace of localized lust for every passing nymphet 
whom as a law-abiding poltroon I never dared approach. The human 
females I was allowed to wield were but palliative agents” (p. 18). 

22 Ibidem, p. 17. “[...] until, at last, I broke her spell by incarnating her in 
another” (p. 15). 
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mesmos ombros frágeis cor de mel, as mesmas costas flexíveis, 

nuas e sedosas, os mesmos cabelos castanhos”23 –, sente de novo a 

areia e as ondas do mar do “principado à beira-mar” em que 

conhecera esta última e ressalta que Lolita só foi “descoberta” por 

ele porque, em seu passado, existira Annabel. 

Tenho grande dificuldade em exprimir com suficiente ênfase 

aquele lampejo, aquele tremor, aquele choque de apaixonado 

reconhecimento. Durante o breve e ensolarado momento em que 

meu olhar deslizou pela criança ajoelhada (os olhos do pequeno 

Herr Doktor que curaria todos os meus males piscavam por cima 

daqueles severos óculos escuros), enquanto eu passava por ela 

em meu disfarce de adulto (um homem alto e bonitão, digno de 

uma tela de cinema), o vácuo de minha alma conseguiu aspirar 

cada detalhe de sua radiosa beleza para compará-los com os 

traços da amada que a morte me roubara. Pouco depois, é 

verdade, essa nouvelle, essa Lolita, minha Lolita, iria eclipsar 

inteiramente seu protótipo. O que desejo ressaltar é que a 

descoberta dela foi uma consequência fatal daquele “principado 

à beira-mar” em meu tétrico passado. Tudo o que se passou entre 

os dois eventos nada mais foi que um tatear no escuro, uma série 

de erros crassos, falsos rudimentos de alegria. Tudo o que tinham 

em comum os unia num único episódio.24 

 
23 Ibidem, p. 41. “[...] it was the same child – the same frail, honey-hued shoulders, 

the same silky supple bare back, the same chestnut head hair” (p. 39). 

24 Idem. “I find it most difficult to express with adequate force that flash, that 
shiver, that impact of passionate recognition. In the course of the sun-shot 
moment that my glance slithered over the kneeling child (her eyes blinking 
over those stern dark spectacles the little Herr Doktor who was to cure me 
of all my aches) while I passed by her in my adult disguise (a great big 
handsome hunk of movieland manhood), the vacuum of my soul managed 
to suck in every detail of her bright beauty, and these I checked against the 
features of my dead bride. A little later, of course, she, this nouvelle, this 
Lolita, my Lolita, was to eclipse completely her prototype. All I want to 
stress is that my discovery of her was a fatal consequence of that ‘princedom 
by the sea’ in my tortured past. Everything between the two events was but 
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Essa conexão direta entre Annabel e Lolita, que Humbert 

tanto se esforça em estabelecer, só se sustenta com a prerrogativa 

da condição patológica que teria sido originada pela morte da 

primeira. Trata-se de um dos mais poderosos recursos retóricos 

mobilizados pelo narrador enquanto argumento de defesa, na 

medida em que convencer o júri de que o réu é um homem 

mentalmente doente pode levar a um veredito de absolvição: se a 

patologia implica que a personagem não tem controle sobre as 

suas ações, Humbert não poderia ser considerado legalmente 

responsável pelos episódios que se relacionam ao seu trauma – 

nem pelo abuso de Lolita, nem pelo assassinato de Quilty. 

 

A INVENÇÃO DA “NINFETA” 

 

À propósito do relato do seu sofrimento quanto à 

impossibilidade de satisfazer os seus desejos sexuais, Humbert 

Humbert apresenta a sua tese sobre a existência das “ninfetas”. 

Segundo ele, há certas meninas entre as idades de nove e quatorze 

anos cuja natureza não é humana, mas demoníaca – as “ninfetas” 

–, que somente se revelam a determinada categoria de pessoas: só 

cairá “sob o feitiço” de uma “ninfeta” um homem que seja ou 

artista ou louco, e pelo menos dez anos mais velho que ela. A sua 

descrição da “ninfeta” adota um tom algo paródico de uma ficha 

catalográfica de espécies animais, como se pode observar a seguir. 

Entre os limites de idade de nove e catorze anos, virgens há que 

revelam a certos viajores enfeitiçados, bastante mais velhos do 

que elas, sua verdadeira natureza – que não é humana, mas 

nínfica (isto é, diabólica). A essas criaturas singulares proponho 

dar o nome de “ninfetas” [...]. Será que todas as meninas entre 

esses limites de idade são ninfetas? Claro que não. Se assim fosse, 

nós, que conhecemos o mapa do tesouro, que somos os viajantes 

 
a series of gropings and blunders, and false rudiments of joy. Everything 
they shared made one of them” (pp. 39-40). 
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solitários, os ninfoleptos, teríamos há muito enlouquecido [...]. É 

necessário ser um artista ou um louco, um indivíduo 

infinitamente melancólico, com uma bolha de veneno 

queimando-lhe as entranhas e uma chama supervoluptuosa 

ardendo eternamente em sua flexível espinha (ah, quantas vezes 

a gente se encolhe de medo, se esconde!), a fim de discernir de 

imediato, com base em sinais inefáveis – a curva ligeiramente 

felina de uma maçã do rosto, uma perna graciosa coberta de fina 

penugem, e outros indícios que o desespero, a vergonha e 

lágrimas de ternura me impedem de enumerar -, o pequeno e 

fatal demônio em meio às crianças normais.25 

Annabel teria sido “a ninfeta original, o fatídico súcubo”26 

que o teria acompanhado pelo resto da vida, e é esta a sua 

justificativa para que não tenha sido capaz de superá-la. 

Observemos, porém, que, com a criação dessa categoria, o 

narrador não apenas se reafirma enquanto artista e homem 

doente – e, na afinidade que ele estabelece entre a arte e a loucura 

patológica, é conferido a esta última uma espécie de status elevado 

–, como opera uma inversão maquiavélica: a origem do problema 

não se localiza mais no homem e na sua perversão, mas na 

 
25 Ibidem, pp. 18-19. “Between the age limits of nine and fourteen there occur 

maidens who, to certain bewitched travelers, twice or many times older than 
they, reveal their true nature which is not human, but nymphic (that is, 
demoniac); and these chosen creatures I propose to designate as ‘nymphets.’ 
[…] Between those age limits, are all girl-children nymphets? Of course not. 
Otherwise, we who are in the know, we lone voyagers, we nympholepts, would 
have long gone insane. […] You have to be an artist and a madman, a creature 
of infinite melancholy, with a bubble of hot poison in your loins and a super-
voluptuous flame permanently aglow in your subtle spine (oh, how you have 
to cringe and hide!), in order to discern at once, by ineffable signs the slightly 
feline outline of a cheekbone, the slenderness of a downy limb, and other 
indices which despair and shame and tears of tenderness forbid me to tabulate 
the little deadly demon among the wholesome children […]” (pp. 16-7). 

26 Ibidem, p. 19. “[…] I think I can distinguish in her the initial fateful elf in 
my life” (p. 18). 
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condição da “ninfeta” enquanto tal. Ao identificar nela uma 

natureza demoníaca, o narrador confere à criança o papel de 

agente tentador e coloca-se a si mesmo no papel de vítima.  

Com efeito, há diversas passagens em que Humbert reforça 

a representação de si mesmo como alguém inofensivo, tolo e 

covarde: “O que vem apenas comprovar o quão terrivelmente 

tolo o pobre Humbert sempre foi em matéria de sexo”; “De 

minha parte, eu era tão ingênuo como só um pervertido pode 

ser”27; “Se e quando vocês decidirem me fritar na cadeira elétrica, 

lembrem-se de que somente um acesso de loucura poderia 

fornecer-me a energia necessária para que eu agisse com 

violência”28; “Apesar de minha aparência viril, sou terrivelmente 

tímido. Minha alma romântica começa a suar e a tremer diante da 

mera possibilidade de que me envolva em algum incidente 

escabroso”.29 Há em tudo isso, é claro, muito cinismo; porém, o 

estatuto de uma frase cínica, irônica ou sarcástica carrega em si 

uma ambiguidade que se deve à possibilidade sempre latente de 

que o interlocutor não compreenda a ironia, tomando-a no sentido 

literal. Trata-se, assim, de uma espécie de armadilha retórica. 

Senhoras e senhores membros do júri, quase todos os 

pervertidos sexuais que anseiam por uma latejante relação com 

alguma menininha (sem dúvida pontuada de ternos gemidos, mas 

não chegando necessariamente ao coito) são seres inofensivos, 

inadequados, passivos e tímidos, que apenas pedem à 

comunidade que lhes permita entregar-se a seu comportamento 

supostamente aberrante mas praticamente inócuo, que lhes deixe 

 
27 Ibidem, p. 27. “All of which goes to show how dreadfully stupid poor 

Humbert always was in matters of sex”; “I, on my part, was as naïve as only 
a pervert can be” (p. 25). 

28 Ibidem, p. 49. “If and when you wish to sizzle me to death, remember that only 
a spell of insanity could ever give me the simple energy to be a brute” (p. 47). 

29 Ibidem, p. 55. “Despite my manly looks, I am horribly timid. My romantic 
soul gets all clammy and shivery at the thought of running into some awful 
indecent unpleasantness” (p. 53). 
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executar seus pequenos, úmidos e sombrios atos de desvio sexual 

sem que a polícia e a sociedade os persigam. Não somos tarados! 

não cometemos estupros, como o fazem muitos bravos 

guerreiros! Somos seres infelizes, meigos, de olhar canino, 

suficientemente bem integrados para saber controlar nossos 

impulsos na presença de adultos, mas prontos a trocar anos e 

anos de vida pela oportunidade de acariciar uma ninfeta. 

Positivamente, não somos assassinos: os poetas nunca matam.30 

Ademais, se levado à última consequência, o efeito da 

criação da categoria “ninfeta” é que, isolada das crianças 

“normais” e destituída de sua condição humana, uma “ninfeta” 

não pode aspirar a ser protegida pelas mesmas leis que protegem 

a infância das meninas comuns. É um movimento ardiloso – não 

obstante cínico –, cujos possíveis efeitos beneficiam o narrador 

de um modo ou de outro: ou é prova de sua completa loucura ou 

de sua condição de vítima, ambas falando em favor da absolvição. 

 

A RELATIVIZAÇÃO CULTURAL DA PEDOFILIA 

 

Logo após apresentar a definição de “ninfeta”, Humbert 

Humbert também procura relativizar o estatuto de crime da 

pedofilia, recorrendo a diversos exemplos, aos quais ele empresta 

ares de verdade histórica, mas que, de fato, são muito pouco 

precisos. Ele vai justapondo exemplos imagéticos, como Virgílio 

 
30 Ibidem, pp. 89-90. “Ladies and gentleman of  the jury, the majority of  sex 

offenders that hanker for some throbbing, sweet-moaning, physical but not 
necessarily coital, relation with a girl-child, are innocuous, inadequate, 
passive, timid strangers who merely ask the community to allow them to 
pursue their practically harmless, so-called aberrant behavior, their little hot 
wet private acts of  sexual deviation without the police and society cracking 
down upon them. We are not sex fiends! We do not rape as good soldiers 
do. We are unhappy, mild, dog-eyed gentleman, sufficiently well-integrated 
to control our urge in the presence of  adults, but ready to give years and 
years of  life for one chance to touch a nymphet. Emphatically, no killers are 
we. Poets never kill” (pp. 87-8). 
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cantando “belas loas às ninfetas” e noivas de dez anos “forçadas 

a sentar-se no fascinum, o fálico marfim dos templos em que se 

estudam os clássicos”, então menciona Dante e Petrarca: 

O casamento e a coabitação antes da puberdade são ainda hoje 

bastante comuns em certas províncias das Índias Orientais. Na 

tribo dos Lepcha, velhos de oitenta copulam com meninas de 

oito, e ninguém se importa. Afinal de contas, Dante apaixonou-

se loucamente por Beatriz quando ela tinha nove anos – uma 

menininha resplandecente, o rosto lindamente pintado, coberta 

de joias sobre a túnica vermelha –, e isso se passou em 1274, em 

Florença, durante um banquete no alegre mês de maio. E, 

quando Petrarca se apaixonou loucamente por sua Laurinha, ela 

não passava de uma loura ninfeta de doze anos correndo ao 

vento, em meio ao pólen e à poeira, uma flor em fuga na bela 

planície que se avista das colinas de Vaucluse.31  

Pelo que se sabe, Dante tinha a mesma idade que Beatriz 

quando ele a conheceu, e ninguém sabe qual era a idade da Laura 

de Petrarca, mas essas informações são omitidas. Evidencia-se, aí, 

o esforço no sentido de convencer o leitor/júri de que Humbert 

Humbert é apenas uma “vítima infortunada de convenções 

sociais arbitrárias”.32 Esse tipo de argumento aparece, também, 

em outros momentos do romance, como no trecho a seguir: 

 
31 Ibidem, p. 21. “Marriage and cohabitation before the age of puberty are still 

not uncommon in certain East Indian provinces. Lepcha old men of eighty 
copulate with girls of eight, and nobody minds. After all, Dante fell madly 
in love with Beatrice when she was nine, a sparkling girleen, painted and 
lovely, and bejeweled, in a crimson frock, and this was in 1274, in Florence, 
at a private feast in the merry month of May. And when Petrarch fell madly 
in love with his Laureen, she was a fair-haired nymphet of twelve running 
in the wind, in the pollen and dust, a flower in flight, in the beautiful plain 
as descried from the hills of Vaucluse” (p. 19). 

32 TAMIR-GHEZ, Nomi. “The Art of Persuasion in Nabokov’s Lolita”. 
Poetics Today, Vol. 1, No 1/2, Special Issue: Literature, Interpretation, 
Communication (Autumn, 1979), p. 76: “He [Humbert] is only an 
unfortunate victim of an arbitrary social convention”. 
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A disposição da lei romana segundo a qual as meninas podiam 

casar aos doze anos foi adotada pela Igreja e ainda se mantém 

em vigor, de forma mais ou menos tácita, em certos estados 

americanos. E a idade de quinze anos é legal em toda a parte. 

Não há nada de errado, dizem ambos os hemisférios, quando um 

brutamontes de quarenta anos, abençoado pelo pároco local e 

inteiramente alcoolizado, despe suas roupas dominicais 

encharcadas de suor e penetra até o cabo em sua jovem noiva. 

“Em certas cidades, como St. Louis, Chicago e Cincinnati, o 

clima temperado e estimulante [segundo uma velha revista 

desencavada na biblioteca desta prisão] faz com que as meninas 

amadureçam por volta do fim do décimo segundo ano de vida.” 

Dolores Haze havia nascido a menos de quinhentos quilômetros 

da estimulante Cincinnati. Nada mais fiz do que obedecer à 

natureza, sou o mais fiel de seus cães.33 

Essa linha de argumentação estabelece uma tensão com a 

sugestão de uma condição patológica do narrador: ao relativizar 

o estatuto de crime da pedofilia através do recurso a outras 

sociedades e tempos históricos, independente da imprecisão ou 

mesmo falsidade dos dados apresentados, coloca-se em questão a 

própria noção de perversão/patologia. Nessa contraposição de 

argumentos por vezes incoerentes entre si, observa-se o esforço 

de autojustificação de Humbert Humbert que, por assim dizer, 

procura defender-se por todos os lados. 

 
33 NABOKOV, op. cit., p. 137. “The stipulation of the Roman law, according 

to which a girl may marry at twelve, was adopted by the Church, and is still 
preserved, rather tacitly, in some of the United States. And fifteen is lawful 
everywhere. There is nothing wrong, say both hemispheres, when a brute 
of forty, blessed by the local priest and bloated with drink, sheds his sweat-
drenched finery and thrusts himself up to the hilt into his youthful bride. 
‘In such stimulating temperate climates [says an old magazine in this prison 
library] as St. Louis, Chicago and Cincinnati, girls mature about the end of 
their twelfth year.’ Dolores Haze was born less than three hundred miles 
from stimulating Cincinnati. I have but followed nature. I am nature’s 
faithful hound” (p. 135). 
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A FATALIDADE DO DESTINO 

 

O narrador também invoca a ação do destino em seu favor. 

Seu relato é constantemente permeado por adjetivos que 

caracterizam eventos de sua vida como determinados pela 

fatalidade, como, por exemplo, em “[...] de alguma forma mágica 

e fatal, Lolita começou com Annabel”;34 “[...] posso reconhecer 

nela [Annabel] a ninfeta original, o fatídico súcubo”;35 “O que 

desejo ressaltar é que a descoberta dela [Lolita] foi uma 

consequência fatal daquele ‘principado à beira-mar’ em meu 

tétrico passado”.36 Com efeito, Humbert Humbert chega a 

personificar o destino que, segundo ele, age em seu proveito, 

designando-lhe “Aubrey McFate”, ou Aubrey McKarma, na 

tradução brasileira. Para além da fatalidade que conecta Annabel 

e Lolita, poderíamos dizer que é na descrição da morte de 

Charlotte Haze que a sugestão da ação do destino é mais 

relevante. 

Eu acabara de encontrar-me face a face com o agente do destino. 

Tinha tocado a própria carne do destino – assim como suas 

ombreiras. Uma mutação brilhosa e monstruosa se produzira 

repentinamente, e ali estava seu instrumento. Em meio à 

complexidade da trama (dona de casa apressada, uma peste de 

cachorro, ladeira íngreme, carro grande, orangotango ao 

volante), podia discernir vagamente minha própria e infame 

contribuição. Se eu não tivesse sido tão idiota – ou um gênio tão 

intuitivo – a ponto de guardar aquele diário, os fluidos 

produzidos pela ira vingativa e pela vergonha escaldante não 

 
34 Ibidem, p. 15. “[...] in a certain magical and fateful way Lolita began with 

Annabel” (p. 14). Grifos meus. 

35 Ibidem, p. 19. “[...] I can distinguish in her the initial fateful elf in my life” (p. 
18). Grifos meus. 

36 Ibidem, p. 41. “All I want to stress is that my discovery of her was a fatal 
consequence of that “princedom by the sea” in my tortured past” (p. 40). 
Grifos meus. 



207 
 

haveriam cegado Charlotte em sua corrida rumo à caixa de 

correio. Mas, mesmo se a tivessem cegado, talvez nada houvesse 

acontecido se o destino meticuloso, esse fantasma sincronizador, 

não tivesse misturado em seu alambique o carro e o cachorro, o 

sol e a sombra, o fraco e o forte, a pedra e a pressa.37 

O acidente de sua segunda esposa, mãe de Lolita, impede que 

ele seja denunciado – pois Charlotte acabara de descobrir o diário 

em que Humbert registrava sua obsessão pela menina e sua 

repugnância pela mãe – e abre caminho para que, na condição de 

único responsável legal por Dolores, ele possa levá-la para onde 

bem entender. Lolita é estuprada pela primeira vez após a morte da 

mãe, que marca o início do sequestro de Dolores e da longa viagem 

de carro pelos Estados Unidos, em que Humbert se esbalda na 

impunidade e faz da menina uma espécie de escrava sexual. Ora, se 

a morte de Charlotte Haze é apresentada como uma “fantástica 

dádiva”,38 é preciso aceitar que o próprio universo, em sua ordem 

inexorável, determinou que as coisas assim acontecessem: que 

pode a lei humana contra isso? Em outras palavras, o que o 

narrador está dizendo é: estuprei Dolores Haze porque o destino, 

esta instância reguladora e imperativa, assim o quis. 

Outro efeito decorrente da mobilização da fatalidade como 

força que move os eventos na narrativa de Humbert é aproximá-

lo de um herói trágico. Por excelência, uma tragédia requer a ação 

 
37 Ibidem, pp. 104-5. “I had actually seen the agent of  fate. I had palpated the 

very flesh of  fate – and its padded shoulder. A brilliant and monstrous 
mutation had suddenly taken plane, and here was the instrument. Within 
the intricacies of  the pattern (hurrying housewife, slippery pavement, a pest 
of  a dog, steep grade, big car, baboon at its wheel), I could dimly distinguish 
my own vile contribution. Had I not been such a fool – or such an intuitive 
genius – to preserve that journal, fluids produced by vindictive anger and 
hot shame would not have blinded Charlotte in her dash to the mailbox. 
But even had they blinded her, still nothing might have happened, had not 
precise fate, that synchronizing phantom, mixed within its alembic the car 
and the dog and the sun and the stone” (p. 103). 

38 Ibidem, p. 176. “Fantastic gift” (p. 173). 
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fatal do destino que, conjurada com um erro de seu herói – sua 

falha trágica –, resulta em um acontecimento terrível. É nesse 

sentido que, para Janeway, a sorte do protagonista de Lolita é 

“classicamente trágica”,39 e a sua falha trágica seria o excesso de 

seu desejo por Lolita. 

 

A INTERTEXTUALIDADE 

 

Humbert se refere constantemente a diversas obras literárias 

em sua narrativa, o que é muito significativo na medida em que é 

possível dizer que tais referências metaforizam o seu relacionamento 

com as outras personagens do romance. Uma das primeiras dessas 

referências é ao poema Annabel Lee, de Edgar Allan Poe; lembremos 

que a “menina primordial” de Humbert se chamava Annabel Leigh; 

que seu romance se passou “num principado à beira-mar”; que se 

amaram “com um amor prematuro, de uma ferocidade que não raro 

destrói vidas adultas”, e ela morreu, pouco depois de terem se 

conhecido. Reproduzimos a seguir o poema de Poe, do qual 

Humbert tomou emprestados o nome da amada, o cenário, a 

intensidade incomum de seu amor e a morte precoce da menina. 

 

ANNABEL LEE 

It was many and many a year ago, 

In a kingdom by the sea, 

That a maiden there lived whom you may know 

By the name of Annabel Lee; 

And this maiden she lived with no other thought 

Than to love and be loved by me. 

I was a child and she was a child, 

In this kingdom by the sea, 

But we loved with a love that was more than love – 

 
39 JANEWAY, op. cit. “I can only say that Humbert’s fate seems to me 

classically tragic.” 
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I and my Annabel Lee – 

With a love that the winged seraphs of Heaven 

Coveted her and me. 

And this was the reason that, long ago, 

In this kingdom by the sea, 

A wind blew out of a cloud, chilling 

My beautiful Annabel Lee; 

So that her highborn kinsmen came 

And bore her away from me, 

To shut her up in a sepulchre 

In this kingdom by the sea. 

The angels, not half so happy in Heaven, 

Went envying her and me – 

Yes! – that was the reason (as all men know, 

In this kingdom by the sea) 

That the wind came out of the cloud by night, 

Chilling and killing my Annabel Lee. 

But our love it was stronger by far than the love 

Of those who were older than we – 

Of many far wiser than we – 

And neither the angels in Heaven above 

Nor the demons down under the sea 

Can ever dissever my soul from the soul 

Of the beautiful Annabel Lee; 

For the moon never beams, without bringing me dreams 

Of the beautiful Annabel Lee; 

And the stars never rise, but I feel the bright eyes 

Of the beautiful Annabel Lee; 

And so, all the night-tide, I lie down by the side 

Of my darling – my darling – my life and my bride, 

In her sepulchre there by the sea – 

In her tomb by the sounding sea.40 

 
40 Na tradução de Oscar Mendes: “Há muitos, muitos anos existia/ Num 

reino à beira-mar, em que vivi,/ uma donzela, de alta fidalguia/ chamada 
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Ao introduzir sua tese sobre a “ninfeta”, o narrador ainda 

faz uso de uma citação direta do poema, em itálico a seguir: “when 

I was a child and she was a child, my little Annabel was no nymphet 

to me; I was her equal, a faunlet in my own right” (na tradução de 

Jorio Dauster: “Quando eu e ela éramos crianças, não via em 

minha pequena Annabel uma ninfeta. Eu era um de seus pares, 

um jovem fauno por méritos próprios”). Ora, em Annabel Lee, 

representa-se um amor tão puro e tão intenso – da parte de duas 

crianças –, que há de ter provocado a inveja dos anjos, a que o eu-

lírico atribui a doença de Annabel. Não obstante, a morte não 

pode romper o vínculo entre os amantes: o eu-lírico continua a 

sonhar com ela, a ver seus olhos nas estrelas e a se deitar com ela 

em seu sepulcro à beira-mar. Trata-se de um poema marcado por 

forte idealização da mulher amada – bela e incorruptível em sua 

morte tão precoce –, a que Humbert Humbert, por sua vez, 

também associa a sua Annabel.  

 
Annabel Lee./ Amava-me, e seu sonho consistia/ em ter-me sempre para 
si./ Eu era criança, ela era uma criança/ No reino à beira-mar, em que vivi./ 
Mas tanto o nosso amor ultrapassava/ O próprio amor que até senti/ Os 
serafins celestes invejarem/ a mim e a Annabel Lee./ Por isso mesmo, há 
muitos muitos anos,/ No reino à beira-mar, onde vivi, / Gélido, de uma 
nuvem, veio um vento/ Matar Annabel Lee./ E seus nobres parentes se 
apressaram/ Em tirá-la de mim; encerrarem-na vi/ Num sepulcro, bem 
junto ao mar, que chora/ Eternamente ali./ Foi inveja dos anjos: mais 
felizes/ Éramos nós aqui./ Sim, foi por isso (como todos sabem/ No reino 
à beira-mar em que a perdi)/ Que veio um vento, à noite, de uma nuvem/ 
Matar Annabel Lee./ Mas nosso amor, imenso, era mais forte/ Do que o 
tempo e que a morte,/ Do que a própria esperança em que o envolvi./ E 
nem anjos celestes na alturas,/ Nem demônios dos mares abissais/ Jamais 
minha alma afastarão, jamais/ Da bela Annabel Lee./ Pois quando surge a 
lua, em meus sonhos flutua/ No luar Annabel Lee./ E quando se ergue a 
estrela o seu fulgor revela/ O olhar de Annabel Lee./ E junto a ela eu passo 
assim a noite inteira,/ junto àquela que adoro a esposa, a companheira,/ Na 
tumba à beira-mar, no reino em que vivi,/ junto ao mar que por ti,/ Soluça 
eternamente, Annabel Lee.” POE, Edgar Allan. Ficção completa, poesia & 
ensaios. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2001, p. 950-951. 
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Em contrapartida, Lolita é constantemente comparada a 

Carmen, a cigana e prostituta protagonista da novela Carmem, de 

Prosper Mérimeé, que trai o seu amante e é por ele assassinada; a 

Lesbia, amante infiel do poeta latino Catulo; a Molly, esposa 

adúltera de Bloom no Ulysses de Joyce; até mesmo a Eva. Em 

diversas passagens do romance, o narrador refere-se ou dirige-se 

a Lolita como Carmem, Carmencita, Carminha (Little Carmen) 

ou mesmo cigana;41 na paradigmática cena em que ele se masturba 

com Lolita no seu colo, é a uma canção cujo enredo é inspirado 

em Carmem que ele recorre para distrair a menina: 

No curso de minha logorréia, ocorreu-me algo confortavelmente 

mecânico, e passei a recitar, deturpando-a aqui e ali, a letra de 

uma canção idiota que era muito popular na época: “Ó, minha 

Carmen, minha Carminha, sei lá o que aquele beijo, ao som do 

realejo, eu era teu, tu eras minha...”. Continuei a repetir 

automaticamente aquela lengalenga, mantendo-a sob seu fascínio 

especial (especial por causa das deturpações), ao mesmo tempo 

que crescia em mim o medo mortal de que algum ato divino 

pudesse interromper-me […]. Pouco depois ela se apossou do 

triste beijo e do melodioso realejo, e ressuscitou a canção que eu 

vinha assassinando. […] Suspenso à beira daquele voluptuoso 

abismo (num rigoroso equilíbrio fisiológico só comparável a 

certas técnicas no campo das artes), continuava a repetir palavras 

ao acaso que se misturavam às dela – ah, minha Carminha, 

queridinha minha Carmen, amen, ahahamen – como alguém que 

falasse em pleno sono, enquanto minha bem-aventurada mão 

subia por sua perna ensolarada até o ponto em que a sombra da 

decência permitia.42 

 
41 As referências pontuais foram todas identificadas por Alfred Appel em The 

Annotated Lolita, op. cit. 

42 NABOKOV, op. cit., pp. 61-2. “Having, in the course of my patter, hit upon 
something nicely mechanical, I recited, garbling them slightly, the words of 
a foolish song that was then popular – O my Carmem, my little Carmem, 
something, something, those something nights, and the stars, and the cars, 
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Nessa mesma passagem, ele também mobiliza as referências 

ao mito do pecado original pela primeira vez. Ao sentar-se no 

sofá, Lolita, que havia “pintado seus lábios”, “segurava com 

ambas as mãos uma linda, banal e edenicamente rubra maçã”;43 

enquanto descreve a primeira cena de abuso de Dolores, Humbert 

Humbert não deixa o leitor se esquecer dessa maçã:  

Tinha uma voz afinada, com a ácida doçura de uma maçã. Ligeiras 

contrações percorriam suas pernas, esticadas sobre meu colo em 

chamas; acariciei-as de leve. E lá estava ela refestelada, esparramada 

no canto direito do sofá, Lola, a ginasiana pubescente, devorando 

sua fruta imemorial e cantando através de seu sumo […].44 

Mais adiante, ele afirma: “[…] sentia-se tão indefeso quanto 

o pobre Adão ao assistir à avant-première dos primórdios da 

história do Meio-Oriente em meio à miragem de seu pomar de 

macieiras”.45 Angustiado com a perspectiva de que, com o passar 

dos anos, Lolita cresceria e se tornaria uma mulher, deixando de 

 
and the bars, and the barmen; I kept repeating this automatic stuff and 
holding her under its special spell (spell because of the garbling), and all the 
while I was afraid that some act of God might interrupt me […]. The stars 
that sparkled, and the cars that parkled, and the bars, and the barmen, were 
presently taken over by her; her voice stole and corrected the tune I had 
been mutilating. […] Suspended on the brink of that voluptuous abyss (a 
nicety of psychological equipoise comparable to certain techniques in the 
arts) I kept repeating chance words after her – barmen, alarmin’, my 
charmin’, my carmen, ahmen, ahahamen – as one talking and laughing in his 
sleep while my happy hand crept up her sunny leg as far as the shadow of 
decency allowed” (pp. 59-60).  

43 Ibidem, p. 59. “[…] was holding in her hollowed hands a beautiful, banal, 
Eden-red apple” (pp. 57-8). 

44 Ibidem, p. 61. “She was musical and apple-sweet. Her legs twitched a little 
as they lay across my live lap; I stroke them; there she lolled in the right-
hand corner, almost asprawl, Lola the bobby-soxer, devouring her 
immemorial fruit, singing through its juice, losing her slipper […]” (p. 59). 

45 Ibidem, p. 73. “[…] I was as helpless as Adam at the preview of early oriental 
history, miraged in his apple orchard” (p. 71). 
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ser uma ninfeta, ele faz uma referência a Catulo, afirmando: “A 

Lolita cuja pélvis ainda não se alargara, […] aquela Lolita, minha 

Lolita, que o pobre Catulo perderia para sempre”.46Ainda, no 

poema que compôs para Lolita depois de sua fuga, Humbert 

Humbert substitui o nome de Dolores pelo de Molly, em 

referência ao Ulysses, num jogo de palavras com seu apelido Dolly: 

Happy, happy is gnarled McFate 

Touring the states with a child wife 

Plowing his Molly in every state 

Among the protected wild life.47 

Quando se trata de Lolita, portanto, o recurso à 

intertextualidade reforça o efeito da criação da categoria “ninfeta” 

em um nível mais específico, na medida em que, enquanto 

movimento retórico, diz respeito particularmente a Dolores. Ao 

identificá-la com Carmem, Lesbia e Molly, Humbert Humbert 

assume para si, em linhas gerais, a imagem do amante traído e 

associa Lolita a personagens adúlteras ou prostitutas – no 

processo, atenua a gravidade do crime de pedofilia e confere a 

Lolita não somente a natureza demoníaca da “ninfeta”, como o 

ethos de mulher imoral, em contrapartida à imagem superior e 

idealizada de Annabel, arraigada em Poe. Na descrição da 

primeira vez em que Lolita é molestada, a carga metafórica que o 

 
46 Ibidem, p. 67. “I knew I had fallen in love with Lolita forever; but I also 

knew she would not be forever Lolita. […] The word “forever” referred 
only to my own passion, to the eternal Lolita as reflected in my blood. The 
Lolita whose iliac crests had not yet flared, that Lolita, my Lolita, poor 
Catullus would lose forever” (pp. 65-6). 

47 No original, p. 256. A tradução de Jorio Dauster perde a referência: “Um 
McKarma qualquer anda alegre, feliz,/ Conspurcando a mulher-criança em 
plena paz/ E em cada estado desta terra onde se diz/ Que é criminoso quem 
maltrata os animais” (p. 259). Uma tradução literal poderia ser: “Feliz, feliz 
é o enrugado McKarma/ Viajando pelos estados com uma esposa criança/ 
Movendo apressadamente a sua Molly em cada estado/ Entre a protegida 
vida selvagem”.  
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narrador deposita nos ombros dela é a do pecado original, do 

ceder à tentação, da condição culpada de toda mulher.  

Essa representação de Lolita será reforçada ao longo do 

relato. Já após a morte de Charlotte, quando estão viajando pelo 

país, por exemplo, Humbert se dedica à “desagradável tarefa de 

registrar uma significativa deterioração no comportamento moral 

de Lolita”, que resulta na configuração de uma espécie de 

prostituição da menina, imposta por ele próprio, mas descrita 

como se fora uma falha no caráter dela: 

A mesada semanal de Lô, paga sob condição de que cumprisse 

suas obrigações básicas, era de vinte e um centavos no início da 

era Beardsley, elevando-se para um dólar e cinco centavos antes 

que chegasse ao fim. […], embora, sem dúvida, eu pudesse exigir 

carinhosamente um beijo adicional ou mesmo toda uma série de 

carícias variadas quando sabia que ela ansiava muito por 

determinado prazer juvenil. No entanto, nunca foi fácil lidar com 

ela. Para ganhar diariamente as três moedas de um centavo (e 

mais tarde as três moedas de cinco centavos), Lô desempenhava 

suas funções da forma mais letárgica possível: e revelava-se uma 

negociadora cruel sempre que estava em seu poder recusar-me 

certos filtros paradisíacos – lentos, estranhos, arrasadores – sem 

os quais eu não podia viver por muitos dias seguidos e que, pela 

própria natureza da volúpia amorosa, eu não podia obter à 

força.48 

 
48 Ibidem, p. 186. “Her weekly allowance, paid to her under condition she fulfill 

her basic obligations, was twenty-one cents at the start of the Beardsley era 
and went up to one dollar five before its end. This was a more than generous 
arrangement […] although, of course, I might fondly demand an additional 
kiss, or even a whole collection of assorted caresses, when I knew she coveted 
very badly some item of juvenile amusement. She was, however, not easy to 
deal with. Only very listlessly did she earn her three pennies or three nickels 
per day; and she proved to be a cruel negotiator whenever it was in her power 
to deny me certain life-wrecking, strange, slow paradisal philters without 
which I could not live more than a few days in a row, and which, because of 
the very nature of love’s languor, I could not obtain by force” (pp. 183-4). 
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As “obrigações básicas” de Dolores eram relacionadas à 

atividade sexual que Humbert exigia dela. Nesse sentido, o que ele 

chama de “deterioração” em seu comportamento moral é, na 

verdade, o fato de que cada vez mais Lolita tenta encontrar formas 

de fugir do abuso, recusando a Humbert o que ele não pode 

“obter à força”, e exigindo algo em troca. Como ele próprio 

considera, ela provavelmente estava tentando juntar dinheiro para 

fugir: “Acredito que a pobre criança de olhar feroz pusera na 

cabeça que com uns meros cinquenta dólares poderia quem sabe 

chegar à Broadway ou Hollywood […]”.49 

 

O REMORSO 

 

Ao lado da insinuação de uma condição patológica, o 

remorso figura como um dos movimentos retóricos mais 

poderosos no discurso do narrador, uma vez que, desprovido de 

ironia, apresenta-se com uma força inesperada. O seu reencontro 

com uma Lolita grávida aos dezessete anos, cerca de dois anos 

após a fuga dela, é de um apelo patético notável. Humbert 

Humbert – que no início de sua narrativa chegara a se perguntar 

como ele se livraria de Lolita quando ela não mais fosse uma 

ninfeta, mas só uma adolescente difícil50 – relata a sua 

“descoberta” de que não era apenas a ninfeta que ele amava. 

[…] fiquei olhando para ela, sabendo, tão lucidamente como sei 

que vou morrer um dia, que eu a amava mais do que tudo o que 

jamais vi ou imaginei neste mundo, ou que possa esperar em 

qualquer outro. Ela era apenas um traço fugaz de perfume, o eco 

de uma folha morta, quando comparada à ninfeta sobre a qual eu 

rolara outrora gemendo de prazer; um eco à beira de uma ravina 

 
49 Ibidem, p. 187. “I believe the poor fierce-eyed child had figured out that with 

a mere fifty dollars in her purse she might somehow reach Broadway or 
Hollywood […]” (p. 185). 

50 Ibidem, p. 176. “[…] around 1950 I would have to get rid somehow of a 
difficult adolescent whose magic nymphage had evaporated” (p. 174). 
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acobreada, uma floresta longínqua sob o céu lívido, folhas 

marrons sufocando o riacho, um derradeiro grilo nas ervas 

ressequidas... mas, graças a Deus, não era apenas esse eco que eu 

venerava. […] Podem zombar de mim, ameaçar de evacuar o 

tribunal, mas até que eu seja amordaçado e semi-asfixiado 

continuarei a proclamar aos brados minha pobre verdade. Insisto 

em que o mundo saiba o quanto amei minha Lolita, esta Lolita, 

pálida e poluída, carregando o filho de outro homem, mas ainda 

com os mesmos olhos cinzentos, os mesmos cílios cor de 

fuligem, os mesmos tons de castanho e amêndoa, a mesma 

Carmencita, ainda e sempre minha! 51 

Este reconhecimento – de que ele também amava a Dolores 

que já era uma jovem mulher de “beleza destroçada”, com as 

“veias saltadas nas mãos estreitas de adulta, a pele arrepiada nos 

braços brancos, as orelhas sem viço, as axilas descuidadas”,52 não 

apenas a ninfeta – marca a suspensão, na narrativa, da postura 

irônica e cínica por parte do narrador, e a substituição da luxúria 

pela ternura. Humbert Humbert reconhece, então, o horror de 

tudo a que ele submetera Lolita. 

 
51 Ibidem, p. 281. “[…] and I looked and looked at her, and knew as clearly as 

I know I am to die, that I loved her more than anything I had ever seen or 
imagined on earth, or hoped for anywhere else. She was only the faint violet 
whiff and dead leaf echo of the nymphet I had rolled myself upon with such 
cries in the past; an echo on the brink of a russet ravine, with a far wood 
under a white sky, and brown leaves choking the brook, and one last cricket 
in the crisp weeds… but thank God it was not that echo alone that I 
worshiped. […] You may jeer at me, and threaten to clear the court, but 
until I am gagged and half-throttled, I will shout my poor truth. I insist the 
world know how much I loved my Lolita, this Lolita, pale and polluted, and 
big with another’s child, but still grey-eyed, still sooty-lashed, still auburn 
and almond, still Carmencita, still mine […]” (pp. 277-8). 

52 Idem. “[…] there she was with her ruined looks and her adult, rope-veined 
narrow hands and her goose-flesh white arms, and her shallow ears, and her 
unkempt armpits” (p. 277). 
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Mas eu era incapaz de transcender o simples fato humano de que, 

fosse qual fosse o consolo espiritual que pudesse obter, fossem 

quais fossem as eternidades litofânicas que me esperavam no 

Além, nada poderia fazer minha Lolita esquecer a imunda lascívia 

que eu lhe infligira. A menos que me seja provado – a mim como 

sou agora, hoje, com meu coração, minha barba e minha 

podridão – que nas dobras infinitas do tempo de nada importa 

que uma menina americana chamada Dolores Haze tenha sido 

privada de sua infância por um maníaco, a menos que isso possa 

ser provado (e, se puder, então a vida é uma piada), não vejo 

nenhuma cura para minha desgraça senão o paliativo 

melancólico, e de efeito muito local, da arte articulada.53  

É somente então que ele permite um vislumbre humano e 

piedoso da Lolita, mencionando, por exemplo, a vez em que ele 

descumprira uma promessa que fizera para obrigá-la a atender a 

algum de seus desejos e então ele flagrara “uma expressão em seu 

rosto... algo que não consigo descrever com precisão... uma 

expressão tão absolutamente perplexa que parecia beirar a 

inanidade: ela havia atingido o próprio limite da injustiça e da 

frustração”.54 Em outro momento, já em Beardsley, ele ouvira 

parte de uma conversa de Lolita com uma colega, em que, “num 

 
53 Ibidem, p. 286. “Alas, I was unable to transcend the simple human fact that 

whatever spiritual solace I might find, whatever lithophanic eternities might 
be provided for me, nothing could make my Lolita forget the foul lust I had 
inflicted upon her. Unless it can be proven to me as I am now, today, with 
my heart and by beard, and my putrefaction that in the infinite run it does 
not matter a jot that a North American girl-child named Dolores Haze had 
been deprived of her childhood by a maniac, unless this can be proven (and 
if it can, then life is a joke), I see nothing for the treatment of my misery 
but the melancholy and very local palliative of articulate art” (pp. 282-3). 

54 Ibidem, p. 287. “I happened to glimpse from the bathroom, through a chance 
combination. of mirror aslant and door ajar, a look on her face… that look 
I cannot exactly describe… an expression of helplessness so perfect that it 
seemed to grade into one of rather comfortable inanity just because this was 
the very limit of injustice and frustration” (p. 283). 
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tom curiosamente grave e sereno”, ela dissera: “Você sabe, o mais 

horrível quando se morre é que a gente está totalmente sozinha”, 

o que fez com ele compreendesse que ignorava tudo o que se 

passava na mente de Lolita, e que, 

muito possivelmente, por trás daqueles atrozes lugares-comuns 

típicos da juventude, havia dentro ela um jardim e um crepúsculo, o 

portão de um palácio – regiões nebulosas e adoráveis cujo acesso 

me era lúcida e terminantemente vedado, com meus andrajos 

poluídos e minhas miseráveis convulsões; [...] Ah, minha pobre e 

castigada criança!55 

Ele admite, então, que “sistematicamente cuidava de ignorar 

os sentimentos de Lolita apenas para aliviar minha vil 

consciência”, mas que já havia se tornado evidente que, 

gradualmente, Lolita se dera conta de que “até mesmo a mais 

miserável das vidas em família era preferível àquela paródia de 

incesto – que, afinal de contas, era o que eu tinha de melhor à 

oferecer à pobre criança, abandonada”.56 Humbert lembra-se 

ainda de um dia em que, após estuprá-la, segurou-a em seus 

braços – “seus olhos sérios e cinzentos mais vazios que nunca – 

para todos os efeitos, uma pequena paciente recém-saída da sala 

de operação, atordoada ainda pela anestesia” –, tomado por um 

impulso de ternura, que 

 
55 Ibidem, pp. 287-8. “You know, what’s so dreadful about dying is that your 

completely on your own”; and it struck me, as my automaton knees went 
up and down, that I simply did not know a thing about my darling’s mind 
and that quite possibly, behind the awful juvenile clichés, there was in her a 
garden and a twilight, and a palace gate – dim and adorable regions which 
happened to be lucidly and absolutely forbidden to me, in my polluted rags 
and miserable convulsions; […] oh my poor, bruised child” (p. 284). 

56 Ibidem, p. 290. “[…] it was always my habit and method to ignore Lolita’s 
states of mind while comforting my own base self. […] It had become 
gradually clear to my conventional Lolita during our singular and bestial 
cohabitation that even the most miserable of family lives was better than 
the parody of incest, which, in the long run, was the best I could offer the 
waif” (p. 287). 
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penetrando mais fundo, transformava-se em vergonha e 

desespero, e eu embalava a leve e longínqua Lolita nos meus 

braços de mármore, e gemia nos seus cálidos cabelos, e a 

acariciava a esmo implorando seu perdão e, no auge dessa onda 

de ternura tão humana, tão sofrida e tão abnegada (com minha 

alma literalmente pairando sobre seu corpo nu, prestes a 

arrepender-se), de repente, ironicamente, horrivelmente, o desejo 

voltava a crescer – e “ah, não”, diria Lolita com um suspiro 

dirigido aos céus, e no instante seguinte a ternura e as listras azuis 

se partiam em mil pedaços.57 

Frequentemente, críticos identificam essas passagens como 

o momento de “apoteose moral” anunciado no prefácio. A 

despeito de sua força comovente, porém, é preciso que não 

percamos de vista o fato de que tratamos, ainda, do mesmo 

manuscrito a ser apresentado em um julgamento, e que mostrar-

se arrependido é um elemento fundamental para a absolvição do 

réu. Note-se, também, a forma como o narrador opta por reunir 

num mesmo momento – após a declaração de amor incondicional 

por Lolita – todas essas lembranças carregadas de remorso, o que 

não faz senão aumentar a sua potência dramática; trata-se de 

momentos que ocorreram durante as suas viagens ou a estadia em 

Bearsdley, de maneira que poderiam ter sido distribuídos 

cronologicamente ao longo do relato. Nesse sentido, podemos 

 
57 Ibidem, p. 288. “[...] I would gather her in my arms with, at last, a mute moan 

of human tenderness (her skin glistening in the neon light coming from the 
paved court through the slits in the blind, her soot-black lashes matted, her 
grave gray eyes more vacant than ever – for all the world a little patient still 
in the confusion of a drug after a major operation) – and the tenderness 
would deepen to shame and despair, and I would lull and rock my lone light 
Lolita in my marble arms, and moan in her warm hair, and caress her at 
random and mutely ask her blessing, and at the peak of this human agonized 
selfless tenderness (with my soul actually hanging around her naked body 
and ready to repent), all at once, ironically, horribly, lust would swell again 
– and ‘oh, no,’ Lolita would say with a sigh to heaven, and the next moment 
the tenderness and the azure – all would be shattered” (p. 285). 
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pensar no remorso como mais um movimento retórico que 

estrutura a argumentação do narrador, constituindo, de fato, a 

cartada final e triunfante sobre o júri-leitor. Ademais, veremos, a 

seguir, como o arrependimento de Humbert não se desvincula da 

ideia de primazia da arte, o que coloca em xeque a sua 

autenticidade. 

  

A IDEIA DE PRIMAZIA DA ARTE 

 

O último movimento retórico que gostaríamos de comentar 

é a ideia da primazia da arte sobre a moral desenvolvida ao longo 

do romance, que explica por que é preciso cautela ao analisar o 

arrependimento do narrador. Em suma, assim como John Ray Jr. 

dá a entender no prefácio – se Humbert Humbert se tivesse 

tratado com um psicólogo, a tragédia (o abuso, o assassinato) não 

teria ocorrido, “mas, neste caso, tampouco este livro teria existido” –, o 

que o narrador insinua é que a existência do livro enquanto obra 

de arte não somente redime, como justifica o abuso de Dolores 

Haze. No trecho que reproduzimos há pouco, em que Humbert 

se autodenomina um maníaco que privou Dolores Haze de sua 

infância, ele afirma que a única cura possível para a sua desgraça 

(note-se: não a de Dolores) é a arte: “não vejo nenhuma cura para 

minha desgraça senão o paliativo melancólico, e de efeito muito 

local, da arte articulada”.58 A este parágrafo, seguem-se os 

seguintes versos, que Humbert atribui a “um velho poeta” (mas 

que podem ser de Nabokov): “Este senso moral dos mortais é o 

tributo/ A pagar pelo senso da mortal beleza”.59 Lembremo-nos, 

ainda, do último parágrafo da narrativa, em que o narrador se 

dirige a Lolita: 

 
58 Ibidem, p. 286. “[…] I see nothing for the treatment of my misery but the 

melancholy and very local palliative of articulate art” (p. 283). 

59 Idem. “The moral sense in mortals is the duty/ We have to pay on mortal 
sense of beauty” (p. 283). 
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E não tenha pena do C.Q. [Clare Quilty] Era preciso escolher 

entre ele e H.H., e era desejável que H.H. existisse pelo menos 

alguns meses a mais a fim de que você pudesse viver para sempre 

nas mentes das futuras gerações. Estou pensando em bisões 

extintos e anjos, no mistério dos pigmentos duradouros, nos 

sonetos proféticos, no refúgio da arte. Porque essa é a única 

imortalidade que você e eu podemos partilhar, minha Lolita.60  

Com base nessas passagens, pode-se entender que o refúgio 

da arte seria aquele desprovido da dimensão moral, em que não 

existiria nenhum obstáculo para a consagração da obsessão de 

Humbert; essa noção, a de que à arte devemos pagar tributo moral, 

é o argumento último de sua inocência. Todos os eventos que 

culminaram na criação da obra de arte, o abuso de Lolita em especial, 

constituíram um tributo necessário para a criação de algo cuja beleza 

e originalidade está acima de qualquer consideração ética ou moral. 

 

CONCLUSÃO 

 

A estrutura narrativa de Lolita prepara uma espécie de 

emboscada ética para seu leitor. Na primeira parte do relato de 

Humbert Humbert, predomina um tom cínico e jocoso, e são 

pouquíssimos os momentos em que se pode dizer que ele assume 

uma postura empática em relação a Dolores; trata-se, como 

afirma Thomières, de um narrador que tenta seduzir o leitor, 

convidando-o a sentir-se superior, a achar graça da piada e a 

tornar-se cúmplice na caça e possessão da ninfeta.61  

 
60 Ibidem, p. 312. “And do not pity C. Q. One had to choose between him and 

H.H., and one wanted H.H. to exist at least a couple of months longer, so 
as to have him make you live in the minds of later generations. I am thinking 
of aurochs and angels, the secret of durable pigments, prophetic sonnets, 
the refuge of art. And this is the only immortality you and I may share, my 
Lolita” (p. 309). 

61 THOMIÈRES, Daniel. Cherchez la femme: Who Really Was Annabel 
Leigh? Journal of Modern Literature. Vol. 23, No. 1 (Summer, 1999), p. 166: 
“Humbert the narrator seduces us, so that we usually call his victim by the 
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No entanto, os capítulos seguintes ao reencontro de 

Humbert e Lolita são permeados por remorso, angústia e, 

finalmente, um vislumbre sensível e empático da menina. Então, o 

narrador reconhece e nomeia – sem ironia e sem cinismo – a sua 

“podridão” e a monstruosidade do que fizera com Dolores, e é 

possível dizer que a sua autoacusação se vira, também, contra os 

leitores que Humbert Humbert logrou convencer e seduzir. Mas a 

questão ética não se resolve aí, uma vez que a tensão que permeara 

todo o romance – isto é, a tensão entre a matéria do relato, o crime 

de pedofilia, e o tom cínico e persuasivo do narrador – é renovada 

na ideia de que a beleza enquanto domínio da arte não comporta 

uma dimensão moral; mais que isso, que a derradeira beleza exige 

que o senso moral lhe seja pago como tributo.  

Críticos de Lolita têm louvado o fato de que o narrador, 

supostamente movido pelo remorso e por um amor 

incondicional, ofereça a Lolita a imortalidade da obra de arte62 – 

 
name he has chosen for her and imposed on her [...]. We, readers, are 
invited to feel superior, share the joke with Humbert and become his 
accomplice in his hunt and possession of the nymphet.” 

62 Dois exemplos são Mathew Winston e William Anderson. O primeiro 
afirma que Humbert Humbert está preocupado “com a memória, esta coisa 
morta que uma vez foi uma experiência viva, agora ressuscitada e 
transmutada pela imaginação”; “Arrependido e cheio de remorso, ele 
glorifica Lolita e compensa o que fez escrevendo um livro sobre o seu amor 
por ela” [“Humbert is preoccupied with memory, that dead thing which 
was once living experience, now resurrected and transmuted by the 
imagination.”; Repentant and remorseful, he glorifies her and compensates 
himself by writing a book about his love for her.”] WINSTON, Mathew. 
Lolita and the dangers of fiction. Twentieth Century Literature, Vol. 21, No. 4, 
Dec., 1975, pp. 422-5. Para Anderson, por sua vez, “Humbert se torna um 
artista que cria uma nova síntese do tempo em espiral de sua própria 
memória ao escrever seu monumento para Lolita, e a sua história alcança a 
sublimidade de Keats – ‘para sempre tu a amarás e ela será bela’”. 
[“Humbert becomes an artist who creates a new synthesis out of the 
spiraling time of his own memory in the writing of his monument to Lolita, 
his story that achieves the sublimity of Keats – “forever wilt thou love, and 
she be fair”.] ANDERSON, William. Time and memory in Nabokov’s 
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ação que, uma vez entendida como o ápice da devoção amorosa, 

também explica muito do heroísmo que foi atribuído a Humbert 

Humbert. É preciso observar, no entanto, a natureza da 

imortalidade que coube a Lolita. Que declaração de amor ou que 

reparação pode haver na cristalização de uma imagem degradante, 

em nada correspondente à figura da menina de doze anos cuja 

infância foi irremediavelmente arruinada por um pedófilo, para 

que seja concedido a Humbert Humbert esse perdão imbuído de 

admiração e louvor?  

Isso tudo diz muito sobre o romance, sobre uma estratégia 

textual impecável que buscamos aqui analisar; mas também diz 

muito sobre os seus críticos e leitores, em cujo horizonte figura a 

naturalização do abuso de meninas e da imposição de um desejo 

violento, autoritário e egoísta, que se desculpa na alegada nobreza 

de temas como a “busca pela inefável beleza” ao mesmo tempo 

em que se apoia no aviltamento da figura feminina. Nesse sentido, 

a recepção de Lolita nesses mais de 60 anos que decorreram desde 

a sua publicação certamente dá ensejo para que se coloque em 

questão – ou ao menos para que se discuta – a premissa de que 

não compete à arte incomodar-se com problemas éticos e morais. 
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do exílio a que estava 

condenado na ilha de Creta, 

onde construíra o labirinto para 

aprisionar o Minotauro, Dédalo “entregou-se a artes desconhecidas 

e inova a natureza”.1 Com linha, penas e cera, construiu asas para 

ele e seu filho Ícaro escaparem ao domínio do rei Minos. O 

aparelho deveria ser usado com cuidado. Se eles voassem muito 

perto da água, as penas molhadas ficariam muito pesadas; se muito 

perto do sol, a cera derreteria, e as penas se soltariam. Ícaro, porém, 

deslumbrado com a visão do céu, voa cada vez mais alto, ignorando 

o conselho e o bom senso do pai. Logo a cera derreteu, as penas se 

descolaram, o jovem caiu no mar e se afogou. 

Nesse mito, o pai simboliza a engenhosidade da mente 

humana, desde que haja equilíbrio, pois conhece tanto as limitações 

de sua mente quanto as de suas criações, respeitando ambas, 

enquanto o filho faz o oposto. Fazendo uso de um recurso que lhe 

foi ofertado, Ícaro zomba do bom senso e segue seu primeiro 

impulso. Cedendo ao deslumbramento diante do Sol, esquece que 

deve respeitar certo limite e sucumbe por isso. Fica claro o papel 

do pai, mais velho e experiente, para reforçar a necessidade de 

discernimento e ponderação diante das escolhas, em contraste com 

o filho, cuja ação transgressora salta aos olhos. Ícaro possui o 

engenho e as instruções de como alcançar o objetivo traçado 

inicialmente, mas se desvia das recomendações e cai, representando 

uma elevação indevida seguida por uma queda merecida pela sua 

desobediência. 

O Sol, que também é simbólico por ser fonte de luz e calor, 

vitais para a existência humana, se encontra muito associado a 

imagens referentes ao conhecimento. Dessa forma, é fácil perceber 

o quanto a viagem de Ícaro em direção ao Sol se relaciona com 

textos posteriores, como a peça de Marlowe, A trágica história do dr. 

Fausto, em que Fausto, desejando ascender através do 

conhecimento, é posto em pé de igualdade com o jovem alado, tão 

 
1 OVÍDIO. Metamorfoses. São Paulo: Editora 34, 2017, p. 429. 

Cansado 
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transgressor quanto ele, ignorando o bom senso e contemplando a 

sua esperada queda. Não por acaso, na primeira aparição do coro 

na tragédia de Marlowe, é dito sobre Fausto: 

Pois supera aqueles com quem discute 

Divinos temas da Teologia, 

Até que, tolo, se enche de arrogância. 

Suas asas de cera o alçam longe, 

Mas derretem: é o céu que o derruba.2 

O dramaturgo, nestes poucos versos, faz uma síntese do 

enredo e da problemática que o leitor está prestes a conhecer: aqui 

se expõe a alta posição de Fausto, a intenção de elevar-se ainda 

mais, e faz-se referência ao mito de Ícaro, através de uma metáfora 

da situação do douto, já prevendo o desfecho de sua busca.  

Tendo em mente este movimento de ascensão e queda, o 

presente artigo abordará o problema do conhecimento proibido, 

raiz da temática faustiana, em The strange case of dr. Jekyll and mr. Hyde, 

de Robert Louis Stevenson, considerando sua inserção nesta 

tradição pelo desejo de superação dos limites impostos a Jekyll e 

Fausto, dada a condição mortal de ambos. A análise ainda conta 

com uma terceira personagem, Dom Claude Frollo, de Victor 

Hugo, que também se insere nessa tradição, constituindo uma 

ponte entre os desdobramentos dos desejos dos outros doutores. 

 

A SEDUÇÃO DO CONHECIMENTO E DA BELEZA TERRENA 

 

Fausto, ao se encontrar em um ponto em que a natureza 

humana e os recursos que de que dispõe não lhe permitem adquirir 

mais conhecimentos do que aqueles que já possui, se vê em um 

 
2 MARLOWE, C.  A História Trágica do Doutor Fausto. Campinas: Editora da 

Unicamp; Cotia: Ateliê Editorial [ed. bilingue], 2018, p. 39. “Excelling all 
whose sweet delight disputes/ In heavenly matters of theology;/ Till, 
swollen with cunning of a self-conceit,/ His waxen wings did mount above 
his reach,/ And, melting, heavens conspired his overthrow”. Ibidem, p. 38. 
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impasse sobre o que fazer. Para Ian Watt3, esse desejo desmesurado 

por conhecimento tem origem não apenas na sapiência em si, mas 

também no prestígio que ela carrega, fonte de reconhecimento e 

poder. Inspirado em uma personagem histórica, o herói da peça é 

baseado em Jorge Faust, que se declara o “segundo mago”, e 

pertence, segundo Watt4, a uma tradição herética que ajuda a 

explicar o conflito entre Fausto e os acadêmicos humanistas em 

uma época em que era senso comum que o mundo era regido por 

forças invisíveis, e os eruditos acreditavam que o estudo de obras 

antigas levaria ao domínio sobre essas forças. Assim, o conflito de 

Fausto se dá pelo fato de que ele está impedido de ascender pelas 

suas condições, já que é um homem mortal e chegou ao limite 

permitido à humanidade. 

Voltando aos versos do coro da tragédia de Marlowe, a 

referência a Ícaro remete a uma ambição que não é representada 

apenas como uma simples falha, mas uma falha que motiva a 

reação de forças que excedem os domínios humanos. Dessa forma, 

percebe-se que, ao anunciar que a fonte de conhecimento será a 

mesma de sua ruína, a história se refere a outro mito, tão antigo 

quanto o de Ícaro, mas agora inserido em uma tradição monoteísta: 

a história do pecado original.  

Assim como os primeiros seres humanos da criação, Fausto 

ambiciona o fruto do conhecimento, que lhe é proibido. Dessa 

forma, resta a Fausto, como Eva, ceder aos conselhos que levam a 

caminhos obscuros5. Enquanto a primeira mulher sofre pela 

 
3 WATT, I.  A Trágica História da vida e morte do Dr. Fausto, em: Mitos do 

Individualismo Moderno: Fausto, Dom Quixote, Dom Juan, Robinson Crusoé. Jorge 
Zahar Editor: Rio de Janeiro, RJ. 1997. pp. 41-59. 

4  WATT, I.  De Jorge Faust ao Faustbuch, ibidem, pp. 19-40. 

5 Gn., 3: 2-6: “And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit 
of the trees of the garden: But of the fruit of the tree which is in the midst 
of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, 
lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die: 
For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be 
opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the 
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interferência de um animal rastejante, a caminhada de Fausto é 

incitada pelos seus amigos, Valdez e Cornélio, que usam a própria 

experiência com esse saber inalcançado pela maior parte dos 

mortais. Da mesma forma agiu a serpente, que sabia que o fruto 

nascido no Éden daria aos humanos o discernimento entre o bem 

e o mal, bem como suas consequências. Com isso, a serpente 

consegue suplantar a obediência a Deus e se torna símbolo da 

presunção de que apenas as artes diabólicas são capazes de 

satisfazer os desejos mundanos6. 

Apesar de Fausto ser incitado inicialmente por dois humanos 

como ele, enquanto Eva cede ao que sugere a serpente do Éden, 

também criação primária de Deus, ele é influenciado por alguém 

que possui origem nesse plano imaterial. A manifestação de um 

anjo mau primeiro o aconselha a ser “Senhor, Comandante dos 

elementos”7, o que confere uma solução para Fausto e sua 

limitação como mortal: ele pode abraçar as artes malignas e, através 

desses recursos transcendentes, alcançar o conhecimento que o 

iguala a Deus e extrapolar os limites da condição humana, o que se 

prova como um desejo difícil de conter. Mesmo quando os indícios 

sugerem caminhar na direção oposta, pois Lúcifer, o senhor dos 

infernos, também já cometeu esse erro e, por sua cobiça, foi 

privado dos prazeres celestiais, tendo agora seu júbilo em desviar 

as almas amadas pelo Pai para compartilhar de seu infortúnio, 

Fausto persiste na tentação e cria uma espécie de espelhamento 

com o Senhor do Inferno. 

Enquanto o desejo de conhecimento aproxima o doutor 

dos primeiros pais, tanto Fausto como Lúcifer possuem a ambição 

 
woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the 
eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, 
and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.” Todas 
as citações bíblicas aqui reproduzidas seguem o texto da versão King James, 
muito disseminada entre os leitores de língua inglesa do século XIX.   

6 WATT, op. cit., p. 28. 

7 MARLOWE, op. cit. p. 49. No original, “Lord and commander of these 
elements”. Ibidem, p. 48. 
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como cerne de suas ações, que visam, primariamente, à ascensão a 

uma posição divina. Devido a essa ambição, se rebelam contra as 

leis divinas por uma manifestação ilusória de superioridade e 

segurança; assim como a sensação divina de Ícaro, a queda não faz 

com que retornem ao plano inicial, mas caiam em um buraco de 

desesperança e sofrimento, por verem que a conquista almejada 

não poderia ser nada além de uma trapaça. Os banidos do amor de 

Deus, portanto, não voltam à estaca zero, mas chegam ainda mais 

embaixo, onde não há meios de retorno nem possibilidade de um 

novo plano de rebelião. Contudo, é interessante notar o contraste 

entre a expulsão do anjo e a dos homens. Enquanto o anjo cai sem 

nenhuma possibilidade de perdão, Eva, por sua vez, recebe um 

castigo que reflete sobre sua descendência8, que carrega a esperança 

da bondade divina.9 

As expulsões também diferem por Deus ter plantado no 

Éden não apenas a árvore do conhecimento, mas também a da 

vida. Tendo se alimentado da primeira, Adão e Eva se dotaram da 

sabedoria divina. Da mesma forma, a segunda os dotaria de uma 

capacidade excepcional, isto é, a vida eterna. Porém, sendo agora 

 
8 Gn. 3:16: “Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and 

thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall 
be to thy husband, and he shall rule over thee.” 

9 A inimizade estabelecida entre a descendência da mulher e a da serpente 
consiste em uma ferir à outra (Gn. 3: 15: “And I will put enmity between 
thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy 
head, and thou shalt bruise his heel.”). Ou seja, a serpente voltará em forma 
de pecado para ferir a descendência humana, que, por sua vez, ferirá a 
descendência da serpente resistindo à tentação. Vale lembrar que Fausto, ao 
pedir uma esposa a Mefistófeles, é dissuadido da ideia pelo demônio, que 
promete trazer Helena de Tróia para ser amante do doutor. Ainda que no 
Faustbuch seja dado o nascimento de uma criança dessa ligação, esse mesmo 
infante desaparece, junto com sua mãe, quando da morte de Fausto.  Dessa 
forma, a existência dessa família não passa de um truque ilusório das trevas 
que desvia a atenção do doutor da necessidade do matrimônio. Em suma, 
em ambas as versões, ao evitar o casamento, o servo consegue evitar o plano 
inicial de Deus em que os mortais se casam e se reproduzem como dita a 
Sua lei. 



232 
 

responsáveis pela promoção da esperança para sua descendência, 

se o casal comesse desse outro fruto, a renovação da vida e da fé 

não poderia ser efetuada. Sendo imortais, a ausência da morte não 

permite um fim para que haja um recomeço, e, dessa forma, não 

há motivo para a humanidade nutrir esperanças pela bondade do 

Pai Supremo e seguir Suas ordens segundo esse objetivo. 

Além disso, a única pena imposta por Ele para evitar que o 

pomo do conhecimento fosse consumido é que o ato teria a morte 

como paga10. Dessa forma, compreende-se que a punição e a 

recompensa já estavam pré-determinados quando da Criação. Se 

os primeiros pais escolhessem a obediência, teriam a vida no 

paraíso como recompensa. Contudo, ao desobedecerem, estariam 

invertendo a própria sorte e se condenando a uma vida mortal, cuja 

consequência intrínseca à nova condição são a morte e as tentações 

do pecado. Assim, a expulsão dos homens é o resultado de uma 

regra já estabelecida, que tem como objetivo reforçar a justiça 

divina. 

Vale retornar ao coro, que já anunciou que um mau fim está 

sendo arquitetado para o doutor. Como foi elucidado por Watt, os 

eruditos do século XV acreditavam na existência das forças 

invisíveis, mas, ainda segundo o autor11, não acreditavam no poder 

de Fausto. Já os luteranos, por sua vez, acreditavam que os poderes 

do doutor eram reais, mas atribuíam sua fonte ao Diabo, dando ao 

ato de se associar ao mal o significado de uma troca, um acordo 

entre as partes. Lúcifer pode entregar o que Fausto pede, mas exige 

sua alma como recompensa.  De fato, as exigências do douto (os 

vinte e quatro anos de poder e o serviço de Mefistófeles) não são 

um empecilho para o mal, contanto que a posse de sua alma pelo 

Inferno esteja garantida.  Para isso, os demônios, assim como a 

 
10 Gn., 2: 15-17: “And the LORD God took the man and put him into the 

garden of Eden to dress it and to keep it. And the LORD God commanded 
the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat: But of 
the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in 
the day that thou eatest thereof thou shalt surely die”. 

11 WATT, op. cit, p. 31. 
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serpente, atribuem valor superior às vantagens terrenas e, através 

de garantias consecutivas dessas satisfações, evitam que a alma do 

bem amado do Senhor se arrependa e possa obter Seu perdão. 

Ainda um outro acadêmico, bem posterior a Fausto, 

contemplou sua queda: a personagem Dom Claude Frollo, arqui-

diácono da catedral de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, escrito 

na França do século XIX. A referência a essa tradição literária é 

clara quando, nas palavras do autor, a câmara de Frollo se 

assemelha a uma gravura de Rembrandt:   
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[...] representa, pelo que se supõe, o doutor Fausto, e que é 

impossível contemplá-la sem deslumbramento. É uma sombria 

célula. No meio, uma mesa carregada de objetos hediondos, 

caveiras, esferas, alambiques, compassos, pergaminhos 

hieroglíficos. O doutor está diante dessa mesa [...]. Só se vê metade 

de seu corpo [...] e observa, com curiosidade e terror, um grande 

círculo luminoso, formado de letras mágicas, que brilha sobre a 

parede de fundo como um espectro solar na câmara negra. [...] É 

terrível e belo.12 

A somatória dos elementos que constituem o ambiente que 

circunda essa personagem apresenta a discussão do problema 

faustiano segundo a concepção estética de Victor Hugo. Segundo 

Jefferson Cano13, Hugo estava inserido no debate literário do início 

do século XIX que polarizava a produção artística entre clássicos e 

românticos, cuja problemática se constituía na situação da crítica 

que, devendo perceber e determinar as relações entre a arte e o 

belo, deveria conciliar o caráter efêmero da primeira com a 

estabilidade do segundo. 

Visto que a arte é mutável, o conflito com o campo do belo 

se dá pela sua integração histórica, levando-a a constituir a 

expressão de uma sociedade. Dentro da concepção aristotélica de 

que o belo é aquilo que causa prazer, a contraposição que Stendhal 

estabelece entre Shakespeare e Racine suscita um contraponto de 

atitudes que define como clássico aquilo que dava prazer aos 

antigos, e romântico, aquilo que dá prazer segundo o estado atual 

de hábitos e crenças. Dessa maneira, o chamado “clássico” já teria 

sido um dia “romântico”, mas dada sua historicidade, os modelos 

tradicionais não causariam mais prazer, necessitando de renovação. 

Ainda segundo Cano, Stendhal veria no romance o avanço sobre a 

tragédia, constituindo uma renovação pelo entremeio de descrições 

que levariam ao “prazer dramático” e não mais ao “prazer épico”. 

 
12 HUGO, V. Notre-Dame de Paris. São Paulo: Estação Liberdade, 2010, p. 309. 

13 CANO, J. Notre Dame de Paris: Romance Dramático? Remate de Males, vol. 
35 (1), Jan./Jun. 2015, p. 199-214. 
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Segundo esse raciocínio, Hugo veria no romance o compromisso 

histórico, sendo uma arte aproximada da natureza e, assim, 

devendo exprimir uma verdade útil segundo o desenvolvimento da 

humanidade de acordo com a era vigente. 

 Assim, para Hugo14, a idade do mundo se divide em três 

tempos, sendo eles primitivo, antigo e moderno. O primeiro se 

caracteriza pela comunhão entre homem e poesia em relação 

comunitária, o segundo, pela ampliação das esferas, gerando 

guerras e viagens, deixando para a poesia a função de contar os 

feitos, e o terceiro se caracteriza pela superação do paganismo 

material pela religião espiritualista que cimenta a moral. Segundo 

Hugo, a moral carrega o germe do mundo moderno, ensinando ao 

homem que este é duplo, pois possui uma vida terrena e outra 

imortal. Para ele, desse ensinamento se desenvolve um sentimento 

grave, porém não triste, ou seja, a melancolia. 

 O cristianismo, portanto, leva a poesia à verdade, 

enxergando agora o belo ao lado do feio, o bem ao lado do mal, e 

o sublime ao lado do grotesco, sendo essa fusão entre sublime e 

grotesco aquilo que resulta no gênero moderno. Nessa nova poesia, 

o sublime representa a alma purificada pela moral cristã, enquanto 

o grotesco consiste na bestialidade da carne, dando espaço para a 

representação dos vícios e paixões, a luxúria, a hipocrisia e mesmo 

a covardia. Assim, os tempos modernos apresentam uma maior 

complexidade ao pintar a realidade da vida. Visto que o romance é 

o desenvolvimento da tragédia, as descrições entremeadas 

permitem a introdução desses opostos em convivência constante, 

de forma que o realismo se constrói em função dos contrastes15. 

Logo, a narrativa de Fausto apresentada por Marlowe sofre 

alterações e se reformula em uma complexidade maior na figura de 

Dom Frollo.  

Como aponta Cano, o nome Frollo se relaciona com o verbo 

francês froler, cujo significado de gerar atrito resume o conflito da 

 
14 HUGO, V. Do grotesco e do sublime. São Paulo: Editora Perspectiva, 2007. 

15 CANO, op. cit., p. 204. 
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personagem, da mesma forma que o coro anunciava o enredo de 

Fausto, visto que sua rigidez e sobriedade de padre entram em 

choque com seus desejos de homem. Assim como Fausto, Claude 

Frollo também baixou os olhos para os livros teológicos desde 

muito cedo, versou em latim e foi encerrado na universidade. Foi 

“uma criança triste, grave, séria, que estudava de forma ardente e 

aprendia rápido”16, de forma que, “com dezesseis anos, o jovem 

clérigo podia enfrentar em teologia mística um padre de igreja; em 

teologia canônica, um padre dos conselhos; em teologia clássica, 

um doutor da Sorbonne”17, caracterizando sua ascensão da mesma 

natureza que seu anterior ao superar os doutores teológicos, 

levando as duas narrativas a encontrarem eco na afirmação: “Com 

dezoito anos, concluíra quatro faculdades. Parecia que o jovem 

tinha uma única meta na vida: saber”18. 

 Tendo o conhecimento como meta única da vida, Frollo 

compartilha do desejo faustiano e também encaminha a busca pelo 

saber para seu limite humano. Entretanto, diferencia-se de Fausto, 

visto que este queria o conhecimento para se equiparar a Deus 

através do reconhecimento de seus semelhantes como um homem 

poderoso, enquanto, para o segundo teólogo, o ápice da divindade 

estaria na capacidade alquímica de transformar metal em ouro. 

Como diz Cano, a “ambição de dominar os segredos da alquimia 

apenas traduzia a mesma imagem do fruto proibido”19, trazendo 

para a disciplina a possibilidade de vislumbre da onipotência divina, 

mas não o seu alcance. Nesta condição, a experimentação do limite 

humano, figurado na angústia impotente, margeia a ambição de 

superação que o incitaria em direção à sua queda, como Fausto e 

os primeiros pais. 

Sendo essa ambição concentrada no desejo pelo poder, sua 

superioridade pressupõe que Frollo, estando acima dos demais, 

 
16 HUGO, V. Notre-Dame de Paris. Estação Liberdade: São Paulo, 2010, p. 183. 

17 Ibidem, p. 184. 

18 Idem. 

19 CANO, op. cit., p. 209. 
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necessitaria de um servo, alguém para quem sua vontade seja lei e 

sobre quem pode exercer seu poder. Logo, é fácil situar nessa 

função o emblemático Quasimodo, que se encaixa nessa narrativa 

de forma que ajuda a situá-la no mito de Fausto: 

Nada impedia de o arquidiácono ser considerado pelas doutas 

cabeças do capítulo como uma alma aventurada nos vestíbulos do 

inferno [...] Quasimodo passava por demônio e Claude Frollo por 

feiticeiro. Era evidente que o sineiro deveria servir o arquidiácono 

durante um tempo, ao termo do qual levaria sua alma à guisa de 

pagamento.20 

Dessa forma, o suposto laço afetivo, gerado na caridade de 

adotar uma criança abandonada, atravessado pela interpretação do 

vulgo, passa a constituir a ideia de pacto demoníaco, deslocando 

para Quasímodo a função de Mefistófeles. Ao aproveitar da 

deformação física de Quasimodo para deturpá-lo em outro sentido, 

verifica-se aquilo que Stevenson aponta em seu texto sobre os 

romances de Victor Hugo, publicado na Cornhill Magazine21, de que 

a finalidade moral dessa história seria denunciar a fatalidade externa 

que recai sobre os homens em forma de tola superstição. Uma vez 

deformado pela natureza, essa fatalidade intrínseca de sua 

constituição acarreta uma fatalidade externa, visto que, 

diferenciando-se dos homens por sua aparência, a superstição 

pública age sobre sua essência ao considerá-lo não humano, 

rejeitando-o e transformando-o em demônio. 

A ideia de fatalidade na obra de Hugo está expressa desde o 

início do romance e, segundo Cano, esta domina toda a narrativa 

sob a ideia de um destino trágico a que os personagens não podem 

escapar. Atentando para o fim de Frollo, percebe-se o quanto essa 

fatalidade se relaciona com o mago que o antecede, visto que sua 

morte, ao cair dos telhados da catedral, é observada pelas esculturas 

 
20 HUGO, op. cit., p. 201. 

21 STEVENSON, R. L. Victor Hugo’s Romances, The Cornhill Magazine, vol. 
30: August, 1874. p. 179-194. Disponível em <https://archive.org/details 
/cornhillmagazine30londuoft/mode/2up> 
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“sem terror para elas nem piedade para ele”22, o que permite 

compreender que o elemento trágico e inevitável consiste no 

destino que aguarda sua alma. 

Essa ideia, expressa na primeira fala de Fausto na peça, de 

que “O que há de ser, será”23, implica na servidão que obriga, tanto 

Fausto quanto Frollo, a serem escravos do próprio apetite, que é 

trazido para o cerne do drama trágico. Sendo a vontade 

inescapável, as ações provenientes dela são de ordem natural, e, 

uma vez que não se pode escapar do impulso do pecado, a morte 

eterna que este tem como paga configura a fatalidade não apenas 

pela entrega voluntária, mas também pelo conhecimento da 

própria essência, que leva a desistir de qualquer resistência. Nota-

se que, ao tempo que a consciência da natureza determina a ação 

do indivíduo, a noção do irremediável aponta para um dado da 

tradição calvinista, a predestinação. Segundo essa doutrina, 

existiriam alguns eleitos de Deus destinados para a salvação, e 

também existiriam os nascidos para a condenação independente do 

caminho transcorrido em vida, de forma que se justifica tanto a 

salvação de um vagabundo quanto a condenação de um teólogo. 

Nota-se que tanto a meta quanto os objetivos já estavam 

definidos na vida de Frollo, e que estes planos prévios apresentam 

complicações quando o atrito, que está implícito em seu nome, 

vem à tona. Sendo a vida do arquidiácono centrada na catedral de 

Notre-Dame, a igreja tomaria a forma do  

desafio da inteligência que tentava a humanidade desde o primeiro 

pecado, refazendo o caminho da queda original. Assim, o pecado 

que imergia na angústia de buscar igualar-se a Deus precedia – se 

é que não preparava – o conflito interior que o domina quando 

encontra Esmeralda.24  

 
22 HUGO, op. cit., p. 565. 

23 MARLOWE, op. cit., p. 45. “What will be, shall be”. Ibidem, p. 44. 

24 CANO, op. cit., p. 210. 
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Desse modo, o desejo da carne se sobressai quando o 

encontro com a jovem cigana altera a configuração que o clérigo 

tinha estabelecido para si. Sob essa influência, o sujeito entra em 

conflito consigo mesmo, e as formas encantadoras da dançarina de 

rua não deixam seu pensamento se debruçar sobre os livros como 

costumava fazer. Sua condição mortal se sobressai e revela tanto a 

fragilidade da existência quanto reforça a condição subalterna ao 

Criador, bem como a posição irrealista e prepotente que existe 

nesse desejo de superação do pai supremo, além de expandir a 

angústia da impotência. 

Aqui, nesse atrito, está parte da convivência entre sublime e 

grotesco, alto e baixo, pela oposição entre vontade do corpo e do 

espírito, que é o cerne do conflito de Frollo, e que forma o realismo 

que leva ao exercício da verdade útil. Essa verdade, por sua vez, 

ainda que indicada aqui, se pode ver mais claramente na fala do 

renomado dr. Henry Jekyll, personagem de The strange case of dr. 

Jekyll and mr. Hyde, segundo o qual o homem “não é realmente um, 

mas sim dois”.25 Este também tem no fundamento de sua narrativa 

um paralelo com o pecado original, pois compartilha desse “saber 

e orgulho inchado” do mago, o que se agrava pela natureza do 

proveito pessoal que, assim como Frollo, o leva a ceder ao mal. 

Uma vez que Jekyll não precisa buscar a ascensão social através do 

saber, como era necessário para Fausto, já que teve nascimento 

ainda mais auspicioso que o do clérigo, com riquezas e influências 

garantidas pelo nome familiar, seu erro conflui na mesma direção 

que o do francês, ou seja, o desejo de ser reconhecido por uma 

gravidade de ânimo e atitudes maior que seu espírito era capaz de 

admitir, levando ao rompimento entre sua constituição regida pela 

disciplina, árdua como o bem, e a constituição inclinada para os 

vícios, prazerosos como o mal, de sua personalidade. 

Ainda que haja pistas durante toda a obra de Stevenson, a 

revelação do compartilhamento do corpo por dois homens, que 

 
25 STEVENSON, R. L. The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Mineola, N.Y.: 

Dover Publications, 2016, p. 43: “is not truly one, but truly two”. 
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leva ao entendimento do crime, se concentra nos dois capítulos 

finais da obra, pelas narrativas de Lanyon e do próprio Jekyll. Até 

então, eram já conhecidas do leitor as divergências científicas entre 

Jekyll e Lanyon, mas só ao fim do relato descobre-se que essas 

diferenças resultaram na produção de outro ser a partir do 

rompimento físico de uma única pessoa, permitindo que Jekyll e 

Hyde fossem um único indivíduo. 

Além dessa criação ir contra as leis divinas, pois um único 

indivíduo não poderia gerar outro, Lanyon, ao revistar o conteúdo 

da gaveta de Jekyll, encontra em seu caderno anotações nada 

conclusivas de seus experimentos e resume: “Havia um frasco com 

algum tipo de tintura, um papel contendo algum tipo de sal, e o 

registro de uma série de experimentos que (como muitas das 

investigações de Jekyll) não possuíam nenhuma finalidade prática 

útil”.26 Ao menos assim pensava o médico, pois o relato do caso 

feito pelo colega revela que essa tintura e esse sal lhe eram úteis 

para libertá-lo para os vícios a que se entregava com prazer. Ao 

juntá-los, a poção resultante fazia com que ocorresse uma 

transformação física, transformando um homem em outro, mas 

com a mesma alma e lucidez. Assim, Jekyll se aproveita do 

anonimato gerado pelo experimento para cometer seus pecados, se 

escondendo atrás de uma inocência hipócrita. 

A partir dessa inclinação para o vício em contraste com a vida 

árdua de estudos, Jekyll se aproxima de Frollo ao criar uma vida 

dupla muito antes da tomada de consciência do fato, abrindo 

margem para que a fenda entre o bem e o mal que o constituem 

possa ter origem e se agrave em relação aos seus antecessores. Até 

então, seus estudos o direcionavam à aquisição do conhecimento e 

ao alívio do sofrimento, o que parece estar de acordo tanto com os 

estudos de Lanyon quanto com os de Fausto, mas ele se afasta do 

antigo amigo de colégio e se aproxima do outro pecador. 

Diferentemente do francês, que conheceu seu conflito pelo 
 

26 “Here were a phial of some tincture, a paper of some salt, and the record of 
a series of experiments that had led (like too many of Jekyll’s investigations) 
to no end of practical usefulness”. Ibidem, p. 38. 
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encontro com a cigana, foi através dessa dedicação científica que 

sua mente foi iluminada para a batalha interna entre as duas 

naturezas, estopim para o sonho de alcançar a dicotomia da alma 

que poria fim ao “insuportável”, ou seja, ao remorso e à culpa. 

Apesar de seus estudos não terem relação com a necromancia, 

conseguem transpor o limite da solidez da matéria, quebrando as 

leis naturais e encontrando uma forma de romper a unidade do 

corpo. A ciência aqui é culpada pela criação de Hyde, pois o médico 

já tinha desistido de aperfeiçoar sua melhor parte, deixando que o 

pior pudesse se manifestar. Apesar da neutralidade da poção, visto 

que ela não liberta o mal, mas apenas aquilo que é a tendência mais 

forte ou a maior concentração na personalidade de quem faz uso 

dela, ela é o meio utilizado para alcançar esse desfecho maligno. 

A submissão dos doutores ao poder do pecado não é o único 

ponto em que as histórias se conectam. O pacto leva Fausto ao 

reconhecimento que tanto desejava, mas como foi estabelecido um 

prazo para a prestação dos serviços de Mefistófeles e de sua glória, 

este deve expirar em breve, portanto, ser reverenciado pelo 

Imperador da Alemanha não é gratificante como esperava-se no 

início. A entrega de sua alma é o que constitui o tormento do fim, 

e este se dá com frequência e força cada vez maiores. O mesmo 

pode ser visto nos seus posteriores. Com Frollo, a condenação se 

dá pela perda gradual do controle que a razão detinha sobre a 

entrega ao vício que está contido nas sensações afloradas pela 

cigana. A ruptura que o encontro causa na rotina de sua vida faz 

com que ele questione tudo aquilo que conhece e mude sua visão, 

até que, em determinado momento, vai ao encontro da tentação e 

“à medida que mergulhava mais fundo, sentia em si mesmo 

rebentar um riso de Satã”27; a profundidade da inclinação ímpia 

avança de acordo com o crescimento da vontade, sendo que esta 

atua sobre o destino de Frollo, tornando-o de homem em 

demônio. Quanto a Jekyll, este se desespera cada vez mais com a 

perda de controle sobre suas transformações, com o agravante de 

 
27 HUGO, op. cit., p. 408. 
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sua outra personalidade ser procurada como autora de um 

assassinato. As histórias de Dédalo, Fausto, Frollo e Jekyll se tocam 

no momento em que eles decidem concentrar suas mentes sobre 

artes que desafiam a natureza, mas enquanto Dédalo encaminha 

ingenuamente o próprio filho a um termo infeliz, os doutores se 

colocam espontaneamente nas posições que levam suas cabeças a 

prêmio e condenam suas almas, visto que seus corações se 

inclinaram profundamente ao mal e não conseguiram o retorno. 

Considerando que a temática faustiana se resume em três 

tópicos principais – excitação pelo conhecimento, entusiasmo pela 

beleza terrena e a danação espiritual28 –, ela contribui para a 

exposição das qualidades e o levantamento das complexidades que 

a obra de Stevenson apresenta. Os dois primeiros tópicos, que dão 

o fundamento básico dos enredos, se encontram no episódio do 

Gênesis; somados, apontam para o desenvolvimento do terceiro, 

que dialoga diretamente com outra problemática bíblica, que se 

encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos: o conflito 

interno do indivíduo. Logo, em The strange case…, vemos a 

continuação da discussão na qual os polos do bem e do mal não 

são mais parte de uma disputa entre Deus e o Diabo, mas entre o 

homem e sua alma, que já estava sugerida nos eventos da catedral. 

 

A PERDA DA ALMA E A ETERNA DANAÇÃO 

 

Segundo Watt, a sociedade humana raramente viveu sem 

alguma forma de sistematização de crenças em um mundo 

invisível, e o mito de Fausto teria despontado em um momento em 

que o cristianismo pensava ter polarizado os mundos humano e 

sobrenatural em um conflito entre o bem e o mal, dando um novo 

vigor à luta.29 Para elucidar o fato, o autor recorre a Lutero, que 

atribuía ao diabo cada tentação, dúvida ou desagrado em sua vida, 

concebendo esta como um combate perpétuo contra Satanás. Em 

 
28 WATT, op. cit., p. 42. 

29 Ibidem, p. 27. 
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acréscimo, para Patrícia da Silva Cardoso, Fausto representa “a 

condição humana e o papel dos indivíduos em relação uns com os 

outros e com as forças que os ultrapassam”30, explorando um 

conjunto de preocupações básicas para as culturas judaico-cristãs, 

como a distinção entre bem e mal, como lidar com essa dicotomia 

e o desejo de superação de limites. 

A partir da leitura da epístola de Paulo pode-se notar que o 

domínio de Satanás sobre o mundo é reconhecido a partir da tese de 

que a tentação atua sobre a fraqueza e de que cabe ao homem lutar 

para manter sua resistência contra ela e seu serviço ao Senhor. Logo 

em seus capítulos iniciais, o apóstolo declara que não cabe aos 

homens julgar os demais indivíduos, pois estes são seus iguais, e 

todos estão propensos a cometerem os mesmos erros. Além disso, 

o julgamento, ou seja, a sentença resultante do exercício da justiça, é 

um dever de Deus, tendo em vista que este é o autor e a autoridade 

máxima das leis.31 Dessa maneira, os homens devem se diferenciar 

entre bons e maus através da obediência a essa premissa, que se 

mostra fácil para uma parcela da humanidade, já que os bons 

possuem a lei divina gravada no coração, fazendo com que seus atos 

sejam acusados por sua consciência. Assim, compreende-se que a lei 

nada mais faz que revelar o erro para o qual a natureza se inclina32. 

Os que são acusados por suas consciências, portanto bons, têm a 

paz como veredicto do Senhor, sendo essa uma esperança que 

atravessa os atos e as escolhas dos homens. Porém, a lei precisa ser 

 
30 CARDOSO, P. S. “Farei uma Ponte, Moverei Montanhas” – Fausto e a 

História da Vontade Individual, in Marlowe, op. cit., p. 456. 

31 Rm. 2:1: “Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that 
judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for 
thou that judgest doest the same things.” 

32 Rm. 2:13-16: “For not the hearers of the law are just before God, but the 
doers of the law shall be justified. For when the Gentiles, which have not 
the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the 
law, are a law unto themselves: Which shew the work of the law written in 
their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the 
mean while accusing or else excusing one another;) In the day when God 
shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel.” 
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concretizada, e o meio para isso é a fé33, elemento que falta às 

personagens de Marlowe, Hugo e Stevenson. 

O horror do inferno, a imortalidade da alma e a danação, 

itens essenciais para o efeito dramático das narrativas, também são 

fundamentais para a contrarreforma34 e estão fortemente 

relacionados à tese da recompensa adiada35, que defende que a 

adoração a Deus e o cumprimento de suas leis serão atos 

recompensados quando o espírito se separar do invólucro carnal, 

enquanto o desrespeito dessas leis e da adoração será castigado. As 

três protagonistas, em um olhar retrospectivo sobre suas ações, 

reconhecem seus pecados, mas enquanto Fausto e Jekyll não 

possuem a fé de que o sacrifício de Cristo teria expiado os pecados 

dos homens, sendo incapazes de ter esperança de que o 

arrependimento levaria à absolvição e à redenção, para Frollo, essa 

não é uma questão, e ele aceita sua perdição como mais um nome 

na história da fatalidade.  

Na peça, o ancião tenta dar esperança a Fausto com as 

palavras “Tem pena, Fausto, de teu Salvador/ Só seu sangue 

salvará tua culpa”36, provando que o pecado do mundo já foi 

 
33 Rm. 3: 21-29: “But now the righteousness of God without the law is 

manifested, being witnessed by the law and the prophets; Even the 
righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all 
them that believe: for there is no difference: For all have sinned, and come 
short of the glory of God; Being justified freely by his grace through the 
redemption that is in Christ Jesus: Whom God hath set forth to be a 
propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the 
remission of sins that are past, through the forbearance of God; To declare, 
I say, at this time his righteousness: that he might be just, and the justifier 
of him which believeth in Jesus. Where is boasting then? It is excluded. By 
what law? of works? Nay: but by the law of faith. Therefore we conclude 
that a man is justified by faith without the deeds of the law. Is he the God 
of the Jews only? is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also.” 

34 WATT, op. cit., p. 55. 

35 Ibidem, p. 39. 

36 MARLOWE, op. cit., p. 191. No original: “But mercy, Faustus, of thy Savior 
sweet/ Whose blood alone must wash away thy guilty”. Ibidem, p. 190. 
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lavado com o sangue do filho de Deus; porém, o doutor continua 

resignado com sua danação. Em suma, ao ter consciência de que 

todos os seus esforços têm como objetivo o julgamento dos 

homens, atribuindo valor mais ao material e ao mundano do que 

ao espiritual e eterno, Fausto não possui esperança suficiente para 

a concretização da fé e, na falta dessas duas graças, não pode obter 

a terceira delas em forma de redenção. 

Tempos depois de Fausto, tanto Frollo quanto Jekyll se 

entregam ao desejo de valoração pelos seus semelhantes e 

caminham contra o julgamento definido como justo pelo apóstolo. 

Ainda que o conhecimento destes não tenha vindo de uma ação 

sobrenatural, ambos estão submetidos ao rompimento de suas 

individualidades. Sabendo que suas naturezas se inclinam em uma 

direção que não acompanha o objetivo que decidiram traçar para 

suas vidas, constroem para si uma máscara de respeitabilidade e 

optam por deturpar o conhecimento para poder sucumbir ao 

pecado. No caso do arquidiácono, este alcança uma alta posição na 

hierarquia clerical pela rotina longa e intensa de estudos, mas, ao se 

deparar com a verdade de sua paixão, se aproveita da posição 

elevada de teólogo para esconder sua inclinação, permitindo que 

pecador e confessor sejam a mesma pessoa sem a desconfiança ou 

perda de reconhecimento do povo. 

Visto que Stevenson era leitor dos romances de Hugo, pode-

se notar a aproximação entre as narrativas, de forma que tanto o 

crime quanto a figura do pecador permitem encontrar o germe de 

Jekyll. Neste, contudo, à deturpação do conhecimento se soma 

outra complicação, pois é a partir de seus experimentos que Jekyll 

se torna capaz de criar um ser repulsivo para poder se livrar da 

máscara e mostrar sua verdadeira face, entregando-se aos vícios aos 

quais se inclina sem que sua imagem social fosse abalada. Chama 

igualmente a atenção a repulsa emanada por este ser criado. Nada 

nele indica uma deformação física que justifique a rejeição, como 

está explícito no caso de Quasímodo; a sensação proveniente dele 

se forma de maneira quase sobrenatural e se relaciona ao fascínio 

produzido pela cigana, que se dá “em meio a uma ação e seu 
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efeito”, e não por sua composição em si mesma”37; da mesma 

forma, Hyde é repelido pelos que o conhecem porque suas ações 

permitem reconhecer sua essência vil, que se contrapõe ao espírito 

daquele nascido deformado.  

Na trajetória de Frollo, nota-se que a ambição e a 

mundanidade, somadas, apontam para a condição natural de 

homem e para o impulso da carne pela carne, que aqui se configura 

como crime, criando sua vida dupla. Visto que é um homem como 

todos os outros, mas esconde essa realidade ao usar a batina como 

disfarce de sua verdadeira natureza, é sob essa máscara que Frollo 

se sente confortável para agir conforme seus desejos sem medo do 

julgamento dos homens, mas será nesse excesso de confiança que 

encontra a ruína. 

Na ideia da recompensa adiada, nota-se o privilégio e as 

penitências do livre arbítrio, com a liberdade concedida por Deus 

à humanidade para que cada indivíduo opte por se inclinar ao bem 

ou se entregar ao mal. Apesar de binária, a escolha demanda uma 

ponderação profunda, tendo em vista que a segunda alternativa 

significa danação eterna, mas só para aqueles que estiverem 

conscientes disso e dispostos a perder a alma. Segundo a carta de 

Paulo, o homem se torna escravo daquilo que escolhe obedecer38, 

e, de fato, os maus fins das histórias se dão pelas escolhas das 

protagonistas. O psiquiatra opta por sucumbir ao pecado quando 

desenvolve sua personalidade viciosa ao invés de se inclinar à 

justiça divina e aperfeiçoar seu lado virtuoso. 

 
37 CANO, op. cit., p. 206. 

38 Rm. 6:16-20: “Know ye not, that to whom ye yield yourselves servants to 
obey, his servants ye are to whom ye obey; whether of sin unto death, or of 
obedience unto righteousness? But God be thanked, that ye were the 
servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine 
which was delivered you. Being then made free from sin, ye became the 
servants of righteousness. I speak after the manner of men because of the 
infirmity of your flesh: for as ye have yielded your members servants to 
uncleanness and to iniquity unto iniquity; even so now yield your members 
servants to righteousness unto holiness. For when ye were the servants of 
sin, ye were free from righteousness.” 
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Conforme aumenta a recorrência no pecado, Jekyll acaba por 

criar um hábito que se transforma em um vício de cunho moral. 

Libertando a pior parte de sua personalidade e seus instintos, o 

médico rompe com qualquer responsabilidade moral e legal. Como 

a substância que causa a transformação apenas rompe as barreiras 

que seguravam uma tendência do homem, a possibilidade rejeitada 

poderia adestrar seu ânimo de forma a se tornar compatível com a 

imagem grave a que aspirou durante tanto tempo, fazendo com que 

da transformação “tivesse surgido um anjo”39, ou mesmo um 

Quasímodo além do quase; no entanto, o resultado de sua escolha 

se desenvolve ao ponto de acarretar na transformação automática, 

condicionando-o a tornar-se um escravo do vício que tomou conta 

de seu ser. O mesmo desenvolvimento é visto no clérigo, que 

gradualmente vai se transformando de homem em demônio 

conforme se entrega a descumprir os votos eclesiásticos que 

proferiu. Por fim, também na escolha de Fausto se encontra essa 

submissão completa quando, ao decidir renegar o nome de Deus, 

se torna escravo de uma vida de ofensas e altera o vocabulário 

santo para preenchê-lo com referências infernais. 

Voltando ao apóstolo, ele afirma que o pecado usa da lei para 

fazer com que a humanidade peque, como a serpente fez com Eva, 

o que mostra que a distorção da lei pelo pecado prova que a lei é 

boa40. Se esta não fosse justa e trouxesse proveito para os que a 

 
39  STEVENSON, op. cit., p. 45: “had come forth an angel”.  

40 Rm. 7:5-12: “For when we were in the flesh, the motions of sins, which 
were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death. 
But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were 
held; that we should serve in newness of spirit, and not in the oldness of 
the letter. What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had 
not known sin, but by the law: for I had not known lust, except the law had 
said, Thou shalt not covet. But sin, taking occasion by the commandment, 
wrought in me all manner of concupiscence. For without the law sin was 
dead. For I was alive without the law once: but when the commandment 
came, sin revived, and I died. And the commandment, which was ordained 
to life, I found to be unto death. For sin, taking occasion by the 
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seguem, o mal não teria razões para deformá-la e arrastar seus 

seguidores para o caminho oposto. Assim, vale retomar os 

capítulos iniciais da epístola, que afirmam que os bons têm a 

consciência acusada. Se esses podem dizer que sabem estar 

errando, isso prova a justiça da lei; logo, quem erra é o mal que está 

nele, e não ele em si, e se quem erra é a carne, e não o espírito41, o 

justo tem a certeza de poder dobrar a ação do diabo42 e ser salvo 

através do arrependimento, resultado do exame do espírito e da 

súplica pelo perdão presentes no ato da confissão43. 

De fato, Fausto, Frollo e Jekyll são vítimas de uma guerra 

interna, em que impulso e razão competem pela posse do ser. A 

disputa entre natureza humana e espírito se verifica no fato de que 

todos foram tentados pelo mal e cederam a ele, mas enquanto 

Fausto e Jekyll permaneceram refletindo sobre seus atos, visando a 

possibilidade de retorno, Frollo, ao aceitar a submissão aos vícios, 

avança com mais ardor sobre seus objetivos. Entretanto, vale notar 

as manifestações das tentações para cada douto. Ainda que um 

tenha sido seduzido de forma mais direta do que o outro, pois 

Fausto recebeu a sugestão diretamente da boca de seus amigos e 

do anjo mau, Jekyll sentiu a influência por reconhecer que o nome 

de sua família demandava um prestígio que o doutor não poderia 

entregar devido a sua natureza, deixando para Frollo um lugar 

 
commandment, deceived me, and by it slew me. Wherefore the law is holy, 
and the commandment holy, and just, and good.” 

41 Rm. 7:12-16: “Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and 
just, and good. Was then that which is good made death unto me? God 
forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me by that which is 
good; that sin by the commandment might become exceeding sinful. For we 
know that the law is spiritual: but I am carnal, sold under sin. For that which 
I do I allow not: for what I would, that do I not; but what I hate, that do I. If 
then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good.” 

42 WATT, op. cit., p. 28. 

43 Rm. 10: 9-10: “That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, 
and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, 
thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness; 
and with the mouth confession is made unto salvation.” 
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intermediário, visto que não foi apenas a influência social que o 

impeliu nesse caminho, mas também não houve um ser celestial 

intercedendo em seu destino. Com isso, o primeiro ainda tem a 

possibilidade de dividir a responsabilidade do mal com uma 

influência externa, enquanto o segundo só pode culpar a si mesmo. 

Dessa forma, o mago é impedido de sentir arrependimento 

efetivo ou de acreditar que pode obter o perdão após todos seus 

atos de crueldade e, mesmo quando começa a desenvolver culpa e 

remorso, é proibido de alcançar a paz pelos seres infernais que o 

dirigem ao mal. Pode-se dizer que Frollo estipula um avanço em 

relação a Fausto, visto que, ao assumir a posição impenitente, 

tomando a decisão de servir à própria vontade de forma 

incondicional, sem arrependimentos ou desvios, entra em 

comunhão com seus vícios. Jekyll, por sua vez, reconfigura esse 

avanço retomando o conflito da vontade mutável e reforçando o 

drama ao trazer para o primeiro plano a tentativa de redenção, bem 

como a angústia do fracasso. 

Retomando a questão da humanidade, Frollo persiste na 

busca da superação de sua condição e do alcance da divindade a 

partir da luta contra a atração sentida, mas somente enquanto não 

conhece rivais. Ao ouvir uma conversa entre seu irmão mais novo, 

Jehan, e o capitão Châteaupers, na qual o segundo se vangloria de 

que está para seduzir Esmeralda, é levado a notar que a dançarina, 

como ele, está sujeita à carne e dirige suas atenções a um outro 

homem, que não ele. Assim, livre das amarras que a condição 

clerical lhe impõe e cedendo à natureza, Frollo toma a iniciativa 

que irá corrompê-lo, criando sua vida dupla. 

O padre vive os ardores de um homem enclausurado em si 

mesmo, revelando essa condição apenas para o objeto de seus 

anseios, escondendo essa face aos demais; ao esfaquear Phoebus, 

se esconde e deixa a jovem ser incriminada em seu lugar. Visto que 

a batina garantia a execução de seus crimes sem que sofresse 

qualquer privação, Frollo se afunda cada vez mais em meio aos 

pecados que recusa reconsiderar. Quanto a sua condição de clérigo, 

é a que expõe o maior horror, pois a traição de seus votos consiste 
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em um crime ainda mais grave que o ataque ao capitão, refletindo 

diretamente seu espírito, enquanto o atentado permanece no plano 

material. 

Por sua vez, Jekyll revela a competição entre matéria e 

espírito pela posse do ser de forma mais evidente. Logo após sua 

decisão de romper seu hábito de transformação, ele mostra que seu 

arrependimento é verdadeiro pela tentativa de se redimir através do 

exercício de novas obras, que se apresentam pela dedicação ao 

próximo e pelo retorno ao convívio em sociedade. Contudo, estas 

não são suficientes para salvá-lo, pois lhe falta a fé, fato que se nota 

quando Henry Jekyll, ao se lembrar de seus atos passados, sente a 

leve tontura que o leva a se transformar novamente em Edward 

Hyde. A espontaneidade da transformação leva a crer que a ruptura 

de sua alma, resultado de uma atividade ambivalente, faz com que 

o arrependimento não seja completo, dado que seu outro eu, 

vicioso e frequentemente exercitado, não compartilha desse 

sentimento. Dessa maneira, qualquer que fosse o bem que tentasse 

produzir, o resultado não seria mais do que hipócrita, pois a 

benevolência não seria um fruto enraizado em sua natureza, mas 

um artifício para equilibrar seus dois impulsos. 

Ao desvendar o enigma, contando a história pelo seu ponto 

de vista, o médico confessa sempre ter vivido uma vida dupla, 

escondendo “uma certa disposição impaciente para a alegria”44, o 

que seria incompatível com o desejo de aparentar maior seriedade 

que impunha a respeitabilidade da posição social e renome que 

buscou enquanto jovem. O testamento do médico aparece como 

encerramento e crítica ao comportamento humano, revelando, 

enfim, a conduta ambígua, a hipocrisia e a propensão à crueldade 

encontrada em uma figura que possuía tantos atributos e 

consideração perante toda a sociedade. Além disso, a incapacidade 

de reparar o mal através das obras retoma as ideias calvinistas de 

fatalidade e predestinação, mas deixa em aberto tanto a 

 
44 STEVENSON, op. cit., p. 42: “a certain impatient gaiety of disposition”.  
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possibilidade de a condenação do indivíduo ser fruto da alma 

corrompida pela impiedade quanto pela não eleição do homem. 

Na obra de Stevenson, fazer o bem ou o mal se constitui como 

o dilema da alma humana, segundo Kreitzer45, que coloca em relevo 

esse elemento quando discute o que chama de “guerra nos 

membros”, que estaria presente tanto nas confissões de Jekyll quanto 

na Epístola de Paulo aos Romanos, que deve ter sido do 

conhecimento de Stevenson e, assim, teria influenciado sua narrativa. 

Apenas no último capítulo percebemos melhor essa relação. A guerra 

nos membros se fundamenta no conflito entre não fazer o bem que 

se deseja ao mesmo tempo em que se faz o mal que não se quer, 

embate ao qual o homem está submetido por sua própria condição. 

Em suma, a contradição se dá entre as duas partes constituintes do 

ser humano, carne e espírito, uma relação rompida na narrativa. 

Jekyll reconhece seu crime contra as leis de Deus apenas 

quando percebe a crescente violência de seus instintos como Hyde. 

Este movimento de compreensão é simultâneo à perda gradual do 

controle sobre a transformação, o que se configura como uma pena 

para o seu crime. Com o limite entre as personalidades se apagando 

cada vez mais, o conflito entre elas se torna insolúvel. Ambos 

começam a sentir a necessidade de viver separadamente, o que é 

impossível, pois constituem uma única pessoa. Contudo, o 

momento da morte de um difere da morte do outro. É Jekyll quem 

morre primeiro, deixando o cadáver de Hyde a ser descoberto, 

sendo que o suicídio que condena ambos é um só. Percebe-se que, 

ao final, Jekyll se arrepende de seus crimes, podendo, assim, ser 

salvo. Ao mesmo tempo, Hyde não se arrepende, portanto, não lhe 

restando possibilidade de salvação. Desse modo, o desfecho da 

história exemplifica, através da consciência acusada, que leva ao 

arrependimento, a importância da problemática religiosa para a sua 

construção. 

 
45 KREITZER, L. R. L. Stevenson’s ‘Strange case of dr. Jekyll and mr. Hyde’ 

and Romans 7: 14-25: images of the moral duality of human nature. 
Literature and Theology, Vol. 6 (2), June/1992, pp. 125-144. 
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Para Cardoso, a consciência consiste na transformação do ser 

através do tempo, de parte da coletividade para representar o 

choque entre a vontade pessoal e as leis comuns, fortalecendo-se 

em vontade soberana até se consolidar em tirania.46 A professora 

observa ainda a mutação do pacto através do tempo e chama a 

atenção para o fato de que, no Faustbuch, o pacto exige que o doutor 

abdique da mediação da Virgem Maria, enquanto Marlowe recusa 

a existência da ação intermediária. Dessa maneira, o Fausto inglês 

reforça a ideia de que a humanidade é responsável pelas próprias 

ações e de que a luta contra o mal é dever particular47, visto que o 

destino da alma também é individual. Com isso, a representação da 

temática fáustica sofre um desvio, passando de coerção religiosa 

para reflexão sobre poder e limite individual, ou seja, o intuito da 

história deixa de ser o pecado para ser a consequência das ações, 

fazendo com que o pecador esteja no inferno ainda em vida através 

do exame da própria consciência48. 

Logo, a condenação dos três é o preço pela alma dividida, e 

só resta aos doutores lastimarem e maldizerem o conhecimento 

que tanto buscaram, percebendo tardiamente o preço de seus atos. 

Ambos poderiam ter escolhido um outro caminho e aceitado o que 

a condição humana lhes conferia. Em Gênesis, no episódio da Torre 

de Babel49, Deus atribui diferentes línguas aos homens para 

 
46 CARDOSO, op. cit., p. 456. 

47 Ibidem, p. 459. 

48 Ibidem, p. 467. 

49 Gn. 11:1-9: “And the whole earth was of one language, and of one speech. 
And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain 
in the land of Shinar; and they dwelt there. And they said one to another, 
Go to, let us make brick, and burn them throughly. And they had brick for 
stone, and slime had they for morter. And they said, Go to, let us build us 
a city and a tower, whose top may reach unto heaven; and let us make us a 
name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. And 
the LORD came down to see the city and the tower, which the children of 
men builded. And the LORD said, Behold, the people is one, and they have 
all one language; and this they begin to do: and now nothing will be 
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confundi-los e evitar que se reúnam para produzir o impossível e 

confrontem seu poder. Contudo, mais do que garantir Sua posição 

como supremo senhor, em Babel é estipulada e reforçada a 

condição de que a nenhum mortal é permitido abranger todo o 

conhecimento que o mundo tem a oferecer. Assim, a humanidade 

é levada a refletir sobre o conhecimento e a admitir que é preciso 

saber dosar a busca por ele, ponderar as condições de sua aquisição 

e, além disso, saber como usá-lo, pois, ao perceber a que fim sua 

criação levou seu filho, também Dédalo lamentou suas habilidades. 
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restrained from them, which they have imagined to do. Go to, let us go 
down, and there confound their language, that they may not understand 
one another’s speech. So the LORD scattered them abroad from thence 
upon the face of all the earth: and they left off to build the city. Therefore 
is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the 
language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them 
abroad upon the face of all the earth.” 



 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura, 

engajamento 

e transformação 

em Érico Veríssimo 

 

 

 

 

Jaqueline Borges de Queiroz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



257 
 

literário como objeto de reflexão 

no interior da própria literatura 

não era uma novidade do início 

do século XX, mas não se pode negar que esse é um momento 

de grandes mudanças políticas e sociais, impulsionadas por 

catastróficas guerras, crises e revoluções que colocaram os 

escritores frente à necessidade de escolher entre adotar ou não 

uma posição política, ser ou não ser engajados – não apenas 

enquanto cidadãos, mas também enquanto artistas. Com a 

ascensão do fascismo e do comunismo, a literatura passou a ser 

vista mais intensamente como meio de conscientização sobre os 

problemas da sociedade e, em casos mais extremos, como forma 

de aliciamento político-partidário. A grande questão, para alguns 

escritores, estava em encontrar um meio termo entre duas 

posições extremas que, em tempos de crise, não seriam 

superadas: a de que a literatura deve se voltar apenas para si 

mesma e a de que a literatura que só tem sentido quando se 

posiciona diante de uma causa.1  

Porém, o engajamento literário não diz respeito apenas a 

assumir ou não uma posição política: é preciso refletir sobre 

como a literatura e seus imperativos podem se conciliar com as 

exigências da ação política.2 Tal é a complexidade da questão, 

que ela se internalizou em diversas obras por meio de 

personagens escritores, fossem eles engajados, hesitantes em 

relação ao engajamento ou totalmente contrários a ele. 

Há, portanto, a possibilidade de estudar personagens 

escritores criados nesses momentos de efervescência política à 

procura de pistas que ajudem a entender essa influência de mão-

dupla entre literatura e sociedade, por meio da qual os 

acontecimentos históricos, o comportamento social e os 

 
1 O debate que opõe conteudismo e esteticismo (no qual o intuito é quase 

sempre defender um desses extremos) teve força em muitos momentos da 
história literária. DENIS, B. Literatura e engajamento: de Pascal a Sartre. São 
Paulo, SP: EDUSC, 2002, pp. 20, 68, 202. 

2 Idem. 

O fazer 
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pensamentos que circulam no contexto em que as obras estão 

sendo escritas influenciam o fazer literário, ao mesmo tempo 

que a literatura é vista como um meio de intervir na sociedade.  

No caso do Brasil, muitos desses personagens surgiram na 

década de 1930, conhecida por ser um período de ascensão da 

politização literária, consequência, como bem lembrou Antonio 

Candido3, do movimento revolucionário de outubro e da 

influência dos Estados Unidos e da Europa, onde algo 

semelhante ocorria. Como não poderia deixar de ser, diversos 

intelectuais, dentre os quais muitos escritores, envolveram-se em 

organizações partidárias e ideológicas. Enquanto alguns se 

identificavam com movimentos de extrema-direita, como o 

integralismo, outros se filiaram a organizações comunistas.4 

Muitas vezes essa filiação a partidos refletiu-se nos trabalhos 

desses escritores, inclusive na forma de uma inquietação causada 

pela exigência de posicionar-se em um dos lados.  

Nesse contexto, o Partido Comunista Brasileiro foi um dos 

maiores incentivadores da ideia de que literatura é indissociável 

da política ao propagar, como destaca Pécaut5, a ideia de que “só 

existe cultura quando política”. A aproximação ao realismo 

socialista, estilo artístico da União Soviética que pregava uma 

arte proletária e progressista, originou o chamado romance 

proletário brasileiro, do qual Parque Industrial (1933), de Patrícia 

Galvão, e Cacau (1933), de Jorge Amado, são exemplos 

emblemáticos. O escritor baiano, para quem era imprescindível 

que os colegas de profissão se engajassem explicitamente, dará 

com seu romance a fórmula para o que considerava o autêntico 

engajamento: abrindo mão do enredo tradicional, sua obra tinha 

um caráter muito mais de panfleto do que de romance.6  
 

3 CANDIDO, Antonio. A revolução de 1930 e a cultura. In: CANDIDO, 
Antonio. A educação pela noite: e outros ensaios. São Paulo: Ática, 1987. 

4 PÉCAUT, D. Os intelectuais e a política no Brasil: entre o povo e a nação. São 
Paulo: Ática, 1990. 

5 Ibidem, p. 85. 

6 AMADO, Jorge. Cacau. Rio de Janeiro: Record, 1996. 
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Tal caráter panfletário advém do fato de que a história 

pessoal do protagonista, em si, não é o que mais se destaca, 

apesar de ser interessante: o herói de Cacau, José Cordeiro, é 

revolucionário, proletário e ao mesmo tempo tem uma origem e 

um destino diferentes dos demais trabalhadores com quem se 

relaciona. Sai da sua condição de futuro patrão quando perde o 

direito à herança do pai, que era dono de uma fábrica têxtil; 

trabalha como operário nessa fábrica e, finalmente, migra para o 

sul da Bahia, tornando-se trabalhador numa fazenda de cacau, 

onde é explorado, faz amizade com os demais proletários e se 

mune de todo o conhecimento e a rebeldia necessários para 

denunciar a condição de vida degradante dos proletários.  

Essa denúncia – e não a história de José Cordeiro, 

secundarizada no livro – era o elemento relevante para Jorge 

Amado em sua obra. O que mais importava era o retrato 

fotográfico (e por vezes exagerado) da exploração capitalista, 

além da incitação de uma revolta das minorias, como no trecho 

a seguir: 

Pobres mulheres, que choravam, rezavam e se embriagavam na 

rua da Lama. Pobres operárias do sexo. Quando chegará o dia 

da vossa libertação? 

[...] os ricos não se envergonham da prostituição. Contentam-se 

em desprezar as infelizes. Esquecem-se de que foram eles que 

as lançaram ali. 

Eu fico pensando no dia em que a rua da Lama se levantar, 

despedaçar as imagens dos santos, tomar conta das cozinhas 

ricas. Nesse dia até filhos elas poderão ter.7 

Ainda assim, a trajetória do herói de Cacau é importante 

para se pensar o que foi, segundo Bueno8, um dos grandes 

temas da literatura da década de 1930: a posição do intelectual 

 
7 Ibidem, p. 57 

8 BUENO, Luís. Uma história do romance de 30. São Paulo: Edusp; Campinas: 
Editora da Unicamp, 2006. 
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diante das dificuldades das minorias. Isto porque José Cordeiro, 

como já foi dito, veio de uma família que a princípio tinha boas 

condições e, apesar de labutar durante algum tempo em um 

trabalho físico e árduo, termina por virar um operário tipógrafo 

no Rio de Janeiro. A partir dessa nova posição, resolve reunir as 

histórias dos seus companheiros de luta e escrever um livro, que 

sabemos ser Cacau. 

Ora, se um dos grandes dilemas do intelectual/escritor 

engajado era assumir o lugar de fala dos proletários9, temos em 

Cacau um escritor que é forçado a tornar-se um deles, sofrer as 

agruras da vida de trabalhador explorado e ver de perto as 

injustiças das minorias (prostitutas, miseráveis). É como se esse 

intelectual tivesse ganhado o direito, por meio dessa aproximação 

imposta com o outro, não só de falar sobre ele, mas também de 

chamá-lo à luta. Na realidade prática, contudo, esse tipo de 

atitude não era tão simples para a maioria dos escritores, 

nascidos e criados nas classes médias altas – o que não lhes 

tirava a obrigação, segundo a forma de pensar de Jorge Amado e 

de outros intelectuais da esquerda, de também produzir 

literatura engajada. Por isso, é importante destacar o fato de que, 

a despeito de sua trajetória, é marcante a tomada de atitude do 

personagem José Cordeiro, que, tendo a oportunidade de 

escrever, produz um livro com o que seria o verdadeiro sentido 

do engajamento. 

Mas os personagens escritores e intelectuais da década não 

ficaram restritos apenas ao papel de revolucionário e militante. A 

dificuldade de aceitar (ou recusar) essa postura, muitas vezes 

duramente imposta, e a possibilidade de engajar-se de outras 

formas – afinal, obviamente havia outras maneiras de expor na 

literatura as consequências da desigualdade econômica na vida 

da população brasileira – também foram retratadas.  

 
9 Essa tensão relativa à participação do intelectual na causa das minorias foi 

forte no Partido Comunista e transposta para a literatura em obras como o 
já citado Parque Industrial (1933), de Patrícia Galvão, e Caminho de Pedras 
(1937), de Rachel de Queiroz. Cf. Ibidem. 
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Trata-se de um contexto no qual até os escritores que 

optaram por não dar um sentido tão marcadamente político aos 

seus textos inevitavelmente refletiram mais sobre seus papeis 

sociais. Com o surgimento, nos anos 1930, de um grande 

interesse pelas correntes de esquerda, o que incitou a tradução 

de obras marxistas teóricas e a aparição dos primeiros livros 

brasileiros de orientação marxista, como Evolução Política no Brasil 

(1933), de Caio Prado Júnior, mesmo estudiosos e ficcionistas 

que não eram adeptos do Partido Comunista Brasileiro “se 

impregnaram da atmosfera ‘social’ do tempo”.10 

Não à toa, a temática social tornou-se central nos 

romances de um escritor que se recusou veementemente a se 

filiar a partidos e a fazer literatura de propaganda. Erico 

Verissimo, escritor gaúcho que iniciara sua carreira literária no 

começo da década com a publicação de Fantoches (1932) e 

Clarissa (1933), era alvo de desconfiança de diversos colegas de 

profissão convencidos de que, na polarização entre esquerda e 

direita, quem não optasse abertamente por um lado, 

automaticamente escolhia o lado oposto. Mas com Caminhos 

Cruzados, publicado em 1935, Veríssimo passava a integrar o 

grupo de escritores adeptos do que ficou conhecido como 

romance social, no qual a inclusão de personagens pobres e a 

reflexão sobre as desigualdades eram fatores imprescindíveis. 

Nas palavras de Antonio Candido: 

[...] Caminhos Cruzados nos mostrava uma parte pouco familiar 

do país, segundo uma visão que nos parecia radical e 

inconformada. Essa radicalidade não decorria de determinada 

opção política nem era formulada explicitamente, desprendia-se 

ao seu modo da estrutura do livro e da maneira de conduzir a 

narrativa. De fato, os personagens se encaixam na burguesia 

abastada, que ocupa o espaço social como coisa sua, e na 

pequena burguesia sem recursos, confinada às áreas pobres, 

sempre à beira da miséria. Ora, o autor trata os primeiros com 

 
10 CANDIDO, op. cit. 
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acidez sarcástica e desmistificadora, enquanto os segundos são 

vistos com um tom de solidariedade compreensiva que 

pressupõe certa revolta ante a injustiça da sua condição. Não 

era preciso mais nada para incorporarmos Erico Verissimo ao 

nosso universo juvenil de aspirações reformistas, levando-nos a 

vê-lo como autor capaz de assumir uma posição social 

profundamente humana, inconformada ante o peso das 

desigualdades, mas atenta aos direitos da literatura.11 

Esse mérito alcançado pelo escritor deve-se à exposição, 

em capítulos alternados de seu romance12, do cotidiano de 

diversos personagens pobres e ricos, tornando explícita a 

diferença na natureza dos problemas rotineiros com os quais 

cada um deles convive. Se, por um lado, os ricos estão 

preocupados com festas, manutenção de uma falsa moralidade e 

meios para ascender socialmente ainda mais, os pobres lutam 

para suprir suas necessidades básicas ou sobreviver em 

condições precárias a doenças graves. Em meio a tudo isso, 

reina o individualismo, pois quase todos estão fechados em si 

mesmos, em seus próprios problemas.  

É esse individualismo em meio às desigualdades que 

fornece munição para a manutenção do status quo, que se agrava 

quando aqueles que talvez teriam mais condições de olhar de 

forma crítica para a situação e denunciá-la não o fazem; ao 

contrário, recusam-se a enxergar o outro. É nesse contexto que 

surgem os dois personagens escritores da obra, Clarimundo e 

Noel. 

 
11 CANDIDO, Antonio. Apresentação. In: VERISSIMO, Erico. Caminhos 

Cruzados. São Paulo: Companhia de Bolso, 2016, p. 8. 

12 Caminhos Cruzados não tem um protagonista, mas vários personagens que 
ganham capítulos próprios e eventualmente se cruzam ao longo da obra. 
Esse método de narrar, que ficou conhecido como “técnica do 
contraponto”, já havia sido usado por outros escritores, mas se 
popularizou após o romance Contraponto (1930), do inglês Aldous Huxley, 
traduzido para o português por Verissimo em 1933. 
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O primeiro, um professor quarentão e metódico, vive em 

um bairro pobre junto com os outros personagens do núcleo 

menos abastado, mas parece estar, na verdade, em um mundo à 

parte. Clarimundo não se relaciona com seus vizinhos, não está 

interessado nos problemas deles e parece ignorar todas as crises 

que o circundam. Há um vizinho à beira da morte por 

tuberculose e uma família passando fome, mas ele almeja apenas 

três coisas: cumprir de forma rigorosa sua rotina, aumentar mais 

seu conhecimento científico e escrever um livro nada convencional: 

[...] o leitor vai se ver diante dum assunto inédito, diferente, 

original. Tomemos por exemplo uma estrela remotíssima; 

digamos, Sírio. Coloquemos lá um ser dotado da faculdade do 

raciocínio e senhor de um telescópio possante e com o auxílio 

do qual possa enxergar a Terra... Como seria a visão do mundo 

e da vida surpreendidas do ângulo desse observador 

privilegiado? Igual à dos habitantes da Terra?13 

Certo é que essa visão não contemplaria o cotidiano banal 

da vida, do qual Clarimundo tanto se queixa. O professor reduz 

o dia a dia de seus vizinhos a uma existência insignificante e 

morna, sem os dramas dos grandes romancistas. Seu livro, 

portanto, fará ver elações assombrosas de paisagens desconhecidas 

e raras, de maravilhas sobre as quais nem ele sabe ainda. Ao 

contrário do que ocorre em Caminhos Cruzados, a obra se afastará 

completamente da descrição da vida cotidiana. 

Clarimundo é, portanto, um intelectual não engajado, 

totalmente alienado em relação às causas sociais e, como fica 

claro em seu parco contato com outros personagens, 

prepotente. Do alto de sua janela, observa os moradores das 

redondezas apenas para constatar que vivem em uma “plenitude 

animal” capaz de o deixar perturbado.14 Simbolicamente, está 

em uma torre de marfim, de onde não sairá para engajar-se. 
 

13 VERISSIMO, Erico, Caminhos Cruzados. São Paulo: Companhia de Bolso, 
2016, p. 65. 

14 Ibidem, p. 64. 
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Já Noel é um jovem de melhor condição econômica, mas 

ainda dependente dos pais. Tem em comum com Clarimundo 

tanto o desejo de escrever um livro quanto a alienação em 

relação aos problemas do outro. Em seu caso, porém, esta 

ocorre de maneira um pouco diversa, pois não se trata apenas de 

perceber que o outro merece atenção, mas há uma dificuldade 

justificada em termos estéticos: a pobreza, a fome e as doenças 

são feias, grotescas e cheiram mal. Criado em meio ao conforto e 

protegido das “maldades” do mundo, Noel leva para a vida 

adulta a excessiva fragilidade, a falta de empatia e o individualismo 

de uma criança mimada.  

Entretanto, o personagem não se reduzirá a um intelectual 

não engajado que permanecerá o tempo todo confortável nessa 

posição. Apesar de a princípio querer manter-se restrito a livros 

de literatura, a músicas clássicas e ao conforto propiciado por 

seu pai, também deseja mudar e dar um outro significado a sua 

vida. Em Caminhos Cruzados, é possível perceber que, por isso, o 

personagem passa por momentos de conflito interno: 

Noel volta para sua cadeira, senta-se e fica olhando a sala 

quieta. Os livros de lombadas coloridas se enfileiram nas 

prateleiras. Nas paredes – os retratos de Debussy, de 

Beethoven, de Verlaine, de Ibsen. A vitrola de nogueira, o 

rádio. Livros, retratos de homens mortos, discos – Noel está 

cansado de fantasmas. O que sente é a necessidade de uma 

presença humana, dum ser de carne, osso e sangue, que tenha 

um coração, respire, fale, sinta, ame.15 

Para Noel, há basicamente duas possibilidades que se 

apresentam: permanecer preso ao passado e, com isso, a uma vida 

fantasiosa; ou olhar em direção ao futuro e encarar a vida prática. 

Ele acaba escolhendo a segunda opção ao final do romance, mas 

só depois de muita relutância. Seu problema é ainda estar preso às 

ilusões da infância, da qual é extremamente nostálgico. A esse 

 
15 Ibidem, p. 254. 
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passado pertencem duas pessoas determinantes para a formação 

de sua personalidade: a babá negra “tia” Angélica e a amiga 

Fernanda. A primeira, já falecida, foi a responsável por enchê-lo 

de mimos e lhe contar as mais diversas histórias fantasiosas. Já a 

segunda, como criança mais enérgica e pragmática, levava-o pela 

mão à escola e defendia-o dos valentões que zombavam da sua 

fragilidade. Embora ambas tenham contribuído para a dificuldade 

do aspirante a escritor de se posicionar frente a algumas situações, 

ocupam papeis distintos quando se trata da decisão que Noel 

precisa tomar no presente.  

Tia Angélica fez as vezes de mãe na criação do rapaz, já 

que a mãe biológica estava mais preocupada em desfrutar da 

riqueza e da juventude. Mas, apesar das boas intenções, acabou 

por isolá-lo do convívio com outras crianças e distanciá-lo de 

situações desafiadoras, criando em seu quarto um mundo 

perfeito e ideal, com brinquedos, livros e histórias fantasiosas. 

Ao morrer, deixou um vazio na vida do jovem Noel, que só 

então passou a ter experiências mais realistas, mas que já não 

conseguiam competir com o encanto e a perfeição de uma vida 

inventada.  

Fernanda, por sua vez, desde criança já demonstrava traços 

do instinto materno que a caracterizará quando adulta. Protegia 

e cuidava do amigo com afinco e, mesmo após muitos anos, 

permanecerá, uma amiga leal com ímpetos de tomar conta do 

homem que ele se tornou. Forte, batalhadora e realista – 

diferentemente de Noel, precisa ajudar no sustento de sua 

família, composta pela mãe e um irmão mais novo –, tem 

consciência de que o rapaz precisa encarar a vida de frente, e se 

esforçará para que isso aconteça. 

 Enquanto o passado com tia Angélica é uma espécie de 

ponto de fuga para Noel, tornando-o desejoso de permanecer 

em uma existência movida por abstração e fantasia, Fernanda – 

e a possibilidade de um futuro com ela – o motiva a olhar a vida 

de forma mais prática. Em suas primeiras tentativas de escrever 

um romance, contudo, seu passado ainda o atormenta: 
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Noel tem às vezes a impressão de que através da autobiografia 

ele talvez se possa libertar de seus fantasmas. Mas todas as 

tentativas que tem feito redundaram em malogro. 

O que vai para o papel é uma história sem força, sem carne, 

sem sangue, é como que um conto de fadas de outro conto de 

fadas, uma mentira de outra mentira.16 

Consciente de que não conseguiu amadurecer emocional-

mente, o amigo de Fernanda deseja confrontar o passado através 

da escrita de uma autobiografia. Mas sua dificuldade de lançar 

um olhar crítico à forma como foi criado é tanta que ele acaba 

sempre voltando a romantizar sua infância, e a escrita deixa de 

funcionar como catarse.  

Essa dificuldade de libertar-se da ideia de que um mundo 

ideal é possível soa exagerada e inverossímil, ainda mais pela 

repetição do fascínio de Noel por contos de fada. De fato, como 

o próprio Erico Verissimo reconhecerá em prefácio à obra 

escrito em 1964, o personagem parece muito “vago e fora do 

mundo”. Mas o exagero e a simplificação, presentes em todos os 

personagens de Caminhos Cruzados, permitiram que eles 

servissem ao propósito do escritor gaúcho:  

uma releitura de Caminhos Cruzados me convenceu de que nele 

tornei a cometer pecados de simplificação, dos quais, 

entretanto, não me arrependo, convencido como estou de que, 

apesar de todos os seus defeitos, o livro atingiu o objetivo 

visado pelo autor.17  

Tal objetivo, certamente, é a crítica a tipos sociais que, 

postos lado a lado, evidenciam problemas estruturais da 

sociedade brasileira. No caso de Noel, temos o intelectual com 

boas condições econômicas que não consegue sair da bolha em 

que está inserido, problema reforçado por sua constante fuga da 

realidade através de livros, músicas e lembranças do passado. 

 
16 Ibidem, p. 173. 

17 Ibidem, p. 21. 
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Nesse sentido, o que parece um exagero na composição do 

personagem serve para demonstrar o problema em romantizar 

os intelectuais e escritores que precisam transpor as barreiras de 

classe ao falar do outro. Noel, ao tentar escrever sobre um 

desempregado em situação de miséria, revela uma atitude 

egocêntrica: 

[...] a todo momento eu estava caindo em narrações auto-

biográficas, contando coisas da minha infância. De repente 

comecei a sentir que perdia o contato com a realidade e que eu 

já estava enveredando para o domínio das fadas. O meu herói já 

não tinha consciência da sua miséria... 

Fernanda sorri e pensa: “Quando a gente nunca sentiu a 

miséria, nem sequer a pode imaginar...”.18 

Nesse sentido, Erico Verissimo, ao abordar o engajamento 

do escritor, o fez de uma perspectiva diferente da de Jorge 

Amado. O escritor gaúcho, em vez de transformar seu 

personagem escritor em proletário para que ele vivesse na pele a 

sensação da exploração e da falta de recursos, preferiu reforçar 

nele todos os estereótipos de um intelectual alienado e 

preocupado em manter seu conforto. Tanto que a iniciativa de 

escrever um livro de cunho social não parte dele, mas sim de 

Fernanda, que atua como sua contraparte.  

 Noel é, em Caminhos Cruzados, o aspirante a escritor que 

precisa se engajar, mas que, sem hipocrisia, assume sua 

dificuldade em ter empatia pelos pobres. É mais fácil para ele 

simpatizar com os dramas de personagens literários e sentir a 

amargura da vida através da literatura. Erico Verissimo, por 

meio desse personagem, complexifica mais a relação entre o 

intelectual e o outro, mostrando que a barreira social é muito 

mais difícil de transpor do que o desejavam aqueles que 

defendiam o escritor como porta-voz do pobre.19  

 
18 Ibidem, p. 234. 

19 Em ensaio de 1935, mesmo ano da publicação de Caminhos Cruzados, Lúcia 
Miguel Pereira dirá: “Deixemos de sentimentalismo e convenções: um 
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Mas o personagem não é apenas um intelectual de classe 

média alta que se recusará a fazer literatura engajada. Como já 

mencionado, ele tem que lidar com o desejo de mudança e, ao 

mesmo tempo, a tentadora possibilidade de permanecer 

acomodado em sua vida de rapaz rico. Assim, apesar de se tratar 

de um personagem caricato e estereotipado na maior parte do 

romance, também há nele um conflito interno, que lhe confere 

um caráter mais intimista quando comparado aos demais 

personagens do romance, inclusive Clarimundo, o outro 

intelectual alienado. 

Ao final dos poucos dias narrados em Caminhos Cruzados20, 

Noel é o personagem que mais refletiu sobre a possiblidade de 

mudar de vida. Decide tomar uma atitude, mesmo que tímida, 

para sair da condição cômoda em que se encontra: aproxima-se 

de Fernanda, imaginando – ainda de forma sonhadora e 

idealizada – casar-se com ela, ter muitos filhos e ser feliz. 

Mesmo que pareça uma atitude simples, é um grande passo para 

alguém tão apático e indica uma possibilidade de mudança em 

um futuro próximo. 

Esse futuro, apesar do fim de Caminhos Cruzados, não 

precisa ser construído apenas na imaginação do leitor: Fernanda 

e Noel retornam, já casados, à ficção de Verissimo através de 

aparições em Um lugar ao sol (1936) e Saga (1940). Assim, o 

dilema do escritor não engajado tem uma continuação, e a própria 

escrita do livro de Noel pode ser acompanhada, uma vez que ele 

realmente leva adiante a ideia de escrever sobre o drama de um 

homem desempregado. 

 
burguês e um proletário brasileiros têm respectivamente mais pontos de 
contato com um burguês e um proletário francês do que entre si”. 
PEREIRA, L. M. Regionalismo e espírito nacional. In: PEREIRA, L. M. 
A leitora e seus personagens: seleta de textos publicados em periódicos (1931-
1943), e em livros. Rio de Janeiro: Graphia Editorial, 1992, p. 40. 

20 O livro começa narrando um sábado da vida dos personagens e termina 
narrando uma quarta-feira, totalizando um recorte de cinco dias. 
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Temos então a trajetória desse personagem escritor sendo 

relatada em três romances21, o que é interessante não só para 

tomarmos conhecimento das suas transformações pessoais, mas 

também para verificarmos o progresso do seu livro e se, de fato, 

ele se tornou um escritor mais crítico e consciente ao fazer de 

um personagem pobre o protagonista do seu romance.   

Em Um lugar ao sol, inicia-se o relato das mudanças na vida de 

Noel, que já está vivendo com Fernanda na casa da moça. Agora o 

aspirante a escritor está sujeito a uma condição econômica bem 

inferior àquela que tinha na casa dos pais. Assumiu um posto na 

redação de um jornal, tornando-se um trabalhador comum que 

ajuda a sustentar sua família. Paralelamente, em seu tempo livre, 

leva adiante a ideia da esposa de escrever seu romance focado no 

dia a dia de um homem em busca de emprego. Contudo, dois 

principais problemas se apresentam para que ele seja plenamente 

feliz em sua nova vida: as duas escolhas, tanto a de levar uma vida 

mais simples quanto a de escrever um livro mais realista, não 

conseguem satisfazê-lo. Primeiro, após a felicidade inicial da vida 

conjugal, há o estranhamento no convívio com as novas 

dificuldades e as pessoas de outra classe: 

Noel começou a confundir os planos e a sentir-se menos feliz. 

Vieram as primeiras dificuldades. Contas. Despesas imprevistas. 

Pequenos vexames. Inadaptação ao trabalho. Saudade da sua 

tranquilidade, das horas de silêncio em que podia ouvir 

Debussy (Pedrinho trouxera discos humorísticos horrendos: 

Chevalier de Cascadura, Baile na Roça). Saudade da sua melancólica 

 
21 Erico Verissimo gostava de promover encontro entre personagens de 

alguns de seus romances. Em Um lugar ao sol, Clarissa e Vasco, 
personagens de Clarissa (1933) e Música ao longe (1935), se encontram com 
Fernanda e Noel, de Caminhos Cruzados. Em Saga, além do convívio desses 
personagens, ainda temos a volta de alguns que compuseram o universo 
de Olhai os lírios do campo (1938). 
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liberdade de solteiro. Saudade de si mesmo, do seu eu antigo e 

feliz. E o mais aflitivo era que continuava a amar Fernanda.22 

Nessa trajetória de intelectual que passa a ter contato com 

uma realidade mais desfavorável, Noel não chega a ter que 

exercer um trabalho braçal e mal remunerado como no caso do 

protagonista de Cacau, nem a ter que enfrentar todas as 

consequências de uma luta revolucionária, como no caso dos 

intelectuais engajados de romances como Caminhos de Pedra ou 

Parque Industrial. Ele apenas está passando por problemas 

comuns da classe média baixa – problemas que são, por sinal, a 

temática que conduz Um lugar ao sol. Entretanto, tais dificuldades 

já constituem motivo para deixá-lo saudoso em relação a sua 

antiga vida de classe média alta. 

Mais uma vez, entretanto, não se pode afirmar que o 

jovem apenas despreza essa nova fase. Há um conflito interno 

que o faz sentir saudades do conforto da vida antiga, mas, ao 

mesmo tempo, também o faz reconhecer que não era feliz 

quando vivia em devaneios e não tinha Fernanda ao seu lado. 

Em relação ao romance que está escrevendo, Noel não se 

sente realizado porque enfrenta problemas para criar um enredo 

interessante: ainda lhe faltam a inspiração e a empatia necessárias 

para relatar uma situação de miséria. Devido a isso, é Fernanda 

que sugere rumos à história, influenciando decisivamente o 

romance que o marido está escrevendo. Graças às suas 

sugestões, a história de João Ventura, o personagem de Noel, é 

narrada por meio de um realismo cotidiano no qual os poucos 

pontos de tensão são devidos aos dramas comuns de um 

desempregado. O desejo do jovem escritor, contudo, era outro: 

Noel queria botar lantejoulas na narrativa, descrever paisagens 

requintadas, atribuir a João Ventura ideias e impressões de 

artista, fazê-lo pensar em termos de poesia. Fernanda 

contrariava-o: João Benévolo ou, melhor, João Ventura era um 

 
22 VERISSIMO, Erico. Um lugar ao sol.  São Paulo: Globo, 1997, p. 169. 
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pobre diabo sem imaginação. Seus problemas eram 

elementares: comer, dormir, vestir... 

Fernanda empurrou o marido mansamente para a máquina. 

– Vamos, não entregue os pontos. Ninguém bocejará se você 

fizer uma história humana. Deixe de literatura. Faça um romance 

moderno. Sabe qual é a diferença entre o romance de hoje e o 

romance de ontem? É que no romance de ontem o sol era 

astro-rei; no romance de hoje o sol é sol mesmo. Ninguém 

morre de fome recitando Shakespeare. Ninguém pede emprego 

em versos rimados...23 

Interessante notar que Fernanda pede a Noel que se 

encaixe no estilo realista de cunho social dos romances da 

década de 1930. Ela dá a entender que se trata de um momento 

histórico em que o épico, a fantasia e a poesia cederam lugar a 

um realismo cru, mais próximo da realidade e cada vez menos 

literário. O “romance moderno” dialoga de forma direta com o 

pobre e sua condição. Por isso, o personagem de Noel é 

baseado em João Benévolo, um vizinho de Fernanda 

desempregado que tem parte do seu drama relatado em Caminhos 

Cruzados. Ademais, o desfecho do romance de Noel, para a 

jovem, tem que ter um final feliz para o protagonista, dando 

“uma esperança de dias melhores para os que sofrem e lutam”.24 

No entanto, apesar de acabar se deixando conduzir por 

Fernanda, este não é nem de longe o tipo de literatura apreciada 

por Noel – razão pela qual o escritor acha o resultado do seu 

trabalho medíocre. Para ele, conforme deixa claro em diálogos 

com a esposa e com os amigos, “a arte é inútil” e não deve 

“copiar todas as sujeiras do mundo”.25 Cabe aos romances 

servirem justamente de escape da triste, miserável e dolorosa 

realidade, mostrando uma vida idealizada, cheia de luxos, beleza 

e sofisticação: 

 
23 Ibidem, p. 340. 

24 Idem. 

25 Ibidem, pp. 176, 247. 
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Nunca encontrava nos seus romances prediletos (por isso eram 

eles prediletos) um operário sujo que passa fome, uma mulher 

desgraçada, um homem inválido, uma criança abandonada. Ao 

contrário, só via lords, ladies e misses limpos e louros – seres que 

tomavam chá e iam para a Índia, voltavam da Índia e tornavam 

a tomar chá, no mais feliz dos mundos.26 

Assim, fica clara sua completa oposição ao intelectual que 

deseja se aproximar e lutar pelas causas do proletário, já que ele 

não gosta nem mesmo da inserção do pobre na literatura. O seu 

desinteresse pela temática sobre a qual está escrevendo se reflete 

na sua dificuldade durante o processo de escrita e, muito 

provavelmente, é o principal motivo do fracasso de vendas do 

seu livro, desfecho relatado em Saga. Assim, ao final dessa 

primeira experiência como romancista, Noel não se sente 

realizado de nenhuma forma: seu livro não fez sucesso, e ele não 

conseguiu proporcionar a si mesmo a satisfação íntima que 

acreditava ser a grande recompensa da escrita. 

O fracasso do romance, aliás, fomenta uma interessante 

discussão em Saga sobre o papel da literatura. Fernanda vê o 

ponto de vista de Noel, que atribui ao ato de escrever apenas a 

função de satisfazer o escritor, como individualista e prejudicial a 

um caráter humanitário que deveria ser componente essencial da 

arte. Ela continua defendendo, portanto, a literatura como 

forma de se engajar com a vida e com o outro, razão pela qual 

desde o início motivou Noel a escrever um livro sobre um 

homem em dificuldades financeiras. 

Contudo, a interferência de Fernanda na escrita do 

romance acaba revelando que, mesmo quando é dado o 

protagonismo ao pobre, este pode ser ainda pouco 

representativo. A esposa de Noel sempre sugere que o 

personagem principal da obra tenha atitudes simplórias, 

previsíveis. No modo em que ela o concebeu, João Ventura é o 

estereótipo de trabalhador honesto e sofrido que, após batalhar 

 
26 Ibidem, p. 230. 
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muito, conseguirá alcançar o emprego que tanto deseja como 

forma de recompensa. Com poucos conflitos internos e 

detentor apenas de desejos nobres, o personagem perde em 

complexidade, e sua precária situação é de certa forma 

romantizada. 

Ou seja, Fernanda está um passo à frente de Noel por 

reivindicar não só a presença do pobre na literatura, mas 

também um romance voltado para esse público; por outro lado, 

a representação proposta por ela falha ao não trazer à tona 

outras faces da vida dos personagens, simplificando os 

problemas destes como apenas uma questão de falta de dinheiro. 

Comparativamente, basta ver que João Benévolo, seu vizinho 

desempregado que inspirou a criação do personagem, é 

mostrado em Caminhos Cruzados como um sonhador que faz uso 

excessivo da imaginação, metendo-se em problemas justamente 

por preferir ler romances em vez de batalhar pelo emprego tão 

necessário ao sustento da sua família.  

O ideal romântico do pobre como uma pessoa boa, que 

sofre e consegue transpor as barreiras impostas pela sua 

condição social, na verdade prejudica a representação 

humanizada tão almejada por Fernanda; afinal, essa construção 

sacrifica as complexidades psicológicas e sociais que fazem parte 

da existência humana. Este deve ser mais um dos motivos que 

levaram ao fracasso do romance, já que dificilmente os leitores 

se identificaram com esse personagem. Ao mesmo tempo, ao 

sugerir que o personagem tivesse apenas “problemas 

elementares”, como comer e se vestir, ela o afastou ainda mais 

do seu criador, Noel, reforçando a impressão do jovem escritor 

de que a vida desse tipo de pessoa é apenas monótona e sofrida.  

Por esses e outros motivos, não é de se estranhar que o 

fim da trajetória de Noel nos romances de Erico Verissimo 

demonstre o fracasso do plano de Fernanda: o jovem escritor 

permanece essencialmente não engajado. Trata-se de um final de 

jornada interessante justamente porque houve pouca transformação, 

mesmo que o intelectual tenha saído do seu meio de origem e 
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tentado ver o mundo sob a perspectiva do outro. Em síntese, 

diante do seu dilema de encarar ou não a realidade, Noel opta 

por viver de forma mais realista, sofre durante o processo de 

adaptação e ao final conclui que sua personalidade realmente 

tende para o idealismo e o individualismo.  

Ora, o personagem escritor deixa claro, ao final da sua 

trajetória nos romances, que continua acreditando na 

impossibilidade de romances engajados como o escrito por ele 

manterem um bom nível estético. Esse discurso dialoga com as 

discussões do período, no qual, como dito a princípio, a 

indissociabilidade entre literatura, política e sociedade era 

constantemente defendida, e as questões estéticas importantes 

para a criação literária eram geralmente secundarizadas.27 

Por meio da criação do personagem Noel, portanto, Erico 

Verissimo não discute apenas a necessidade de se engajar, mas 

também a falsa ideia, frequente no período, de que era preciso 

optar entre a boa estética e o conteúdo social. De fato, Noel 

personaliza, como Luís Bueno afirmou, “a necessidade de o 

intelectual apear-se das altas idealidades estéticas e meter-se com 

a vida”28; contudo, o fracasso do seu romance também 

demonstra que o engajamento literário não significa apenas 

tomar partido: é preciso, como lembrado por Denis29, que a 

ação política se concilie com os princípios formais da literatura. 

Se o início da trajetória desse personagem escritor em 

Caminhos Cruzados trouxe à tona a importância de se pensar de 

uma perspectiva mais coletivista, seu desenvolvimento em Um 

lugar ao sol e Saga foi além do que poderia ser mais uma história 

 
27 De acordo com Candido, “a preocupação absorvente com os ‘problemas’ 

(da mente, da alma, da sociedade) levou muitas vezes a certo desdém pela 
elaboração formal, o que foi negativo. Posto em absoluto primeiro plano, 
o ‘problema’ podia relegar para segundo plano a sua organização estética, 
e é o que sentimos lendo muitos escritores e críticos da época”. 
CANDIDO, op. cit, p. 196. 

28 Bueno, op. cit., p. 388. 

29 Denis, op. cit.  
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de redenção de um intelectual não engajado e revelou um 

escritor não preparado para o engajamento, que não sabe lidar 

com os aspectos estéticos do seu romance realista e que reforça 

estereótipos elitistas, sendo, assim, um exemplo de como é 

problemático exigir que todo intelectual, independente dos seus 

interesses ideológicos e de classe, se engaje. Em outras palavras, 

a construção do personagem Noel coloca em evidência muitas 

das dificuldades que envolvem a prática do engajamento 

literário, a qual, apesar de louvável em suas intenções, não pode 

ser simplificada apenas como uma questão de boas intenções. 
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originalmente em 1943, 

em Nova York, O pequeno 

príncipe, de Antoine de 

Saint-Exupéry, teve por parte da imprensa norte-americana uma 

acolhida bastante positiva: John Chamberlain, colunista do New 

York Times, descrevia-o como uma “fascinante fábula para gente 

grande”; Pamela Travers, autora de Mary Poppins, via no livro o 

ápice da produção do autor; a respeitada crítica Anne Carrol Moore 

considerava-o o mais importante livro surgido em muitos anos; e 

o editor da revista católica Commonweal chegava a compará-lo às 

Cartas Persas de Montesquieu, vendo-o já muito próximo de ser um 

clássico.1 A palavra clássico é por natureza movediça e cheia de 

nuances, mas, quer o chamemos clássico ou apenas uma banalidade 

da indústria cultural, é claro a qualquer leitor de hoje o lugar fora 

do comum que esse livro ocupa entre a produção do século XX.2 

É verdade que a aura de clássico e as altas vendagens são 

elementos que muitas vezes caminham juntos se retroalimentando, 

e seria bem possível que esse fosse o caso de O pequeno príncipe, que 

desde 1946 tinha uma edição escolar lançada nos Estados Unidos. 

Mas isso apenas recoloca a questão, visto que, em um dado 

momento, entre seus primeiros leitores, o livro já adquirira aquela 

aura, possibilitando que em pouco tempo chegasse às edições 

didáticas. Sendo assim, buscaremos nas próximas páginas 

compreender as condições de recepção encontradas por aqueles 

leitores, considerando os elementos que conformavam sua 

experiência histórica, permitindo-lhes a identificação de 

determinados significados no livro recém-publicado.  

 
1 MILLER, John R.; FAY, Eliot G. Antoine de Saint Exupéry: A 

Bibliography. The French Review, Vol. 19, No. 5 (Mar., 1946), p. 309. 

2 Apesar da inexistência de números precisos, o sucesso de O pequeno príncipe 
perderia apenas para a Bíblia e O capital de Karl Marx. Cf. MALARTE-
FELDMAN, Claire. The taming of the two: Antoine de Saint-Exupéry’s Little 
Prince. BECKETT, Sandra L. & NICOLAJEVA, Maria. Beyond Babar: the 
European tradition in children’s literature. Lanham: Scarecrow Press, 2006, p. 22. 

Publicado 
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Entendendo a experiência histórica dos leitores como um 

horizonte de possibilidades no qual se realizam as operações 

hermenêuticas, nosso trabalho consistirá basicamente na 

identificação de alguns caminhos percorridos na construção de 

possíveis significados. Assim, a afirmação de Hélène Harvitt, 

editora de The French Review, para quem “em um mundo 

turbulento como este em que vivemos hoje, precisamos aprender 

a ‘moral’ que Saint-Exupéry nos revela de modo tão inteligente e 

encantador”3, será o ponto de partida para a leitura que a seguir 

se desenvolve em dois momentos: primeiramente, tentando 

entender a relação essencial entre a recepção da obra e o “mundo 

turbulento” do qual emergiu para, em seguida, nos debruçarmos 

sobre a chamada “moral” ali contida. 

 

UM SENTIMENTO DE EXÍLIO 

 

A guerra entrou na fábula pela porta da frente – sua 

dedicatória a Léon Werth, em que o autor pedia perdão aos seus 

pequenos leitores por dedicar seu livro a um adulto, justificando-

se pela necessidade de consolar esse adulto, que morava na 

França, “onde sente fome e frio”.4 A simplicidade da justificativa 

devia supor que não era necessário explicar mais a um leitor, fosse 

a uma criança ou, sobretudo, a um adulto, para quem seria talvez 

transparente o motivo de um judeu (como o nome de Léon 

Werth, escritor já bastante conhecido do público, devia deixar 

claro) precisar de consolo em uma França ocupada pelos nazistas. 

E isso se tornaria ainda mais evidente ao leitor de Saint-Exupéry 

que tomasse conhecimento de seu menos famoso Carta a um refém 

(Lettre à un otage), destinada a Léon Werth e publicada naquele 

mesmo ano também em Nova York e no ano seguinte na França. 

Mas podemos imaginar que, mesmo sem essa referência presente 

 
3 HARVITT, Hélène. Saint-Exupery, Antoine de. Le Petit Prince. Avec 

dessins par l’auteur. The French Review, Vol. 17, nº 1 (Oct., 1943), p. 42. 

4 SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Oeuvres. Paris: Gallimard, 1953, p. 407. 
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na dedicatória, haveria um vínculo indissolúvel entre o momento 

de guerra mundial em que essas obras vinham a público e o nome 

de seu autor, que se projetava sobre dois continentes.  

Para Thérèse Reynal, autora de uma resenha publicada em 

La France libre, O pequeno príncipe manifestava “um sentimento de 

exílio”, ficando a meio caminho entre um conto de fadas sério e 

reminiscências de infância.5 Não deixa de ser significativo que 

essa leitura se encontrasse em uma revista criada em Londres por 

Raymond Aron, outro exilado francês, como o próprio Saint-

Exupéry, que deixara a França em um roteiro por Argélia e 

Portugal até chegar a Nova York, onde foi recebido como uma 

celebridade. 

Seu desembarque em 31 de dezembro de 1940 seria noticiado 

no dia seguinte pelo New York Times; quinze dias depois ele receberia 

o National Book Award, com que fora premiado no início de 1940 

por Wind, sand and stars, tradução de Terra dos homens que já chegava 

à marca de 250.000 exemplares vendidos6; no dia 19 de janeiro, em 

nova aparição no New York Times, em entrevista a Robert Van 

Gelder, comentava seu método de escrita; e para fechar seu 

primeiro mês em Nova York, Saint-Exupéry usaria de novo uma 

entrevista ao mesmo jornal para protestar contra sua nomeação (à 

sua revelia) pelo governo de Vichy para o Conselho Nacional.7 Mas 

essa entrevista talvez testemunhe também um descompasso entre 

seus desejos e o meio em que ele se movia, pois, segundo o 

periódico nova-iorquino, Saint-Exupéry afirmava não ser um 

homem político e estar em visita aos Estados Unidos apenas 

atendendo a seus editores8, em uma declaração de neutralidade que 

 
5 MILLER, John R.; FAY, Eliot G. Antoine de Saint Exupéry: A Bibliography. 

The French Review, Vol. 19, nº 5 (Mar., 1946), p. 309. 

6 FAY, Eliot G. Saint Exupéry in New York. Modern Language Notes, Vol. 61, 
nº 7 (Nov., 1946), p. 460. 

7 SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Écrits de guerre. 1939-1944. Paris: Gallimard, 
1994, pp. 123-127. 

8 Ibidem, p. 126. 
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teria por efeito mais imediato o descontentamento tanto de 

vichistas quanto de gaullistas, que disputavam as simpatias políticas 

entre os emigrados franceses.9 Os reflexos desse dissenso se 

mostrariam na recepção de Piloto de guerra, lançado em inglês (como 

Flight to Arras) em fevereiro de 1942 e, em novembro do mesmo 

ano, em francês; segundo Catharine Brosman, o novo livro ainda 

encontraria no lado gaullista a suspeita de simpatizar com o regime 

de Vichy e de defender o armistício de 1940, embora fosse proibido 

na França por razões opostas.10 

Em novembro de 1942 Saint-Exupéry viu a situação política 

ser alterada quando a chamada zona livre francesa, sob o governo 

de Vichy, foi invadida pelas tropas alemãs; nesse momento, ele 

fará a sua principal intervenção pública, por meio de um 

manifesto veiculado pelo New York Times. O texto, intitulado 

D’abord la France e traduzido como An open letter to Frenchmen 

everywhere, fazia um apelo à unidade dos franceses, uma vez que, 

segundo Saint-Exupéry, as diferenças políticas do passado recente 

já não mais importavam: 

A noite alemã acabou de amortalhar o território. Nós podíamos 

ainda saber alguma coisa daqueles que amamos. Podíamos ainda 

lhes dizer nossa ternura, na falta de repartir o mau pão de sua 

mesa. Nós os ouvíamos de longe respirar. Acabou. A França é 

apenas silêncio. [...] Ignoramos até o nome dos reféns que 

amanhã a Alemanha fuzilará. É sempre nas cavernas da opressão 

que se preparam as verdades novas. Não nos façamos de 

fanfarrões. Lá estão quarenta milhões a digerir sua escravidão.11  

 
9 BROSMAN, Catharine Savage. French intellectuals in the Americas during 

World War II. The Sewanee Review, Vol. 118, nº 2 (Spring 2010), p. 246. 

10 Ibidem, p. 247. 

11 “La nuit allemande a achevé d’ensevelir le territoire. Nous pouvions encore 
connaître quelque chose de ceux que nous aimions. Nous pouvions encore 
leur dire notre tendresse, à défout de partager le mauvais pain de leur table. 
Nous les entendions, de loin, respirer. C’est fini. La France n’est plus que 
silence. [...] Nous ignorons jusqu’aux noms des otages que demain 
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Para Saint-Exupéry, a ocupação total do país pela Alemanha 

eliminava as disputas entre as várias facções; em seu texto, o 

espírito de conciliação começava pela relativização das posições 

diante do adversário alemão: se para uns a capitulação do marechal 

Pétain era uma traição contra a França, para outros era o resultado 

inescapável de uma chantagem que ameaçava a população francesa 

com a fome e o aprisionamento – e ele perguntava: “Quem pode 

realmente julgar o que devia ter sido a resistência?” A queda da 

república colaboracionista, então, favoreceria a união dos franceses 

contra o inimigo comum nazista. 

Saint-Exupéry escrevia sob a impressão da queda de Vichy 

e da invasão do norte da África pelas tropas aliadas, mas parecia 

ignorar (ou não considerar relevante) o fato de que o almirante 

Darlan, homem forte do governo Pétain, encontrava-se àquela 

altura na Argélia e, entrando em acordo com o comandante 

aliado, fora por este reconhecido no comando das forças 

francesas. Diante desse arranjo, poderia parecer questionável a 

premissa básica ao texto de Saint-Exupéry, que fundamentava seu 

apelo à união:  

Ora, os litígios que subsistiam, eis que eles já não têm mais 

objeto: Vichy morreu. Vichy levou ao túmulo seus inextricáveis 

problemas, seu pessoal contraditório, suas sinceridades e seus 

ardis, suas covardias e suas coragens.12 

Mas, de fato, Vichy não parecia tão morta, pelo menos para 

outro emigrado francês em Nova York, Jacques Maritain, que 

logo publicaria um artigo em resposta a Saint-Exupéry. O filósofo 

 
l’Allemagne fusillera. C’est toujour dans les caves de l’oppression que se 
préparent les vérités nouvelles. Ne faisons pas les mata-mores. Ils sont 
quarante million, là-bas, à digérer leur esclavage.” SAINT-EXUPÉRY, 
Écrits de guerre, op. cit., p. 211. 

12 “Or, les litiges qui subsistaient, voici qu’ils n’ont même plus d’objet: Vichy 
est mort. Vichy a emporté dans la tombe ses inextricables problèmes, son 
personel contradictoire, ses sincerités et ses ruses, ses lâchetés et ses 
courages.” Ibidem, p. 213. 
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iniciava seu texto justamente lembrando a presença de Darlan na 

África do Norte, o que, segundo ele, Saint-Exupéry não devia 

conhecer, ou não teria escrito daquela maneira. Para Maritain, a 

união dos franceses havia sido quebrada por aqueles mesmos que 

haviam abandonado o combate e jogado o povo francês na 

armadilha do armistício, porque viam a salvação da pátria na 

aceitação da escravidão.13 E esses que haviam colaborado com o 

nazismo, segundo Maritain, não haviam desaparecido, mas apenas 

se tornado ainda mais prisioneiros que antes. Maritain protestava 

detestar tanto quanto Saint-Exupéry o espírito de partido e fazia 

questão de distinguir em sua crítica os líderes colaboracionistas 

dos cidadãos franceses que viveram sob esse regime: 

Eu sei, assim como ele, que um grande número de franceses, o 

pequeno industrial preocupado em garantir o emprego de seus 

operários, o funcionário preso à sua necessidade, e tantos outros 

cuja atividade faz a existência do país, foram obrigados a se 

dobrarem a muitas coisas que lhes repugnavam, engajados que 

estavam em uma tragédia pela qual não eram responsáveis. Eu 

sei também que houve de tudo em Vichy, mesmo homens que 

se aproveitavam de suas funções para ajudar secretamente a 

resistência ou preparar a revolta contra o ocupante [...].14 

Ficava evidente, portanto, a diferença entre as visões de 

Saint-Exupéry e de Maritain sobre o momento político, mas não 

faltava também, da parte de Maritain, uma crítica severa a seu 

interlocutor pelo que seria não simplesmente uma divergência 

 
13 Ibidem, p. 222. 

14 “Je sais comme lui qu’un grand nombre de Français, le petit industriel 
soucieux de d’assurer le travail de ses ouvriers, le fonctionnaire attaché à as 
besogne, et tant d’autres dont l’activité fait l’existence du pays, ont été 
obligés de se plier à bien de choses qui leur répugnaient, engagés qu’ils 
étaient dans une tragédie dont ils ne sont pas responsables. Je sais aussi 
qu’il y a eu de tout dans Vichy, même des hommes qui profitaient de leurs 
fonctions pour aider secrètement la résistence ou préparer la revolte contre 
l’óccupant [...].” Ibidem, p. 223. 
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política, mas a própria recusa da política por Saint-Exupéry. Este 

último parecia supor não somente a unidade do todo ao qual 

pertencia, mas uma submissão, um engajamento e um respeito 

mais do que cívico, quase religioso, diante das vítimas da 

ocupação, não cabendo senão a luta àqueles que se encontravam 

livres para isso: 

Nada de nosso palavrório em matéria de sociologia, de política e 

mesmo de arte terá peso diante do pensamento deles. Eles não 

lerão mais nossos livros. Eles não escutarão mais nossos 

discursos. Nossas ideias, eles talvez vomitarão. Sejamos 

infinitamente modestos. Nossas discussões políticas são 

discussões de fantasmas, e nossas ambições são cômicas. Nós 

não representamos a França. Nós só podemos servi-la. [...] 

Aqueles que estão lá são os únicos verdadeiros santos.15 

Maritain, por seu lado, sublinhava o peso que a política teria 

na libertação e na reorganização do país, sendo necessário para 

isso, segundo o filósofo, união, cooperação, sacrifício e devoção 

à causa comum; porém, diferente de Saint-Exupéry, para ele isso 

não era o que se esperava de todos os franceses, mas daqueles que 

se engajavam contra o nazismo e, por conseguinte, contra as 

forças políticas que patrocinaram a colaboração com o invasor 

alemão. Enquanto Saint-Exupéry considerava “ridícula” a 

divergência entre partidários de De Gaulle e Giraud, Maritain 

calava o nome de Giraud e considerava que De Gaulle havia 

restaurado a honra da França. Diante da imagem de martírio 

construída por Saint-Exupéry para a nação ocupada, Maritain 

mobilizava outra imagem de união, não de modesta submissão 

 
15 “Rien de notre verbiage en matière de sociologie, de politique, d’art même, 

ne pèsera contre leur pensée. Ils ne l iront guère nos livres. Ils n’écouteront 
pas nos discours. Nos idées, peut-être les vomiront-ils. Soyons infiniment 
modestes. Nos discussions politiques sont des discussions de fantômes, et 
nos ambitions sont comiques. Nous ne représentons pas la France. Nous 
ne pouvons que la servir. [...] Ceux de là-bas sont les seuls véritables saints.”  
Ibidem, p. 211. 
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aos santos, mas de pertença à mesma rede de resistência que dava 

à atividade dos intelectuais exilados um sentido que estava ausente 

da imagem pintada por Saint-Exupéry: 

Ele julga inúteis – ele não é um soldado? – aqueles que falam de 

sociologia, de política ou de arte. [...] Saint-Exupéry julga que os 

franceses não têm o que fazer com nossas ideias e livros; mas eu 

sei de alguns desses livros que, tendo penetrado secretamente na 

França, foram copiados às pressas por estudantes e postos em 

circulação clandestinamente, e depois reimpressos ilegalmente 

aos milhares de exemplares. Esse detalhe é mínimo, não 

surpreende que Saint-Exupéry o ignore. Mais estranho é que, em 

geral, ele parece pouco informado do trabalho de resistência que 

se faz na França e do estado de espírito dos franceses.16  

Havia talvez certa dose de ironia na estranheza que Maritain 

sentia diante da ignorância de Saint-Exupéry, pois os dois deviam 

saber que entre esses livros que circulavam clandestinamente na 

França encontrava-se Piloto de guerra. O fato é que as críticas de 

Maritain abalaram Saint-Exupéry, que tinha o filósofo como uma 

referência intelectual. Em carta escrita ao seu crítico naquela 

ocasião, o aviador se dizia “desesperado” pela sua intervenção:  

Eu experimento a seu respeito uma estima absoluta. Você 

representa a meus olhos a retidão, a justiça, o desinteresse e a 

 
16 “Il juge bien inutiles – n’est il pas un soldat? – ceux qui parlent ici de 

sociologie, de politique ou d’art. [...] Saint-Exupéry juge que les Français 
n’ont que faire de nos idées et de nos livres; je sais pourtant quelques uns 
de ces livres, qui, ayant penetre en France, ont été copiés en hâte par des 
étudiants et mis en circulation clandestine, puis réimprimés illégalement à 
plusieurs milliers d’exemplaires. Ce détail est minime, il n’est pas 
surprenant que Saint-Exupéry l’ignore. Il est plus étrange qu’en général, il 
semble très peu informé du travail de résistence qui se fait en France et de 
l’état d’esprit des Français.” Ibidem, p. 227. 
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probidade. Eu me sinto, no plano espiritual, em total acordo com 

você. Li todos os seus livros com uma espécie de amor.17  

Mas o motivo do desespero do autor não era apenas a 

estima por seu crítico, mas a autoridade moral que ele via emanar 

daquela figura, para ele espiritualmente inatacável e, por isso, 

capaz de assumir na disputa o papel de juiz e não apenas de 

contendor: 

A sua pessoa moral é universalmente respeitada. Quando você 

intervém contra mim junto a leitores que não me terão lido, são 

a retidão, a probidade, o desinteresse e o espírito de justiça que 

intervirão. Você ataca assim, querendo ou não, meu espírito de 

justiça, minha retidão, meu desinteresse e minha probidade.18 

Assim, a simples presença de Maritain, para Saint-Exupéry, 

falseava o debate, pois o levava para o campo das intenções 

espirituais, o que não deixa de ser curioso, dado o tom duro, 

incisivo e claramente político do artigo de Maritain. Mas talvez 

isso, que parece curioso a uma primeira leitura, seja também 

indicativo da interseção entre esses dois campos como algo 

fundamental para a construção do pensamento de ambos os 

autores, o que nos leva ao próximo passo, indagando se tal 

imbricamento entre o político e o espiritual nesse contexto 
 

17 “J’éprouve à votre égard une estime absolu. Vous représentez, à mes yeux, 
la droiture, la justice, le désintéressement et la probité. Je me sens, sur le 
plan spirituel, en accord total avec vous. J’ai lu tous vos livres avec une 
sorte d’amour.” Ibidem, p. 230. A carta é datada de 19 de dezembro de 1942. 
Nessa carta (pp. 233-34) Saint-Exupéry também esclarecia ter escrito o 
artigo que o opusera a Maritain quando ainda não se conhecia o acordo 
com o vichista Darlan no norte da África e o problema político que se 
colocava era apenas a oposição entre Giraud e de Gaulle. 

18 “Votre personne morale est universellement respectée. Lorsque vous 
interviendrez contre moi auprès de lecteurs que ne m’auront ppoin lu, c’est 
la droiture, la probité, le désintéressement et l’esprit de justice qui 
interviendront. Vous attaquerez ainsi, que vous désiriez ou non, mon esprit 
de justice, ma droiture, mon désintéressement et ma probité.” Ibidem, p. 
231. 
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possibilitava ao leitor identificar ambos os níveis de significação 

em uma obra como O pequeno príncipe. 

 

SENTIDO E SOLIDÃO 

 

A narrativa pelo ponto de vista de um príncipe vindo de um 

asteroide distante era um recurso que se ligava a uma longa 

tradição ficcional que, por meio do distanciamento irônico, 

buscava o efeito do estranhamento como “um meio para superar 

as aparências e alcançar uma compreensão mais profunda da 

realidade”.19 Mas não é ele o primeiro narrador de sua história, 

que é contada dentro do relato do aviador que o encontra no 

deserto. 

As lembranças de infância do narrador-aviador começam 

pela malfadada experiência com o desenho de uma serpente que 

engoliu um elefante; a partir daí o leitor fica sabendo, em primeiro 

lugar, da dificuldade de comunicar o verdadeiro sentido do 

desenho e, a seguir, de sua consequência, a solidão do narrador: 

“Assim eu vivi só, sem ninguém com quem falar de verdade”.20 

Não por acaso, seu encontro com o pequeno príncipe se dá em 

meio ao deserto, quando, devido a uma pane no avião, o narrador 

se encontra “bem mais isolado que um náufrago em um bote no 

meio do oceano”.21  

Assim como o narrador perdido no deserto, o príncipe vivia 

sozinho em seu asteroide, até o dia em que nasce ali uma flor. A 

convivência com a flor determina sua peregrinação, iniciando 

uma jornada pelos asteroides vizinhos, nos quais conhece, 

 
18 GINZBURG, Carlo. Estranhamento: pré-história de um procedimento 

literário. Olhos de madeira: nove reflexões sobre a distância. Trad.: Eduardo 
Brandão. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 36. 

20 “J’ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement”. SAINT-
EXUPÉRY, Antoine de. Oeuvres. Paris: Gallimard, 1953, p. 413. 

21 “J’étais bien plus isolé qu’un naufragé sur un radeau au milieu de l’Océan.” 
Ibidem, p. 413. 
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sucessivamente, um rei, um vaidoso, um bêbado e um homem de 

negócios, cada um deles vivendo em completo isolamento.  

Nessa jornada pelos asteroides da vizinhança, o contato do 

príncipe com cada personagem colocava em questão o sentido 

dessas existências: um monarca absoluto que não tem súditos, um 

vaidoso que não tem admiradores, um bêbado que bebe para 

esquecer a vergonha de beber e um homem de negócios que 

acumula bens a que nunca terá acesso (no caso, estrelas). O 

estranhamento (do príncipe e do leitor) diante dessas situações 

deve resultar da percepção de uma ignorância dessa ausência de 

sentido pelos próprios personagens, dada a impossibilidade, 

engendrada pelo isolamento, de um ponto de vista externo a cada 

situação.  

Chegando ao próximo asteroide, porém, o encontro com 

um acendedor de lampiões coloca novas questões ao leitor. A 

sequência de personagens apresentados até ali criara a expectativa 

de mais uma situação de estranhamento. Inicialmente, o 

isolamento de mais um personagem em seu minúsculo planeta e 

a natureza de sua ocupação parecem atender essa expectativa, 

pois, logo à chegada, “o pequeno príncipe não conseguia entender 

para que serviria, em algum lugar do céu, em um planeta sem casas 

nem população, um lampião e um acendedor de lampiões”.22 O 

acendedor simplesmente cumpre a regra de acender e apagar seu 

lampião, o que um dia já fora razoável, quando os lampiões se 

acendiam à noite e se apagavam pela manhã; porém, o planeta se 

acelerou a ponto de um dia durar apenas um minuto, enquanto a 

regra nunca mudou. Aí, portanto, estaria completa a situação 

absurda, de uma ausência de sentido nos atos desse personagem, 

assim como nos anteriores; nesse ponto, porém, é que se quebra 

 
22 “Le petit prince ne parvenait pas à s’expliquer à quoi pouvaient servir, 

quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison, ni population, un 
réverbère et un allumeur de réverbères.” Ibidem, p. 451. 
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a expectativa, pois “o pequeno príncipe olhou-o e amou esse 

acendedor tão fiel à regra”.23 

Afinal, por mais absurda que fosse a regra, a fidelidade do 

acendedor no cumprimento de seu dever fazia dele o único 

personagem encontrado pelo príncipe que não lhe parecia 

ridículo, “talvez porque ele se ocupa de outra coisa além de si 

mesmo”.24 Dessa maneira, define-se um parâmetro para o que se 

constitui a partir de então como uma busca de sentido. Não é 

pelos resultados de suas ações que os personagens encontrados 

até então se tornariam absurdos; se lhes falta sentido, é pelo 

isolamento de cada ponto de vista por trás dessas ações, de modo 

que o acendedor de lampiões, ao abrir mão de seu próprio ponto 

de vista no cumprimento do dever, escapava à condenação que 

cabia a todos os outros. 

Após sua chegada à Terra, a jornada do pequeno príncipe 

reproduz, de certa maneira, a mesma busca de sentido. Quando 

isolados os episódios, vemos algumas situações que podem ser 

consideradas muito semelhantes a outras já expostas. A mesma 

solidão se vê na flor encontrada no deserto e cujo ponto de vista, 

mais uma vez, dá ocasião a uma narrativa irônica: 

A flor, um dia, tinha visto passar uma caravana: 

– Os homens?  Acho que existem seis ou sete. Eu os vi há alguns 

anos. Mas nunca se sabe onde encontrá-los. O vento os leva. Eles 

não têm raízes e isso lhes causa alguns aborrecimentos.25 

Outros dois episódios decisivos para essa fase da narrativa 

não apenas sinalizam a ausência de sentido, mas de algum modo 

 
23 “Le petit prince le regarda et il aima cet allumeur qui était tellement fidèle à 

la consigne.” Ibidem, p. 452. 

24 “Cependant c’est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C’est, peut-être, 
parce qu’il s’occupe d’autre chose que de soi-même.” Ibidem, p. 454. 

25 “La fleur, un jour, avait vu passer une caravane: – Les hommes ? Il en existe, 
je crois, six ou sept. Je les ai aperçus il y a des années. Mais on ne sait jamais 
où les trouver. Le vent les promène. Ils manquent de racines, ça les gêne 
beaucoup.” Ibidem, p. 464. 
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fornecem respostas a sua busca; um desses episódios se tornaria o 

mais emblemático do livro, o encontro com a raposa. Triste, o 

príncipe pede que a raposa brinque com ele, mas ela não pode, por 

não ter sido ainda domesticada.26 Domesticar, como ela explica ao 

menino, significa “criar laços”, e são esses laços que dão significado 

às coisas; mas não é só por isso que a raposa busca ser domesticada. 

A ausência de laços é sentida pela raposa como algo monótono em 

mais um momento irônico da narrativa, pois, de fato, essa 

monotonia se aproxima quase de um estado de natureza 

hobbesiano, de guerra de todos contra todos: “Minha vida é 

monótona. Eu caço as galinhas, os homens me caçam”.27 Ao ser 

domesticada, porém, a vida seria bem diferente para a raposa: 

Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem. 

Então eu fico um pouco entediada. Mas se você me domestica, 

minha vida seria como que ensolarada. Eu conhecerei um 

barulho de passos que será diferente de todos os outros. Os 

outros passos me fazem voltar para debaixo da terra. O seu me 

chamará para fora da toca, como uma música. E depois, olha! 

Você vê, lá embaixo, os campos de trigo? Eu não como pão. O 

trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram 

nada. Mas você tem os cabelos da cor de ouro. Então, quando 

você me tiver domesticado, será maravilhoso! O trigo, que é 

 
26 O verbo empregado no original é apprivoiser, que costumeiramente aparece 

como cativar na tradução consagrada para o português, uma escolha cheia 
de consequências para a análise do texto. Cativar (assim como cativeiro e 
cativo) se localiza em uma teia semântica que se opõe a liberdade, que vai 
de prisioneiro de guerra (captivus em latim) a escravo. Já domesticar e 
doméstico se opõem a selvagem, remetendo à integração à vida social. 
Apprivoiser deriva do latim privus, mesma raiz de privado, enquanto 
domesticar deriva de domus (casa), o que aproxima essas palavras de um 
campo semântico totalmente estranho ao de cativar. 

27 “Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent.” 
SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Oeuvres, op. cit., p. 470. 



292 
 

dourado, me fará lembrar de você. E eu vou amar o barulho do 

vento no trigo...28 

Vê-se, portanto, que não se trata apenas de monotonia, mas 

ainda da mesma questão do sentido, que, afinal, é o que falta à sua 

relação com galinhas e homens, ou com o trigo. Ao relacionar a 

busca de sentido com a superação do isolamento, é muito 

tentadora uma leitura que explique o episódio como uma 

problemática que diz respeito à existência do indivíduo, que só se 

realizaria pela criação de laços afetivos; o que sugerimos aqui, 

porém, é que se trata, na verdade, da existência do ser social, 

inseparável da criação de laços com seus semelhantes por meio 

dos quais se encontra o sentido dessa mesma existência – fora daí, 

só a guerra de todos contra todos. Afinal, parece essa a leitura que 

se mostra coerente com a continuidade desse episódio.  

O narrador-aviador enfim interrompe a narrativa do 

príncipe, lembrando que ambos têm sede. Inicia-se, então, uma 

marcha em busca de um poço, cujo encontro significa não apenas 

a salvação, mas, ainda uma vez, a descoberta de um sentido para 

além da ação; e, ao mesmo tempo, um sentido que nasce da 

própria ação: 

– Eu também tenho sede... vamos procurar um poço... 

Eu fiz um gesto de cansaço: é absurdo procurar um poço, ao 

acaso, na imensidão do deserto. Entretanto, nos pusemos em 

marcha. [...]  

– Então você também tem sede? Perguntei-lhe. 

 
28 “Toutes les poules se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je 

m’ennuie donc un peu. Mais, si tu m’apprivoises, ma vie sera comme 
ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. 
Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m’appellera hors du terrier, 
comme une musique. Et puis regarde! Tu vois, là-bas, les champs de blé? Je 
ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me 
rappellent rien. Et ça, c’est triste! Mais tu as des cheveux couleur d’or. Alors 
ce sera merveilleux quand tu m’auras apprivoisé! Le blé, qui est doré, me fera 
souvenir de toi. Et j’aimerai le bruit du vent dans le blé…” Idem. 
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Mas ele não respondeu a minha pergunta. Ele me disse simples-

mente:  

– A água também pode ser boa para o coração... [...] 

E caminhando assim, eu encontrei o poço ao nascer do dia. [...]  

– Eu tenho sede dessa água aí, disse o pequeno príncipe, me deixe 

beber...  

E eu compreendi o que ele havia procurado!  

Eu levei o balde aos seus lábios. Ele bebeu, os olhos fechados. 

Era doce como uma festa. Essa água era algo bem diferente de 

um alimento. Ela nascera da marcha sob as estrelas, do canto da 

polia, do esforço dos meus braços.29 

Nesse episódio do poço, que se segue imediatamente ao da 

raposa e é pontuado por reminiscências daquele, estamos diante do 

momento em que o aviador faz sua própria descoberta daquilo que 

teria sido aprendido pelo pequeno príncipe com a raposa. O laço 

criado entre ambos na busca pelo poço representava não apenas a 

sobrevivência no deserto, mas o valor de uma atividade que se 

realizava no encontro com o outro. Era do esforço conjunto que 

resultava o encontro com a água, que, mais do que alimento para o 

corpo, tornava-se “boa para o coração”, remetendo ainda à fala da 

raposa, quando advertia ao pequeno príncipe de que “só vemos 

bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos”.30 

 
29 “– J’ai soif aussi… cherchons un puits… J’eus un geste de lassitude: il est 

absurde de chercher un puits, au hasard, dans l’immensité du désert. 
Cependant nous nous mîmes en marche. […] – Tu as donc soif, toi aussi ? 
lui demandai-je. Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit implement: 
– L’eau peut aussi être bonne pour le coeur… [...] Et, marchant ainsi, je 
découvris le puits au lever du jour. [...] – J’ai soif de cette eau-là, dit le petit 
prince, donne-moi à boire… Et je compris ce qu’il avait cherché! Je 
soulevai le seau jusqu’à ses lèvres. Il but, les yeux fermés. C’était doux 
comme une fête. Cette eau était bien autre chose qu’un aliment. Elle était 
née de la marche sous les étoiles, du chant de la poulie, de l’effort de mes 
bras.” Ibidem, p. 483. 

30 “[…] on ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est invisible pour les 
yeux”. Ibidem, p. 474. 
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A partir dessa breve reconstituição de algumas passagens da 

história, é possível pôr em relevo certos valores que parecem 

permear a narrativa, apontando para a crítica de uma noção de 

indivíduo e de suas ilusões de autonomia (poder, vaidade, 

dinheiro), acompanhada da defesa de um sentido para a existência 

centrado na superação do isolamento. Em primeiro lugar, temos 

uma crítica incisiva da noção de indivíduo como uma unidade 

autônoma capaz de encontrar em si mesmo o sentido para a 

própria existência. Assim, só haveria sentido na ação que se projeta 

para fora do indivíduo, criando algum tipo de laço – não somente 

um laço que preencha uma necessidade emocional, como pode 

parecer no episódio da raposa, quando lido isoladamente, mas um 

laço que permitisse realizar-se a natureza essencial do homem, seja 

pela consciência do dever, pelo esforço no trabalho ou (e acima de 

tudo) pela responsabilidade para com o outro.  

Na verdade, o problema do isolamento não era novidade na 

prosa de Saint-Exupéry e sua presença na página inicial de Terra 

dos homens já trazia um apelo à sua superação: 

Eu tenho sempre diante dos olhos a imagem de minha primeira 

noite de voo na Argentina, uma noite escura, onde cintilavam 

sós, como estrelas, as raras luzes esparsas na planície. Cada uma 

assinalava, nesse oceano de trevas, o milagre de uma consciência. 

[...] Mas entre essas estrelas vivas, quantas janelas fechadas, 

quantas estrelas apagadas, quantos homens adormecidos... É 

preciso tentar se reunir. É preciso tentar se comunicar com 

alguns desses fogos que queimam de longe em longe no campo.31  

 
31 “J’ai toujours, devant les yeux, l’image de ma première nuit de vol en 

Argentine, une nuit sombre où scintillaient seules, comme des étoiles, les 
rares lumières éparses dans la plaine. Chacune signalait, dans cet océan de 
ténèbres, le miracle d’une conscience. [...] Mais parmi ces étoiles vivantes, 
combien de fenêtres fermées, combien d’étoiles éteintes, combien 
d’hommes endormis… Il faut bien tenter de se rejoindre. Il faut bien 
essayer de communiquer avec quelques-uns de ces feux qui brûlent de loin 
en loin dans la campagne.” Ibidem, p. 139. 
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Anos mais tarde, o mesmo problema será tratado pelo 

narrador de O pequeno príncipe com um tom abertamente irônico, 

ausente do premiado livro anterior, escrito ainda às portas da 

guerra. Da mesma maneira, a criação de laços que se efetiva nas 

aventuras do pequeno príncipe também retomava uma ideia já 

expressa em Terra dos homens:  

Ligados a nossos irmãos por um objetivo comum e que se situa 

fora de nós, só então nós respiramos, e a experiência nos mostra 

que amar não é nos olharmos um ao outro, mas olharmos juntos 

na mesma direção.32  

Por fim, a reflexão do narrador de O pequeno príncipe sobre a 

água que se bebe, não como um alimento, mas como uma 

experiência compartilhada, encontrava um paralelo em Piloto de 

guerra: 

O trigo é algo diferente de um alimento carnal. Alimentar o 

homem não é engordar um animal. O pão desempenha tantos 

papéis! Nós aprendemos a reconhecer, no pão, um instrumento 

da comunidade dos homens, por causa do pão partido juntos. 

Nós aprendemos a reconhecer, no pão, a imagem da grandeza 

do trabalho, por causa do pão ganho com o suor do rosto. Nós 

aprendemos a reconhecer, no pão, o veículo essencial da piedade, 

por causa do que se distribui nas horas de miséria. O sabor do 

pão repartido não tem igual.33 

 
32 “Liés à nos frères par un but commun et qui se situe en dehors de nous, 

alors seulement nous respirons et l’expérience nous montre qu’aimer ce 
n’est point nous regarder l’un l’autre mais regarder ensemble dans la même 
direction.” Ibidem, p. 252. 

33 “Le blé est autre chose qu’un aliment charnel. Nourrir l’homme ce n’est 
point engraisser un bétail. Le pain joue tant de rôles! Nous avons appris à 
reconnaître, dans le pain, un instrument de la communauté des hommes, à 
cause du pain à rompre ensemble. Nous avons appris à reconnaître, dans 
le pain, l’image de la grandeur du travail, à cause du pain à gagner à la sueur 
du front. Nous avons appris à reconnaître, dans le pain, le véhicule essentiel 
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Admitindo-se a hipótese de que uma leitura possível de O 

pequeno príncipe estabeleceria uma continuidade de sentido com 

duas obras anteriores de Saint-Exupéry, Terra dos homens e Piloto de 

guerra, surge, então, no primeiro plano, o problema de inserir essas 

obras em uma rede de interlocução mais ampla, dentro da qual 

assumiam os significados que poderiam ser acessados por seus 

contemporâneos. 

 

HUMANISMO, GUERRA E CIVILIZAÇÃO 

 

Apenas três dias antes do desembarque de Saint-Exupéry 

em Nova York, outro francês residente nos Estados Unidos, 

Pierre de Lanux, proferia perante a Reunião Anual da Associação 

Americana dos Professores de Francês, em Boston, uma 

conferência intitulada Defesa e afirmação da pessoa humana nas letras 

francesas. Para Lanux, a guerra então em curso se deflagrava em 

torno de dois conceitos opostos de pessoa humana: o totalitário 

e o daqueles “homens dotados de razão livre”. Escrevendo 

também sob o impacto da derrota francesa, o orador iniciava 

lembrando não ser a primeira vez na história que a França se via 

derrotada, tendo já de outras vezes sobrevivido ao desastre, que 

podia servir mesmo como ocasião para “esclarecer as razões de 

nossa fé e concentrar o seu fervor sobre o que é permanente e 

indestrutível”.34 E era isso que o orador encontrava na literatura 

francesa:  

O mundo faz muito barulho em torno desses impérios que se 

apropriam de homens para fazer deles escravos. Mas voltemo-

 
de la pitié, à cause du pain que l’on distribue aux heures de misère. La 
saveur du pain partagé n’a point d’égale.” Ibidem, p. 362. 

34 “[...] clarifier les raisons de notre foi, a en concentrer la ferveur sur ce qui 
est permanent et indestructible”. LANUX, Pierre de. Défense et 
affirmation de la personne humaine dans les lettres françaises. The French 
Review, Vol. 15, nº 1 (Oct., 1941), p. 29. 
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nos para esses franceses, esses escritores franceses cuja tarefa 

sempre foi pegar escravos para fazer deles homens.35  

Nota-se na exposição de Lanux o esforço para contrapor a 

tradição literária francesa ao seu momento atual. Começando pelo 

século XVI, o humanismo de Rabelais já motivava uma 

comparação com o presente, pois enquanto no primeiro o 

homem tinha necessidade de leis, mas não de senhor, o 

totalitarismo supunha justamente a necessidade de um senhor, 

para quem não havia leis. O personagem Picrochole, de Gargantua, 

seria assim um ancestral de O Grande Ditador, filme de Charles 

Chaplin que estreara naquele mesmo ano. De Rabelais a Molière, 

passando por Montaigne, Pascal, Descartes, Racine e Corneille, 

Lanux via as obras desses autores contribuindo para formar, ao 

longo de vinte gerações,  

homens que tomaram por medida da dignidade, do valor 

humano, a capacidade de cada um afirmar e manter sua livre 

escolha em matéria de conduta pessoal, de opinião, de moral, de 

serviço, de crença.36  

Seria essa a principal herança do classicismo, aprender a 

estimar o homem segundo o grau de responsabilidade que ele 

assume. É claro que com isso Lanux dava à herança clássica um 

significado não só moral, mas político, reforçado em sua leitura 

dos autores do século XVIII, que sugeria outro contraponto com 

o totalitarismo: 

 
35 “Le monde fait bien du bruit autour des succes de ces empires qui 

s’emparent des hommes pour en faire des esclaves. Mais retournons-nous 
vers ces Français, ces ecrivains français dont la tache a toujours eté de 
prendre des esclaves et d'en faire des hommes.” Ibidem, p. 30. 

36 “[…] elles ont formé, a travers vingt générations, des hommes ayant pris 
pour mesure de la dignité, de la valeur humaine, la capacité de chacun 
d’affirmer et de maintenir son libre choix en matière de conduite 
personnelle, d’opinion, de morale, de service, de croyance.” Ibidem, p. 38. 
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Tudo que está implicado na palavra liberdade, tão viva então, é 

justamente o desenvolvimento das diferenças individuais, 

“ditadas pela natureza” como se dizia então. A ideologia 

totalitária não se interessa pelos ditames da natureza, mas pelo 

rendimento da massa humana e pela supressão de todo caráter 

não utilizável.37  

Nos contemporâneos Jacques Maritain e François Mauriac 

encontrava-se a confluência de duas grandes tradições, da fé e da 

liberdade. E não seria por acaso que o último nome a fechar o 

desfile de escritores era justamente o de Saint-Exupéry, do qual 

se ressaltava não apenas o humanismo, mas também o seu caráter 

de homem de ação, que não se separava do pensamento e da arte. 

Na verdade, Lanux via em Saint-Exupéry uma obra “em plena 

ascensão e carregada de promessas”, da qual ainda era cedo para 

traçar os eixos, mas era claro para ele que  

o autor de Terra dos Homens não interrompe, antes resume e coroa 

essa longa linhagem de escritores franceses dos quais acabamos 

de evocar a inspiração comum e persistente, vinda do próprio 

homem.38 

Essa conferência de Pierre de Lanux, um texto de 

intervenção escrito em um momento de derrota, contém dois 

elementos muito sugestivos para o nosso estudo. O primeiro é o 

 
37 “Tout ce qui est impliqué dans le mot de liberté, si vivace alors, c’est 

justement le développement des différences individuelles, ‘dictees par la 
nature’ comme on disait alors. L’ideologie totalitaire ne s’intéresse pas aux 
dictées de la nature, mais au rendement de la masse humaine et à la 
suppression de tout caractére non utilisable.” Ibidem, pp. 39-40. 

38 “Il est trop tôt pour définir les axes, les plans directeurs, d’une vie et d’une 
ceuvre en pleine ascension, et toutes chargées de promesses. Je ne sais où 
chercher l’équivalent d’une telle rencontre de la pensée, de l’art et de 
l’action. Ce qu’il est permis de dire des à present, c'est que l’auteur de Terre 
des Hommes n’interrompt point, et bien plutôt resume et couronne cette 
longue lignée d’écrivains français dont nous venons d’évoquer l’inspiration 
commune et persistante, puissée dans l’homme meme.” Ibidem, p. 47. 
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lugar concedido a Saint-Exupéry, quase um coroamento da 

tradição humanista; o segundo é a necessidade de incluir nessa 

linhagem Maritain, ainda que nada fosse dito a seu respeito. 

Apesar da divergência entre os dois autores que surgiria pouco 

depois, naquele momento não devia haver nada de estranho na 

proximidade entre as obras de Maritain e de Saint-Exupéry 

proposta por Lanux – além da admiração que o próprio Saint-

Exupéry manifestava por Maritain na correspondência já citada.  

Em 1936, Maritain publicara o que viria a ser uma das obras 

mais marcantes de sua filosofia política, Humanisme integral; esse 

livro só teria uma segunda edição dez anos mais tarde, mas não lhe 

faltaria divulgação no contexto da guerra, pelo menos em suas 

linhas essenciais. Em fevereiro de 1939 Maritain proferiu em Paris 

uma conferência intitulada O crepúsculo da civilização, que teve um 

excerto publicado na revista Les nouvelles lettres do mês seguinte e 

saiu em livro ainda no mesmo ano, pela mesma editora. Com o 

início da guerra em setembro, a ocupação da França pelo exército 

alemão em junho de 1940 e a consequente restrição da circulação 

de publicações francesas, o opúsculo de Maritain seria publicado 

no Canadá pela Editions de l’Arbre, casa fundada por editores 

sobre os quais o filósofo exercia grande influência intelectual. O 

crepúsculo da civilização inaugurou a nova editora em janeiro de 1941, 

tendo segunda edição ainda no mesmo ano e terceira em 1944, 

alcançando, ao fim da guerra, uma tiragem de 50.000 exemplares.39 

Para Maritain, a ideia de crepúsculo não remetia apenas a 

decadência, mas também a renovação, como prenúncio certo de 

uma aurora. E a nova aurora para a civilização viria com a 

construção de um novo humanismo. O humanismo que Maritain 

propunha distinguia-se do que ele chamava “humanismo 

clássico”, pois este era dominado por um antropocentrismo que 

concebia a natureza humana fechada em si mesma e 

autossuficiente; o humanismo maritainiano, por sua vez, não 

 
39 MICHON, Jacques. Les Éditoins de l’Arbre, 1941-1948. Voix et Images, 14 

(2), 1989, p. 197. 



300 
 

excluía o direcionamento ao sobre-humano e à transcendência, o 

que concorreria por tornar o homem mais verdadeiramente 

humano, desenvolvendo “as virtualidades contidas nele, suas 

forças criadoras e a vida da razão”.40 O filósofo questionava o 

humanismo racionalista no que havia de limitado em sua 

abordagem do humano, dado o desconhecimento do “mundo da 

vontade” e da presença do “não-racional no mundo do 

conhecimento”. Essa atitude teria resultado, no século XIX, no 

“farisaísmo burguês”, no qual  

todo o mundo do infrarracional, dos instintos, das tendências 

obscuras, do inconsciente, com o que ele comporta de malicioso 

e mesmo de demoníaco, mas com o que ele comporta também 

de fecundo, é também colocado entre parênteses e pudicamente 

esquecido.41  

Essa era a imagem de homem que teria sido desmascarada 

por Marx, Nietzsche e Freud; porém, nesse esforço por 

desmascarar a imagem do homem burguês, eles teriam 

desfigurado a própria natureza humana. O humanismo cristão de 

Maritain se distanciava tanto desse humanismo antropocêntrico 

quanto do irracionalismo anti-humanista. A primeira atitude 

encontraria sua exasperação no marxismo, que seria o último 

estágio do racionalismo antropocêntrico e cuja formulação 

política, o regime comunista, afirmaria uma universalidade 

inerente à razão, superando, assim, o individualismo por meio de 

uma “comunhão na atividade econômica, tida como o lugar 

próprio e a pátria da ação humana”. Dessa maneira, “na metafísica 

do concreto social, o deus da comunidade industrial não pode ser 

 
40 “[…] il demande tout à la fois que l’homme développe les virtualités contenues 

em lui, ses forces créatrices et la vie de la raison”. MARITAIN, Jacques. Le 
crépuscule de la civilisation. Paris: Éditions Les Nouvelles Lettres, 1939, p. 2. 

41 “D’autre part tout le monde de l’infra-rationnel, des instincts, des tendences 
obscures, de l’inconscient, avec ce qu’il comporte de malicieux, voir de 
démonique, mais avec ce qu’il comporte aussi de fécond, est aussi mis entre 
parenthèses et pudiquement oublié.” Ibidem, p. 3. 
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senão a razão humana demiúrgica e fabricadora, o titanismo da 

indústria”.42 Já o racismo, representado pelo regime nazista, seria 

a reação irracionalista e biológica ao individualismo, que buscava 

a comunhão ao mesmo tempo que rejeitava todo universalismo, 

quebrando “a unidade natural do gênero humano para impor a 

hegemonia de uma essência racial julgada superior”.43 Assim, “na 

metafísica do concreto social, o deus da comunidade do sangue 

não pode ser senão o demônio do sangue”.44 A alternativa que 

Maritain pretendia oferecer era a de um “novo humanismo”, que 

tinha por missão retomar a obra da era clássica, refazendo sua 

antropologia de modo a buscar dignificar a criatura “não 

isoladamente, encerrada sobre si mesma, mas em sua abertura 

para o mundo do divino e do suprarracional”, o que supunha a 

“santificação do profano e do temporal”, isto é: 

a descoberta de um sentido mais profundo e mais real da 

dignidade da pessoa humana, graças ao qual o próprio homem se 

reencontraria no Deus reencontrado e dirigiria a obra social para 

um ideal heroico de amizade fraternal concebida não como um 

retorno espontâneo do sentimento a não se sabe qual estado 

primitivo ilusório, mas como uma difícil e dolorosa conquista do 

espírito, uma obra de graça e de virtude.45 

 
42 “Dans la métaphysique du concret social, le dieu de la communauté 

industrielle ne peut être que la raison humaine démiurgique et fabricattrice, 
le titanisme de l’industrie.” Ibidem, p. 11. 

43 “[…] en rejetant tout universalisme et em brisant l’unité naturelle ele-même 
du genre humaine, pour imposer l’hégemonie d’une essence raciale jugée 
supérieure”. Ibidem, p. 12. 

44 “Dans la métaphysique du concret, le dieu de la communauté du sang ne 
peut être que le démon du sang.” Ibidem, p. 11. 

45 “[…] cela même suppose pratiquement une oeuvre de sanctification du 
profane et du temporel; cela signifie la découverte d’un sens plus profond 
et plus réel de la dignité de la personne humaine, grace à quoi l’homme se 
retrouverait lui-même en Dieu retrouvé, et dirigerait l’oeuvre sociale vers 
un idéal héroïque d’amitié fraternelle conçue elle-même, non comme un 
retour spontané du sentiment à on ne sait quel état primitif ilusoire, mais 
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Quase ao mesmo tempo que Jacques Maritain proferia sua 

conferência em Paris, em fevereiro de 1939, Saint-Exupéry 

publicava Terra dos homens. Não é possível dizer se a essa altura ele 

já havia lido “com uma espécie de amor” o Humanismo Integral 

publicado três anos antes, mas certamente ambos se inscreviam 

em um mesmo campo de preocupações, e seus livros deveriam 

atrair o mesmo perfil de leitores.  

Se podemos sugerir, a partir de O pequeno príncipe, a presença 

em Saint-Exupéry de uma crítica ao individualismo, esta já se 

identificava também em Terra dos homens, como ficou dito atrás. 

Nesse livro, tal crítica se situa na base do próprio conceito de 

homem, que só ganha realidade para além do indivíduo: 

Ser homem é precisamente ser responsável. É conhecer a 

vergonha face a uma miséria que não parecia depender de si. É 

estar orgulhoso de uma vitória que os camaradas conquistaram. 

É sentir, colocando sua pedra, que está contribuindo para 

construir o mundo.46  

Nessa distinção implícita entre homem e indivíduo, pode-se 

localizar uma crítica não somente ao individualismo como 

comportamento, mas como núcleo do pensamento liberal. No 

entanto, ao recusar o indivíduo como instância autônoma e 

autorreferida na qual se encontraria seu próprio sentido, Saint-

Exupéry questiona também o que seria a alternativa ao 

individualismo, as identidades fundadas sobre sentimentos 

coletivos. O sentido político dessa discussão devia ser muito 

explícito e imediato para o leitor, que o identificaria, por exemplo, 

na referência muito pouco velada à perseguição aos judeus: 

 
comme une difficile et douloureuse conquêt de l’esprit, une oeuvre de grâce 
et de vertu”. Ibidem, p. 7. 

46 “Être homme, c’est précisément être responsable. C’est connaître la honte 
en face d’une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C’est être fier 
d’une victoire que les camarades ont remportée. C’est sentir, en posant sa 
pierre, que l’on contribue à bâtir le monde.” SAINT-EXUPÉRY, Antoine 
de. Oeuvres. Paris: Gallimard, 1953, p. 166. 
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A lógica demonstra tudo. Têm razão até aquele que atribui as 

desgraças do mundo aos corcundas. Se nós declaramos guerra aos 

corcundas, logo aprenderemos a nos exaltarmos. Vingaremos os 

crimes dos corcundas. E certamente os corcundas também 

cometem crimes.47 

Porém, o alvo de Saint-Exupéry não era a situação dos 

judeus na Alemanha, apenas um exemplo na argumentação em 

defesa daquilo que o homem tem de essencial e que só poderia 

ser encontrado para além das divisões, que, “uma vez admitidas, 

dão origem a todo um Alcorão de verdades inabaláveis”: 

Podemos classificar os homens em homens de direita e homens 

de esquerda, em corcundas e não corcundas, em fascistas e 

democratas, e essas distinções são inatacáveis. Mas a verdade, 

todos sabem, é o que simplifica o mundo e não o que cria o caos. 

A verdade é a linguagem que alcança o universal.48 

A simplicidade, o universal – termos que remetem à ideia de 

unidade e à superação das divisões – não se apresentam como 

mais uma alternativa entre as ideologias do momento, mas como 

um valor que se coloca para além das ideologias, que são todas 

igualadas: “Para que discutir ideologias? Se todas se demonstram, 

todas também se opõem”.49 E enquanto as divisões existem nas 

 
47 “La logique démontre tout. Il a raison celui-là même qui rejette les malheurs 

du monde sur les bossus. Si nous déclarons la guerre aux bossus, nous 
apprendrons vite à nous exalter. Nous vengerons les crimes des bossus. Et 
certes les bossus aussi commettent des crimes.” Ibidem, p. 253. 

48 “Il faut, pour essayer de dégager cet essentiel, oublier un instant les 
divisions, qui, une fois admises, entraînent tout un Coran de vérités 
inébranlables et le fanatisme qui en découle. On peut ranger les hommes 
en hommes de droite et en hommes de gauche, en bossus et en non bossus, 
en fascistes et en démocrates, et ces distinctions sont inattaquables. Mais la 
vérité, vous le savez, c’est ce qui simplifie le monde et non ce qui crée le 
chaos. La vérité, c’est le langage qui dégage l’universel.” Ibidem, p. 254. 

49 “À quoi bon discuter les idéologies? Si toutes se démontrent, toutes aussi 
s’opposent”. Idem.  
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ideologias, a unidade se manifesta no que é essencial ao homem, 

que “por toda parte, ao nosso redor, expõe as mesmas 

necessidades”.50 E essa necessidade básica seria a do sentido, que, 

afinal, é o que liberta o homem: 

Nós queremos ser libertados. Aquele que dá um golpe de picareta 

quer conhecer um sentido para o seu golpe de picareta. E o golpe 

de picareta do condenado a trabalhos forçados, que humilha o 

condenado, não é o mesmo golpe de picareta do explorador, que 

eleva o explorador. A prisão não se encontra onde há golpes de 

picareta. Não existe horror material. A prisão se encontra onde 

os golpes de picareta não têm sentido, não unem aqueles que os 

dão à comunidade dos homens.51 

O raciocínio de Saint-Exupéry associa liberdade e sentido, 

mas ambos os conceitos se materializam no trabalho, elemento 

sobre o qual se funda sua antropologia. É verdade que o sentido 

do próprio trabalho não é algo sempre transparente, pois milhões 

de europeus viveriam privados de qualquer sentido, “nas 

engrenagens de todos os ofícios, aos quais são interditas as 

alegrias do pioneiro, as alegrias religiosas, as alegrias do sábio”.52 

Mas, por outro lado, é pelo trabalho que se chega à condição 

essencial de humanidade, que se encontra além do indivíduo, na 

união com a “comunidade dos homens”. Nesse ponto, porém, 

não bastava afirmar o valor de pertencer a uma comunidade; era 

 
50 “Alors que l’homme, partout, autour de nous, expose les mêmes besoins.” Idem. 

51 “Nous voulons être délivrés. Celui qui donne un coup de pioche veut 
connaître un sens à son coup de pioche. Et le coup de pioche du bagnard, 
qui humilie le bagnard, n’est point le même que le coup de pioche du 
prospecteur, qui grandit le prospecteur. Le bagne ne réside point là où des 
coups de pioche sont donnés. Il n’est pas d’horreur matérielle. Le bagne 
réside là où des coups de pioche sont donnés qui n’ont point de sens, qui 
ne relient pas celui qui les donne à la communauté des hommes.” Idem. 

52 “Il en est d’autres, pris dans l’engrenage de tous les métiers, auxquels sont 
interdites les joies du pionnier, les joies religieuses, les joies du savant.” Idem. 
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necessário distinguir o tipo de coletividade no qual se realizava o 

homem daquele que o destruía, levando-o à guerra: 

Certamente pode-se animar os homens, vestindo-lhes uniformes. 

Então eles cantarão seus cânticos de guerra e partirão o pão entre 

camaradas. Eles terão reencontrado o que buscam, o gosto do 

universal. Mas do pão que lhes é oferecido, eles vão morrer. 

Pode-se desterrar os ídolos de madeira e ressuscitar os velhos 

mitos que, bem ou mal, mostraram-se eficazes, pode-se 

ressuscitar as místicas do Pangermanismo ou do Império 

Romano. [...] Mas tais ídolos são ídolos carnívoros. [...] Em um 

mundo que se tornou deserto, nós tínhamos sede de encontrar 

camaradas: o gosto do pão partido entre camaradas nos fez 

aceitar os valores da guerra. Mas nós não temos necessidade da 

guerra para encontrar o calor dos ombros vizinhos em uma 

corrida a um mesmo objetivo. A guerra nos engana.53  

Mas a guerra de fato eclodiu alguns meses após a publicação 

desse livro, tornando-se o tema do próximo, Piloto de guerra, 

publicado já durante a estadia de Saint-Exupéry nos Estados 

Unidos. Essa sua última publicação antes de O pequeno príncipe era 

em grande parte uma reflexão sobre a derrota francesa, e já vimos 

anteriormente a repercussão desse texto no seu contexto político. 

Porém, apesar da diferença temática, havia claras linhas de 

continuidade em relação a Terra dos homens. A questão do sentido, 

 
53 “Certes on peut animer les hommes, en les habillant d’uniformes. Alors ils 

chanteront leurs cantiques de guerre et rompront leur pain entre 
camarades. Ils auront retrouvé ce qu’ils cherchent, le goût de l’universel. 
Mais du pain qui leur est offert, ils vont mourir. On peut déterrer les idoles 
de bois et ressusciter les vieux mythes qui ont, tant bien que mal, fait leur 
preuve, on peut ressusciter les mystiques de pangermanisme, ou d’Empire 
romain. […] Mais de telles idoles sont des idoles carnivores. [...] Dans un 
monde devenu désert, nous avions soif de retrouver des camarades: le goût 
du pain rompu entre camarades nous a fait accepter les valeurs de guerre. 
Mais nous n’avons pas besoin de la guerre pour trouver la chaleur des 
épaules voisines dans une course vers le même but. La guerre nous 
trompe.” Ibidem, pp. 255-256. 
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em meio à guerra, certamente ganhava implicações muito mais 

imediatas, envolvendo toda a ação militar em curso. Mas a busca 

do que é essencial ao homem ganha dessa vez uma nova face, com 

a presença muito mais frequente do conceito de civilização, que 

havia sido empregado apenas cinco vezes em Terra dos homens e 

aparecia trinta e sete vezes em Piloto de guerra: 

A partir de agora me parece que entrevejo melhor o que é uma 

civilização. Uma civilização é uma herança de crenças, de 

costumes e de conhecimentos, lentamente adquiridos no curso 

dos séculos, às vezes difíceis de justificar pela lógica, mas que se 

justificam por si mesmos, como caminhos, se conduzem a algum 

lugar, porque abrem ao homem sua vastidão interior.54 

A perspectiva do indivíduo, dessa maneira, passa a ser 

superada a partir da pertença a essa comunidade entre presente e 

passado, que se define no termo civilização. Não se trata de uma 

negação, mas antes de um outro lado da mesma antropologia que 

se deduzia de seu livro anterior. Se, naquele momento, o trabalho 

servia para distinguir entre o sentido de coletividade que 

contribuía para construir o mundo e aquela camaradagem 

encontrada entre os que partiam para a guerra, agora vinha ao 

primeiro plano o ponto de vista do soldado na guerra, alguém que 

pertencia a um grupo; mas essa camaradagem se inscrevia em uma 

coletividade maior, que abria ao homem o seu sentido essencial, 

sua vastidão interior. Era o sentimento de pertencer a essa 

comunidade que fundava a responsabilidade de cada um por 

todos e da França pelo mundo todo, o que aumentava a dimensão 

da derrota, o fracasso na tarefa que coubera à França: ser a alma 

do mundo, a referência, o denominador comum para a resistência: 

 
54 “Il me semble désormais entrevoir mieux ce qu’est une civilisation. Une 

civilisation est un héritage de croyances, de coutumes et de connaissances, 
lentement acquises au cours des siècles, difficiles parfois à justifier par la 
logique, mais qui se justifient d’elles-mêmes, comme des chemins, s’ils 
conduisent quelque part, puisqu’elles ouvrent à l’homme son étendue 
intérieure.” Ibidem, p. 314. 
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Nós falhamos nessa tarefa. Cada um é responsável por todos. 

Cada um é o único responsável. Cada um é o único responsável 

por todos. Eu compreendo pela primeira vez um dos mistérios 

da religião da qual saiu a civilização que eu reivindico como 

minha: “Carregar os pecados dos homens...” E cada um carrega 

todos os pecados de todos os homens.55 

Para Saint-Exupéry, as próprias palavras haviam se 

esvaziado de sentido, sendo necessário recuperá-lo, pois “uma 

tropa fascista, um mercado de escravos são, também, 

comunidades de homens”.56 Trata-se, portanto, da defesa de uma 

comunidade específica, a civilização oriunda do cristianismo, na 

qual o conceito de homem ganhava sentido para além do 

indivíduo, sendo os indivíduos, na verdade, o meio através do 

qual se cultua o Homem. Vemos, então, que à ideia de 

comunidade se sobrepõe outra, de transcendência: “Há nele [no 

Homem], como em todo Ser, alguma coisa que não se explica 

pelos materiais que o compõem. Uma catedral é bem diferente de 

uma soma de pedras”.57 Era essa a essência, a verdade a ser 

restaurada, a transcendência do homem, e todos os valores 

transmitidos pela civilização tinham por fundamento a mesma 

herança divina.  

Por meio desse legado cristão, Saint-Exupéry encontrava 

um meio de suprir a insuficiência do humanismo, que se esforçara 

por afirmar o primado do Homem sobre os indivíduos por uma 
 

55 “Nous avons failli à cette tâche. Chacun est responsable de tous. Chacun 
est seul responsable. Chacun est seul responsable de tous. Je comprends 
pour la première fois l’un des mystères de la religion dont est sortie la 
civilisation que je revendique comme mienne: ‘Porter les péchés des 
hommes…’ Et chacun porte tous les péchés de tous les hommes.” Ibidem, 
pp. 368-369. 

56 “Une troupe fasciste, un marché d’esclaves sont, eux aussi, des 
communautés d’hommes.” Ibidem, p. 370. 

57 “Il est en lui, comme en tout Être, quelque chose que n’expliquent pas les 
matériaux qui le composent. Une cathédrale est bien autre chose qu’une 
somme de pierres.” Ibidem, p. 372. 
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argumentação lógica e moral que substituísse a contemplação; 

porém, o humanismo fracassara, pois “a unidade do Ser não é 

transportável pelas palavras”.58 O Ser pertence, segundo o 

escritor, ao domínio dos atos, sendo seu ato essencial o sacrifício, 

que não deveria ser entendido como penitência ou amputação, 

mas em sua positividade de ato, “uma dádiva de si mesmo ao Ser 

que pretendemos invocar”.59 Embora fosse parte da herança 

cristã, essa ideia de sacrifício teria sido abandonada pelo 

humanismo, do qual resultaria que o culto do Homem seria 

substituído, ora pelo indivíduo, ora pela coletividade, com suas 

respectivas alternativas políticas. Para uns, cada pedra reinaria 

sozinha sobre si mesma; outros reuniriam as pedras espalhadas ao 

acaso, pregando os direitos da massa; outros, enfim, se 

apropriariam das pedras impotentes para construir um Estado.60 

No culto do indivíduo, da massa ou do Estado, identificava-se 

facilmente a crítica ao liberalismo, ao comunismo e ao 

nazifascismo, que ocupavam o espaço de uma nova religião. E era 

claramente em relação às alternativas políticas do momento que 

devemos entender a valorização de um conceito transcendente de 

homem, que reconheceria o primado do universal sobre o 

particular, o que era não apenas uma crítica ao individualismo, 

mas à primazia de qualquer parte sobre o todo:  

Eu creio que o culto do particular só gera a morte – pois ele funda 

a ordem sobre a semelhança. Ele confunde a unidade do Ser com 

a identidade de suas partes. E ele devasta a catedral para alinhar 

as pedras. Eu combaterei então quem quer que pretenda impor 

um costume particular aos outros costumes, um povo particular 

 
58 “Aucune explication verbale ne remplace jamais la contemplation. L’unité 

de l’Être n’est pas transportable par les mots.” Ibidem, p. 377. 

59 “Il est un don de soi-même à l’Être dont on prétendra se réclamer.” Idem. 

60 Ibidem, p. 381. 
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aos outros povos, uma raça particular às outras raças, um 

pensamento particular aos outros pensamentos. 61  

Enfim, a afirmação da unidade do Ser, que era ao mesmo 

tempo a afirmação da transcendência do Homem, resultava em 

uma defesa da liberdade, da igualdade e demais valores da 

civilização cristã, uma vez que todos esses se fundavam sobre uma 

herança divina. Para muitos a ideia de uma civilização cristã 

certamente já seria a negação da universalidade, mas, como vimos, 

Saint-Exupéry não estava sozinho, sendo reconhecido dentro de 

uma linhagem de pensamento que retomava a tradição humanista; 

e isto, em tempos de guerra, não devia ser algo banal, pois, ao 

resenhar Piloto de Guerra em abril de 1942, o editor de Atlantic 

Monthly, Edward Weeks, considerou-o, ao lado dos discursos de 

Churchill, a melhor resposta a Mein Kampf, de Hitler.62 Assim, 

torna-se claro que, quando da publicação de O pequeno príncipe, seu 

autor era facilmente identificável a um debate político-filosófico 

indissociável do contexto da segunda guerra mundial. E, nesse 

contexto, talvez fosse até natural que o leitor encontrasse no 

livrinho recém-publicado os ecos daquele debate. 

 

EPÍLOGO 

 

As aventuras do pequeno príncipe no planeta Terra duraram 

um ano. Logo ao chegar, seu primeiro encontro fora com uma 

serpente. Assim como sua parente bíblica, ela mostrava um 

notável conhecimento sobre o seu próprio poder, oferecendo ao 

 
61 “Je crois que le culte du particulier n’entraîne que la mort – car il fonde 

l’ordre sur la ressemblance. Il confond l’unité de l’Être avec l’identité de 
ses parties. Et il dévaste la cathédrale pour aligner les pierres. Je combattrai 
donc quiconque prétendra imposer une coutume particulière aux autres 
coutumes, un peuple particulier aux autres peuples, une race particulière 
aux autres races, une pensée particulière aux autres pensées.” Ibidem, p. 383. 

62 MILLER, John R.; FAY, Eliot G. Antoine de Saint Exupéry: A 
Bibliography. The French Review, Vol. 19, nº 5 (Mar., 1946), p. 308. 
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pequeno viajante a solução de todos os enigmas, o que de fato se 

resumia àquilo que coubera ao primeiro homem quando se 

encontrou com uma serpente: “Aquele que eu toco, eu o devolvo 

à terra de onde ele saiu”.63 

Ao fim de um ano, retornando ao ponto de sua queda, o 

pequeno príncipe reencontraria a serpente, a fim de aceitar o 

oferecimento de fazê-lo retornar a sua terra. Um suicídio 

certamente carregaria alguma negatividade de uma perspectiva 

religiosa, mas, no caso de nosso personagem, não havia qualquer 

condenação ou culpa na maneira como ele explicava sua escolha:  

Você compreende. É muito longe. Eu não posso levar esse 

corpo. É muito pesado. [...] Mas ele será como uma velha casca 

abandonada. Não é algo triste, velhas cascas...64 

Assim, não só a maldição divina presente no Gênesis (3,19) – 

“tu és pó e ao pó tornarás” – era evocada, mas também a reflexão 

bem mais tardia do Eclesiastes (12, 7), no qual se encontrava a 

distinção (e hierarquização) entre corpo e espírito: “volte o pó à 

terra, ao que era, e o espírito volte a Deus, que é quem o deu”. 

Não deixa de ser curioso, mas o fato é que o ato essencialmente 

antirreligioso que encerrava a jornada do pequeno príncipe era 

mais um elo a ligá-lo a um humanismo cristão, que pretendia 

resgatar o conceito de homem a partir de sua dimensão espiritual.  

Da última linha de Terra dos homens – “Só o espírito, quando 

sopra sobre a argila, pode criar o Homem”65 – ao desfecho de O 

pequeno príncipe, que sugere ser o sacrifício do corpo como um ato 

de liberdade para o espírito, podemos vislumbrar o cumprimento 

de um percurso que passa pelos maiores sucessos de Saint-

 
63 “Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti”. SAINT-

EXUPÉRY, Antoine de. Oeuvres. Paris: Gallimard, 1953, pp. 461-462. 
64 “Tu comprends. C’est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C’est 

trop lourd. [...] Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n’est 
pas triste les vieilles écorces...” Ibidem, p. 491. 

65 “Seul l’Esprit, s’il souffle sur la glaise, peut créer l’Homme”. Ibidem, p. 261. 
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Exupéry – todos publicados no contexto da Segunda Guerra 

Mundial – e sinaliza um crescente e consistente envolvimento 

com os problemas éticos e políticos do momento, que ele 

enfrentava em sua produção literária com as armas intelectuais 

que lhe fornecia o pensamento humanista, com que certamente 

era familiarizado em sua vertente maritainiana. Dessa matriz, 

derivava uma significação mais precisa para ideias sempre 

presentes em sua obra, como dever, responsabilidade, sacrifício, 

essência e verdade, que fundavam sua crítica tanto aos 

liberalismos quanto aos fascismos. Nesse percurso, O pequeno 

príncipe pode ser visto como um momento de condensação e 

divulgação para um público mais amplo dos princípios 

desenvolvidos nos livros anteriores. Chega a ser impressionante 

que o sentido fortemente político e filosófico desse livro, que 

podia estar ao alcance de seu público original, tenha se perdido 

com tamanha naturalidade, mas talvez devamos considerar 

também o quanto pode ter contribuído para isso justamente o 

êxito em atingir um público mais amplo: ao descolar-se de seu 

contexto político, o livro ganharia leitores, longevidade e, ao 

mesmo tempo, um novo significado, em um momento em que a 

própria ideia de humanismo era motivo de controvérsia. 

Em outubro de 1945, Jean-Paul Sartre proferia uma 

conferência em Paris com o título O existencialismo é um humanismo, 

que seria publicada no ano seguinte. Nesse texto, definindo-se 

como representante de um existencialismo ateu, distinto do 

existencialismo cristão, Sartre negava qualquer essência que 

precedesse a existência, de modo que não poderia haver uma 

natureza humana, uma universalidade na qual pudessem se 

enquadrar tanto o selvagem como o burguês.66 No mesmo ano de 

1946, talvez sob o impacto do sucesso alcançado por Sartre, Jean 

Beaufret escrevia a seu amigo e mestre Martin Heidegger, 

perguntando como devolver um sentido à palavra humanismo; a 

 
66 SARTRE, Jean-Paul. L’existentialisme est um humanisme. Paris: Nagel, 1946. 
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resposta do filósofo alemão questionava a própria dúvida de seu 

interlocutor:  

Esta questão nasce da intenção de conservar a palavra 

‘Humanismo’. Pergunto-me se isto é necessário. Ou será que não 

se manifesta, ainda, de modo suficiente, a desgraça que 

expressões desta natureza provocam?67 

Quando essa Carta sobre o humanismo foi publicada, em 1947, 

havia três anos que Saint-Exupéry desaparecera, abatido pelos 

alemães em um voo sobre o Mediterrâneo. Porém, não é 

impossível imaginar que, se tivesse se deparado com a pergunta 

retórica do filósofo alemão, talvez o piloto até se surpreendesse; 

talvez pudesse mesmo recordar muitas desgraças que 

testemunhara há bem pouco tempo, e nenhuma delas provocada 

pelo humanismo. Mas, passada a guerra, será que se podia sentir 

ainda a mesma urgência diante das desgraças que levara Saint-
 

67 HEIDEGGER, Martin. Carta sobre o humanismo. Trad.: Rubens Eduardo 
Frias. São Paulo: Centauro, 2010, p. 11. Não se pretende aqui propor uma 
aproximação entre Sartre e Heidegger; trata-se apenas de notar a hegemonia 
intelectual do que Jean Hyppolite disse ter sido o período de triunfo do 
existencialismo francês. “Heidegger, in a letter to Jean Beaufret, insisted 
upon the fundamental difference between a speculative philosophy 
(Heidegger’s own), for which man’s existence consists chiefly in receiving 
the gift of Being, which he has not created, and a purely atheistic and 
humanistic philosophy in which man, as liberty, gives unto himself his mode 
of being in the world and rejects any fossilized form of existence. At that 
time, Sartre dominated the whole philosophical generation, one was either 
for him or against him. He appeared not only as the philosopher, in the 
traditional meaning of the word, but also as the moralist and the writer who 
had succeeded in embodying his thought in creative work”. HYPPOLITE, 
Jean. A Chronology of French Existentialism.  Yale French Studies, nº 16, 
1955, p. 100-101. Sobre a divisão no campo existencialista, era notada já na 
década de 1940: “Some representatives of the new trend of thought called 
philosophy of existence do not recognize J. P. Sartre's Existentialism as a 
faithful expose, or a legitimate continuation, of their ideas. They reproach 
him for having turned Existentialism into a literary fad or having distorted 
it into a nihilistic and atheistic doctrine.” DIECKMANN, Herbert.  French 
Existentialism Before Sartre. Yale French Studies, nº 1, 1948, p. 33. 
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Exupéry a dedicar seu livro a um judeu que sentia fome e frio, e 

que precisava ser consolado? Os tempos haviam mudado, 

mudando também as condições de leitura encontradas por seu 

primeiro público. Novos leitores talvez não tivessem motivos 

para reconhecer (muito menos para procurar) n’O Pequeno Príncipe 

a presença de um humanismo cristão já questionado – quer por 

ser humanismo, quer por ser cristão. Propor a reconstituição 

(ainda que necessariamente fragmentária e conjectural) do 

horizonte de expectativas dentro do qual o livro foi recebido 

quando de sua publicação certamente não garante nosso acesso a 

um sentido mais correto ou verdadeiro, mas permite ao menos 

que recuperemos essa lembrança (tomando emprestadas as 

palavras de outra vítima do nazismo) tal como lampejou em um 

momento de perigo.68 
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68 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. Obras escolhidas – vol. 1. 

Trad.: Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1987. 
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Em que consiste um herói de romance? Gênero de sete vidas, 

em sua feição moderna o romance herdou diferentes 

tradições clássicas, ao mesmo tempo em que transformou, 

inovou ou simplesmente destruiu a figura do herói, que na 

antiguidade encantava o público de tragédias e epopeias. 

Este livro, resultado de uma reflexão coletiva, transita por 

diferentes contextos literários entre os séculos XIX e XX e 

busca pensar as formas de construção, as transformações e 

ressignificações do herói promovidas pelo romance. 
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