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A Patrícia, 

“dos ideas que al par brotan; 

dos besos que a un tiempo estallan; 

dos ecos que se confunden: 

esos son nuestras almas.”∗ 

(Gustavo Adolfo BÉCQUER) 

 

 

A Marcelo e a Dorotéa, 

“Vivem em nós inúmeros; 

Se penso ou sinto, ignoro 

Quem é que pensa ou sente. 

Sou somente o lugar 

Onde se sente ou pensa.”**

(Ricardo REIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
∗ BÉCQUER, Gustavo Adolfo.  Rimas.  Madrid: El Mundo, 1998.  p. 22: XXIV. 
** PESSOA, Fernando.  Antologia Poética.  2. ed.  Lisboa: Ulisséia, 1995.  p. 134: “Vivem em Nós 

Inúmeros”. 
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“Na realidade, o romance é a modalidade literária 

mais adequada à expressão da nossa época e é nele 

que geralmente a arte realista apresenta as suas 

realizações mais convincentes.” 

(RIBAS apud REIS, 1981, p. 205.) 

 

“‘It is good to have friends’, said Danny.  ‘How 

lonely it is in the world if there are no friends to sit 

with one and share one’s grappa.’ 

‘Or one’s sandwiches,’ Pilon added quickly.” 

(STEINBECK, 2000F, p. 42.) 

 

“– Se arranjasses tijolos... 

– Servem pedras?  Tijolos, não tenho. 

– Nos telhais, há muitos. 

Gaitinhas sorriu.  – Há, mas têm dono. 

– Dono é a gente, que os fazemos.” 

(GOMES, 1995, p. 69.) 

 

“‘Well, maybe like Casy says, a fella ain’t got a 

soul of his own, but only a piece of a big one – an’ 

then –’ 

‘Then what, Tom?’ 

‘Then it don’t matter.  Then I’ll be aroun’ in the 

dark.  I’ll be ever’where – wherever you look.  

Wherever they’s a fight so hungry people can eat, 

I’ll be there.  Wherever they’s a cop beatin’ up a 

guy, I’ll be there.  If Casy knowed, why, I’ll be in 

the way guys yell when they’re mad an’ – I’ll be in 

the way kids laugh when they’re hungry an’ they 

know supper’s ready.  An’ when our folks eat the 

stuff they raise an’ live in the house they build – 

why, I’ll be there.’” 

(STEINBECK, 1992, p. 572.) 
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De como até aqui Cheguei 
 

 

Na vida (acadêmica ou não), nem tudo o que se planeja é efetuado conforme 

anteriormente se magicou.  Se isso pode até ser índice de uma empresa falhada, o 

meu pensamento segue por uma outra senda.  Quando se traçam planos para a 

elaboração de um trabalho de grau, por maior que seja o cabedal do teórico/analista 

(e esse está longe de ser o meu caso), nada mais se tem que previsões do que se 

encontrará pelo caminho.  Tenho em mente não apenas questões de natureza 

estritamente acadêmica (leituras, contatos com professores etc.), mas também nas 

mudanças que se operam no autor.  O que inicialmente se queria, nem sempre será 

aquilo por que depois se anseia.  A relação mais íntima com os textos, ainda, faz 

com que se aclarem as dimensões do que neles se pode enfocar.  Foi bem isso o que 

ocorreu comigo, no percurso que partiu da idéia inicial (baseada, naturalmente, no 

projeto entregue à altura da seleção para o doutoramento) até se chegar à presente 

tese. 

Inicialmente, eu pensara em contemplar quatro romances, em vez dos dois que, 

de fato, vim a estudar.  Por que eu selecionara quatro livros?  Quando o fiz, penso 

ter confundido aprofundamento (que, segundo julgo, não deve estar ausente num 

trabalho como o presente) com quantidade.  Ou seja, se eu desejava fazer um 

trabalho que não fosse breve, calculei, a escolha de um corpus amplo não seria 

senão recomendável.  Revi o juízo, fundamentalmente pela estatura de As Vinhas da 

Ira (1939), de John STEINBECK (a quarta obra escolhida fora Engrenagem, 1951, de 

Soeiro Pereira GOMES), que seria, de certa forma, reduzido uma vez estudado 

seguindo-se os parâmetros que para minha proposta haviam sido eleitos.  Longe de 

querer que o grande romance do Dust Bowl fosse, arbitrariamente, encaixado em 

minha perspectiva, procedi a uma diminuição no número de romances a se enfocar, 

limitando o objeto de análise a Tortilla Flat (1935) e a Esteiros (1941) 
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(compostos, respectivamente, pelos já aludidos STEINBECK e GOMES).1

Se, por um lado, operou-se uma limitação no meu corpus, por outro, tive a 

possibilidade de (também levando-se em consideração o projeto inicial) aduzir várias 

questões que só podem enriquecer a teorização e a análise que empreendo, como as 

discussões entre História e ficcionalidade e o enquadramento social do romance, só 

para citar alguns escassos exemplos.  O aflorar desses assuntos também motivou 

uma mudança no tratamento dado às obras literárias, o que fez com que a 

especulação teórica fosse associada à análise propriamente dita.  Posso afirmar, sim, 

que houve uma lenificação do papel exercido pelos romances de que me ocupo neste 

trabalho, o que não acarreta, por outro lado, colocar-se a obra literária num plano 

secundário.  De objeto principal, os romances passaram a ser suplemento à teoria (e, 

arrisco dizer, vice-versa). 

Para encerrar essa apresentação (de tom claramente confessional), cabe-me fazer 

escusas por discussões pessoalíssimas que promovo ao longo da tese.  É que, 

segundo minha crença, constitui-se este como o espaço mais adequado não apenas 

para teorizar em torno dos pontos que enfoco, bem como para analisar os textos 

literários que compõem o corpus, mas, ainda, – e especialmente – para exercitar uma 

prática que me dá imensa satisfação, aquela de que um aprendiz de crítico (que por 

toda existência quererá sê-lo) pode gozar: compartilhar com outras pessoas a leitura 

do texto literário e dos fatores a ele respeitantes.  É bem esse o sentimento que 

norteou a feitura de minha tese e, talvez por isso, eu tenha me perdido em certos 

meandros da criação artística, nunca por mal ou por ousar ombrear-me aos textos 

com que trabalho, mas sim pelo encanto que a literatura desperta neste leitor-

escritor.  Disso não me arrependo, e, parafraseando PESSOA (1995B, p. 38), posso 

apenas afirmar que, da obra (não tão) ousada, é minha a parte feita. 

 

 

 
1 Contrariamente ao que fiz com as demais obras em língua estrangeira mencionadas em meu 

trabalho, optei por manter Tortilla Flat com o seu título original, uma vez que julgo de todo 

impertinentes as traduções tanto da edição brasileira (Boêmios Errantes, 1969) como da portuguesa 

(O Milagre de São Francisco, [19__]).  Foi desta última, vale informar, que retirei as citações feitas à 

altura das análises. 
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1 Introdução 
 

“Embebido num sonho doloroso, 

Que atravessam fantásticos clarões. 

Tropeçando num povo de visões, 

Se agita meu pensar tumultuoso...”∗

Antero de QUENTAL 

 

Estudar o romance, em seus variados aspectos, é atividade mais que recorrente no 

plano das investigações literárias.  Seja para a composição de seu histórico, a 

teorização em torno de suas estruturas, o estabelecimento das respectivas relações 

com a sociedade, ou – o mais usual – a análise de romances propriamente ditos, 

existe uma gama de enfoques a esse que parece ser o gênero de maior difusão desde 

o seu surgimento.  Por se tratar do mais lido, decerto também será o mais analisado 

– a implicação tende a ser natural. 

Considerando-se que o lugar do romance, dentro das manifestações literárias, é 

mesmo o que indico, é bem certo que a minha tarefa, no presente estudo, traga 

vários inconvenientes e algumas vantagens.  Obstáculos haverá pelo peso de uma 

bem-estabelecida tradição de trabalhos acerca do romance, pela dificuldade de se 

dizer algo novo – seja em termos absolutos (meta possível?), seja mesmo no enfoque 

oferecido.  Complicações haverá, ainda, advindas dos vários desencontros que há 

em torno dos fatores que dão forma ao gênero.  Com vistas à esquematização dos 

principais aspectos do romance, não é raro encontrarem-se teóricos ou críticos (e, 

até mesmo, romancistas que se passam por teóricos) que estabelecem, cada um ao 

seu gosto, intrincados (também simplórios, que há muitos) modelos de exegese e 

análise das narrativas em prosa.  Um teórico, uma teoria e uma nomenclatura.  É 

assim que costuma ser.  Mas ganhos ou avanços, ao se inquirirem os problemas 

atinentes ao romance, existirão? 

                                                 
∗ QUENTAL, Antero de.  Sonetos Completos.  2. ed.  Mem Martins: Europa-América, 1993.  p. 141: 

Voz Interior. 
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É bem certo que a resposta rime com positividade, uma vez que, do contrário, 

soaria a impropriedade a minha atual empresa.  Sim, há pontos positivos que, de 

certa forma, têm suas raízes nos problemas sobre que discorro acima.  A questão 

central reside, precisamente, na fartura de bibliografia disponível.  Ora, se é 

problemático organizar referências dentro de um universo de muitas vozes (que se 

sintonizam nada mais que eventualmente), há de se convir que, havendo uma 

proliferação de discursos acerca do romance, será maior o leque de que se pode 

selecionar.  (Ainda que o peso persista.)  E, ademais, a combinação de perspectivas 

(jamais as absolutamente contraditórias, bom que se diga) também se faculta 

justamente por esse caráter.  Pode-se dizer um novo pleno?  É claro que não.  De 

uma maneira pouco usual?  Decerto.  E é isso que, precisamente, busco neste 

trabalho.  Não pela tentativa, em si; mas sim pela crença de que a leitura do 

romance (a propósito, não apenas os dois com que trabalho, mas também como 

gênero em si) possa, de alguma maneira, ser enriquecida e enriquecedora. 

As abordagens que, até hoje, li sobre o romance (enfoques lato sensu ou stricto 

sensu) – para delas ter-se uma idéia geral, basta conferir a “Bibliografia” – seguem 

por dois percursos principais.  (Digo dois percursos, naturalmente, tendo plena 

ciência de que estou simplificando a questão; mas o faço, sobretudo, com o 

propósito de pôr em destaque o fio condutor dos estudos sobre o romance.)  Num 

deles, propõe-se uma teorização ou conceituação do gênero em pauta e se sustenta a 

perspectiva com referências a (ou citações de) romances pertencentes ao cânone.  

Nesse caso, de certa forma, o texto literário está a serviço de uma teoria, que ele 

deve ilustrar.  A outra vertente mais usual é a de se partir de um modelo teórico 

(prévio ou construído, a partir de referências, pelo analista) e de utilizá-lo como base 

para a análise de um ou de mais romances.  Nesse caso, em várias oportunidades, 

existe um insulação (senão de idéias, ao menos, na organização das obras teórico-

analíticas) entre ‘teoria’ e ‘prática’. 

No presente estudo, a versar em torno de Tortilla Flat e de Esteiros (mas não 

apenas, reforço), objetivo uma mescla entre as duas fórmulas.  Apresentação das 

obras e dos autores, discussão dos conceitos centrais com que trabalho, análise de 

passagens dos romances – todos esses elementos constam do todo.  No entanto, não 
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se promove um isolamento entre discussão de problemas (postos por outros autores, 

eminentemente) e análise com o meu olhar.  Em verdade, sim, anseio por um 

casamento pleno entre os dois planos, com a análise estando disseminada ao longo 

do meu texto.  Por isso, não se encontra, aqui, o tão notório (quase uma praxe em 

trabalhos acadêmicos) ‘capítulo de análise’.  Não, esta tese não o contém.  (Espero 

que sem ser para o seu prejuízo.)  Como resultado dessa integração, vê-se a 

recorrência de diálogos entre diferentes momentos do trabalho, uma vez que as 

relações entre os conceitos problematizados (fundamentalmente, História, ficção, 

realidade, romance e personagem) não podem estar circunscritas a apenas um 

capítulo/subcapítulo da tese. 

Se os aspectos por mim enfocadas não se resumem à pontualidade dos textos 

literários que contemplo, é defensável que, quantitativamente, eu acabe por dedicar-

me mais à teorização que aos inquéritos ao corpus; não por desmesura da escrita, e 

sim pelo reconhecido zelo em apresentar a minha leitura dos principais conceitos 

que debato, independentemente de atingirem diretamente ou não os romances de 

que me ocupo.  Há duas motivações cruciais para essa atitude: (1) não imagino que 

as concepções por mim defendidas o fossem superficialmente (se se trata de um 

estudo acerca do romance como gênero, os principais conceitos a ele atinentes por 

mim deveriam ser debatidos); (2) desagrada-me profundamente a idéia de transpor 

uma teoria ao texto literário tão-somente porque ela foi exposta.  Diálogos, assim, 

há apenas quando for pertinente (quando Esteiros e Tortilla Flat solicitarem, por 

assim dizer); e não parecem ser raros os momentos em que isso ocorre. 

Se esse caminho – mais incomum do que usual – é tomado, talvez coubesse eu 

elencar escusas para tal.  No entanto, repilo fazê-lo.  Justificar o meu 

comportamento é compor o estudo; e é precisamente o que opero.  Se há benefícios 

ou prejuízos (e, melhor, quais são uns e outros), só a leitura por outrem 

determinará.  Bem certo é, também, que eu não queira apenas exercitar a atividade 

de teorização.  E a estruturação do trabalho, desse modo, aflora mais como 

necessidade do que opção arbitrária e que se limite à inventividade. 

Postas essas questões (à guisa de roteiro para a exegese do trabalho), cumpre 

anunciar, mais particularmente, que fatores viso a contemplar em minha tese.  De 
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modo amplo, seus três momentos consistem em situar, sob um viés biográfico, 

histórico e crítico, os romances Tortilla Flat e Esteiros, com uma menção ao ato de 

se compararem textos literários (capítulo 2); debater, à luz dos conceitos de História 

e de sociedade, o estabelecimento das relações entre realidade e ficção, que, por 

serem lingüisticamente construídos, não devem ser vistos como pólos opostos 

(capítulo 3); apresentar a evolução que conduz do mito à novela medieval, e, desta, 

ao romance, com a conferência de primazia aos diversos estatutos assumidos pela 

personagem (com certa recorrência às questões que afloram das relações entre 

indivíduo e grupo ou comunidade; centrais no contexto dos romances estudados) 

(capítulo 4).  Canalizar e adaptar as teorizações/críticas para Tortilla Flat e Esteiros 

é, vale lembrar, a marca que norteia os debates que promovo. 

No que diz respeito às discussões empreendidas nos capítulos 3 e 4, em especial, 

revelo um temor que me acomete em todas as linhas, concentrado num risco capital: 

o de tentar conciliar vieses que não são postos lado a lado com freqüência.  Refiro-

me ao fato de combinar – só para, de várias, citar uma encruzilhada – a perspectiva 

pragmática de estudo do discurso a uma abordagem que enfoque elementos sociais 

como constituintes da obra literária.  Buscando evitar uma junção arbitrária e 

acrítica, pinço, nos instrumentais eleitos, conceitos que, uma vez associados, acabam 

por forjar a minha visão analítica.  Esta, por seu turno, só pode ser aquela 

demandada pelas obras literárias que me proponho a estudar.  Para sustentar a 

minha crença, acabo por recorrer (não por acaso) a um historiador em defesa dos 

estudos ecléticos (desde que ‘ecléticos’, claro está, repila proposições   

inconsistentes): 

 

Caso o termo [eclético] sirva para designar nada mais do que encontrar 

idéias em diferentes locais, fico feliz em considerar-me eclético.  Pode 

afirmar-se que estar aberto a novas idéias, de onde quer que venham, e 

demonstrar-se capaz de adaptá-las aos próprios propósitos e de encontrar 

maneiras de testar sua validade constituem marca tanto do bom 

historiador como do bom teórico.  (BURKE, 2002, p. 230.) 

 

Não sou teórico, tampouco historiador; mas é bem o que pretendo para minha 

atividade e, por conseguinte, o meu trabalho (sob o viés do literato, naturalmente).  
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Sobre a verdade de existir uma capacidade de se adaptarem as contribuições e, a 

partir daí, alcançarem-se resultados válidos, só o desenvolvimento da tese é capaz de 

dizer. 

Motivado por essa postura, parto de teorizadores que reputo como chaves para 

que se debatam os conceitos que viabilizam a análise literária.  No capítulo 3, lanço 

mão de ISER (2002; 1997), a discutir questões referentes à ficcionalidade em seus 

diálogos com o real.  O capítulo 4, por seu turno, tem norte nos ideários de LUKÁCS 

(2000) e BAKHTIN (1978), que problematizam o gênero romance e os seus fatores 

constitutivos.  A partir dessa base, aduzo, conforme se vê, um histórico de conceitos 

(bem como um conceito de História) que podem se articular a Tortilla Flat e a 

Esteiros, quase sempre jogando luz sobre a leitura dos textos. 

Para um estudo supostamente comparativo – em que pese a o desenvolvimento do 

trabalho, espero, demonstrar que à comparação não se resume o meu texto –, o 

equilíbrio entre fontes para a análise das instâncias contempladas consiste, no 

mínimo, numa necessidade (a fortuna crítica disso depende).  Se a bibliografia a 

respeito de GOMES é escassa (e não procuro me valer desse fato para justificar o 

número reduzido de textos que consultei a respeito do autor), o mesmo não pode ser 

dito a respeito de John STEINBECK.  Deparar-se com estudos que têm por objeto a 

obra do autor californiano (ou mesmo o próprio) é algo mais que usual.  Diante 

desse quadro, o que fazer?  Meu procedimento consiste em direcionar a seleção 

bibliográfica para as questões centrais que aqui debato (sem nunca desprezar 

analistas que, em comentários circunstancias, toquem em pontos de grande interesse 

para mim).  É bem certo que as fontes levantadas não sejam as ideais – no caso de 

GOMES, por inexistência; no de STEINBECK, por dificuldades de acesso (e razões para 

tal muito pouco importam neste momento).  Sei, também, que é papel do 

pesquisador oferecer bases atualizadas – e isso fiz sempre que possível (e quase 

nunca foi). 

Se esses percalços fazem com que as lacunas do trabalho se multipliquem, resta-

me oferecer as minhas leituras (e as teorias em que me apoio) para mitigar a 

limitação.  Assim, portanto, procedo.  Além de tudo isso, o texto literário aí está.  É 

de grande relevo saber o máximo que se puder a respeito do que dele já se disse, 
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mas, de outro lado, também é, com base no aparato teórico por mim eleito, operar a 

minha leitura da narrativa ficcional.  As articulações entre planos, desse modo, 

assomam como fundamentais. 

Mais do que um gênero a fenecer, o romance, desde o seu nascedouro marcado 

pela diversidade, mantém a sua vocação em manifestações literárias no século XX, 

fato que inibe qualquer periodização definitiva e fechada das realizações dessa forma 

narrativa.  Inserir os romances de STEINBECK e de GOMES nesse percurso, assim, 

revela o quão limitadora pode ser a classificação pura e simples de obras literárias, 

bem como problematiza as diversificadas maneiras como a ficção pode representar a 

realidade (nesse caso específico, marcada pelo tumultuoso período compreendido 

entre as duas Guerras Mundiais).  É bem isso o que proponho realizar em minha 

tese, sempre deixando patente que a literatura, como toda arte, é uma manifestação 

humana e que, por isso, consiste numa tradução individual de um momento 

histórico coletivo.  E é sem perder de vista essa noção, pois, que me apoio em 

teóricos e leio a literatura. 
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2 O Romance Norte-Americano e o Português na Década de 1930: 
situação de Tortilla Flat, de Esteiros, e a visão dos analistas 

 

“Interrogo o infinito e às vezes choro... 

Mas, estendendo as mãos no vácuo, adoro 

E aspiro unicamente à liberdade.”∗

Antero de QUENTAL 

 

Ainda que o presente trabalho não tenha por foco de análise a periodização 

literária ou os conceitos de grupos e gerações de escritores, creio não ser justo dar as 

costas aos referidos aspectos, uma vez que autores, obras e momentos históricos (em 

diálogo com a arte) fazem parte dos tópicos que elegi para debate.  Para um estudo 

que não se queira restritivamente textualista, comentar a produção literária em seus 

vários enquadramentos é de importância inquestionável. 

Pelo que afirmei, é plenamente justificável a pertinência de se examinarem grupos 

literários e autores como uma espécie de preliminar, mesmo tendo a noção de que 

não se trata, esta, de composição crítica que apenas nisso esteja pautada.  Talvez 

seja verdade, ainda, que a apresentação de referências histórico-literárias não revele, 

cabalmente, a proposta recôndita – ou expressa – no texto literário.  O mesmo se 

pode dizer da discussão de fatores atinentes à vida (literária, especialmente) do 

escritor para a leitura do texto narrativo.  Por que fazê-lo, então? 

Uma resposta possível para a indagação está em que, sem a devida inserção 

histórica, a leitura analítica das obras literárias possa cair no enviesamento 

limitador.  Também sem o acompanhamento do conjunto de juízos que a crítica 

emite sobre determinada composição artística – a fortuna crítica –, uma investigação 

pode estar fadada a redescobrir o óbvio.  Revisitar conceitos e interpretações que se 

compuseram a partir do texto literário – e com eles dialogar – transforma-se, assim, 

numa necessidade premente. 

                                                 
∗ QUENTAL, Antero de.  Sonetos Completos.  2. ed.  Mem Martins: Europa-América, 1993.  p. 130: 

Evolução. 
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Apresso-me a informar, no entanto, que desconsidero a noção de que só se possa 

compreender o texto literário como parte integrante de um corpus mais amplo de 

obras (isso, a bem da verdade, acabaria por me conduzir a enfoques circunscritos à 

paixão esquematizadora e classificadora, do que fujo ardentemente).  Ainda assim, 

não desconheço, também, que a exegese de um texto e dos fatores a ele respeitantes 

jamais deva passar ao largo do elemento sociocultural.  Desse modo, parece-me justa 

a crença de que um autor, vivendo num dado momento da História, compartilhe 

com outros de juízos acerca do mundo.  Além disso, uma tal inserção torna o artista 

em partícipe de um plano coletivo (não no sentido da “arte de agregação”, 

levantada por CANDIDO, 2002, p. 23), o que faz com que certos artifícios de sua 

obra aflorem numa análise crítica.2  Portanto – insisto em reafirmar –, não desejo, 

com o que há pouco expus, insinuar que este capítulo se pareça com uma 

propedêutica à análise das obras, até mesmo porque o que ora se comenta é, muito 

mais, um conjunto de elementos inerentes ao texto literário; são, dele, partes 

integrantes. 

Decorre dessa crença o meu afã por comentar os respectivos planos de produção 

de Tortilla Flat e de Esteiros, com este último texto a ser o fruto de uma tendência 

mais social que meramente individual – um projeto insurgente contra determinadas 

coordenadas da literatura portuguesa, que integra vários planos, com uma certa 

preponderância, em alguns momentos, da esfera política.  É um quadro que 

confirma a já notória observação de ORTEGA Y GASSET sobre o conceito de geração.  

Para o pensador espanhol, trata-se de uma situação em que se configura um 

compromisso entre o coletivo e o individual, e em cujo seio se adotam soluções 

artísticas com um certo status de coesão (apud REIS, 1981, p. 22).  A situação em 

pauta não implica, pois, “uma dissolução absoluta do escritor no grupo a que 

pertence” (REIS, 1981, p. 22), ainda que sejam, os escritores, vistos em conjunto por 

setores investidos do poder da crítica, como se delineia, inclusive, no contexto do 

próprio Neo-Realismo literário português. 

 
2 CANDIDO (2002, p. 23) observa que a atuação de fatores sociais conduz a dois tipos de arte: “arte 

de agregação e arte de segregação”.  A primeira seria fruto da experiência coletiva e derivaria na 

noção de que o artista obedece aos padrões impostos pelas práticas estéticas numa dada sociedade. 
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O caminho traçado por STEINBECK se caracteriza, por seu turno, como mais 

idiossincrático.  Os vários diálogos que o escritor californiano estabelece com a 

tradição literária e com o meio em que está inserido parecem importar muito mais 

do que relações de sintonia que ele venha a estabelecer com colegas de profissão.  

Isso faz com que o debate da escola a que estaria ligado GOMES se torne mais 

evidente, ao passo, no tratamento de STEINBECK, venham à baila problematizações 

mais individualizadas. 

 

De acordo com ALBÉRES (1962, p. 346), a década de 1930 presenciou o 

surgimento, em países então pobres, de uma vaga estética que se convencionou 

chamar de Neo-Realismo, ou, em outros termos, de Realismo Social3.  

Contrariamente ao contexto do centro-norte europeu – em que vicejava uma 

literatura sofisticada e de tendências psicologizantes, fruto de uma vida intelectual 

intensa –, Itália, Espanha, Portugal e América Latina seriam o espaço privilegiado 

para que a ficção centrada em tensões interclasses (pretensamente ligada ao que se 

convencionou chamar de arte engajada) frutificasse.4

Nestes últimos espaços geográficos, os nomes do italiano Alberto MORAVIA, do 

espanhol Miguel DELIBES e do brasileiro Jorge AMADO – para citar alguns escritores, 

dentre vários possíveis – trariam, para as respectivas composições ficcionais, 

personagens de camadas menos favorecidas economicamente.  Por meio dessa 

tendência, a criação artística (especificamente, a literatura) converte-se num discurso 

que propicia o exercício da denúncia social.  Como eixo desse processo, surge, 

muitas vezes abertamente, a discussão de natureza política. 

 
3 Adiante, serão discutidas urgentes questões referentes ao problemático e multifacetado conceito de 

realismo (não obrigatoriamente como escola literária, vale dizer). 
4 A literatura dos países industrializados estaria pautada na fragmentação do indivíduo.  No 

pensamento de ZÉRAFFA (1976, p. 115), são contextos em que pululam obras a enfatizar o 

desmembramento da personalidade, a ruptura da sociedade e a rejeição à realidade.  À frente desse 

processo, podem ser citados nomes como Marcel PROUST e James JOYCE.  Sairia de cena a 

personagem diferenciada em benefício do homem mediano, que está à parte da elite e das massas. 
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Esse processo de transformações, claro está, não revela a possibilidade de se 

mudar o mundo por meio da obra de arte (ainda que esse meu juízo se oponha à 

crença dominante no período).  No entanto, tendo-a como instrumento, pode-se 

fazer com que o universo circundante fosse vivenciado de maneira mais intensa.  

Conforme sustenta o já mencionado crítico francês: abandona-se o estilo superior do 

narrador burguês (fundamentalmente, o empregado no plano do Realismo 

oitocentista), em benefício de uma postura que não deixa de, em alguns momentos, 

resvalar no paternalismo (ALBÉRES, 1962, p. 343).  A construção ficcional, no 

âmbito de um tal projeto, mantém relações íntimas com as lutas sociais, ainda que, 

uma vez realizada em sua plenitude estética, não se limite a elas. 

Sem querer cair no reducionismo nominalista, mas, igualmente, não tendo como 

deixar de lado a importância do assunto (ainda porque proporcionou acaloradas 

discussões), volto-me para os problemas suscitados sobre a denominação para a 

corrente estética que se problematiza.5  E é o caso, penso, de se recorrer à proposta 

lançada por SACRAMENTO, que busca uma resposta para a questão “há uma estética 

neo-realista?” por meio de afirmações que não levem em consideração a inerência 

do texto literário.  Deve-se, sobretudo, “pressupor que o neo-realismo nos obriga a 

conceber a estética em termos particulares.”  (1985, p. 20.)  É como se ele 

implicasse, primordialmente, uma forma particular de se contemplarem as forças 

detectáveis no mundo circundante; tanto no processo criativo, mas não reduzido a 

ele apenas, como no caráter da exegese – são, ambos, momentos fundamentais para 

que se tenha a dimensão da tendência.  Nas palavras de FOX apud PINA, num viés 

propedêutico, 

 

o realismo novo que é nossa tarefa criar tem de lançar mãos à obra no 

ponto em que o realismo burguês a deixou.  Tem de mostrar o homem não 

 
5 Desde o presente momento, enfatizo: o comentário em torno do Neo-Realismo como escola ou 

tendência estética não abrange o núcleo das criações de John STEINBECK.  Conforme se verá adiante, 

o autor norte-americano tem consideráveis pontos de dissonância em relação às linhas-mestras da 

estética em pauta (ainda que possua alguns pontos de contato).  De qualquer modo, não é passível de 

desprezo o fato de ser na década de 1930 em que o escritor nasce para a literatura e, assim, o 

conhecimento do plano artístico em que suas obras afloram não é de todo descartável. 
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meramente crítico, nem o homem numa guerra sem esperança com a 

sociedade à qual não consegue adaptar-se como indivíduo, mas o homem 

em acção para modificar as condições em que vive, para dominar a vida, o 

homem em harmonia com o curso da história e capaz de se tornar senhor 

do seu próprio destino.  (1977, p. 56.) 

 

Indo além, nunca será demasiado tomar em consideração as discussões que se 

promovem em torno do realismo, que serão aprofundadas em 3.2 e, 

particularmente, 3.3.  Para já, no entanto, cabem especulações preliminares 

respeitantes à instância criadora (“Deve o romance visar uma representação ‘correta’ 

da sociedade e qual poderia ser ela?”) ou do leitor (“Deve o romance ensinar aos 

leitores e lhes apontar caminhos a serem seguidos?”) (REUTER, 1996, p. 17).  De 

todos esses aspectos, emerge a já propalada necessidade da vinculação histórica dos 

textos problematizados.  O realismo (como elaboração ficcional) e o Neo-Realismo 

(como vaga estética) só podem ser compreendidos amplamente uma vez inseridos 

num contexto artístico particular.  Adiante, quando estudo umas tais manifestações 

dentro da literatura portuguesa das décadas de 1930 e 1940, portanto, esclareço 

quais fatores dão forma ao novo realismo que se emprega para a composição 

romanesca. 

 

Dos Estados Unidos, levando-se em consideração o referido desenvolvimento 

crítico do realismo literário, o que é possível informar?  De alguma maneira, podem 

ser constituídos como uma espécie de berço do movimento (ALBÉRES, 1962, p. 343; 

e CASAIS MONTEIRO, 1950, p. 133, defendem essa hipótese).  Seria lícito, entretanto, 

alinhar o país no plano das nações desfavorecidas a que acima aludi, uma vez que, 

após a Primeira Grande Guerra, conhece um surto desenvolvimentista responsável 

por pavimentar o caminho para se tornar na grande potência mundial?  Bem certo é 

que a resposta para tal questão, stricto sensu, seja negativa.  De outro lado, há dois 

fatores que, para o bem ou para o mal, inserem o país americano no circuito da 

vertente literária que se problematiza. 

O primeiro, sem dúvida, é o craque da Bolsa de Nova Iorque, no evento que ficou 

conhecido como “A Terça-Feira Negra” (29 de outubro de 1929); antecedida por 
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uma pressagiosa “Quinta-Feira Negra” (24 de outubro de 1929), quando não 

poucas pessoas, ao desfazerem-se de suas ações, livraram-se de queda ainda maior.  

Por uma febre de especulação e de consumismo, as ações – disseminadas por ampla 

maioria da população norte-americana – tiveram seu preço drasticamente reduzido, 

levando milhões à bancarrota, dos pequenos aos megainvestidores.  De algum modo, 

esse pode ser considerado um elemento motivador para as recorrentes críticas que 

John STEINBECK, que vivenciou intensamente o período, dirige ao capitalismo (pelo 

menos, da maneira como o escritor concebe essa prática).6

O segundo aspecto que aproxima o panorama dos Estados Unidos ao das nações 

menos desenvolvidas, dizendo respeito à literatura ela mesma, está ligado à mudança 

de parâmetros que passa a reger as composições ficcionais do país, numa espécie de 

viés alternativo aos que foram indicados pela Geração Perdida – a de, entre outros, 

Ernest HEMINGWAY e Francis Scott FITZGERALD, que, de certa maneira, nortearam a 

Era do Jazz (os loucos anos 1920).  A ficção dominante no período é produto do 

momento em que “os novos escritores rechaçam o simplismo moralizante de seus 

antecessores.  [...] agora, que os vencedores se apoderaram do luxo, gerou-se a 

perplexidade.” (BLANCO, 1978, p. 111).7  Não há ênfase em utopias ou denúncias; 

antes, constatações e a falta de perspectivas.  Sobre as raízes desse processo (que 

desaguariam na Geração Perdida e na ficção dos anos 1930 – em linhas gerais, uma 

como contraponto da outra), devo me debruçar com maior atenção. 

Em alguns de seus momentos iniciais, a narrativa de ficção norte-americana se 

apoiou nos ideais expansionistas, que permeiam as composições de autores como 

James Fenimore COOPER – espécie de arauto dessa linha de pensamento –, ou no 

recurso à cor local, típico nos prosadores da Era Dourada (caso de Bret HARTE e de 

 
6 A quebra da bolsa pode ser comparada a uma bolha que explodisse: a superavaliação artificial de 

valores gerou uma crise de crédito sem precedentes, e os títulos foram lançados no mercado sem 

encontrar compradores.  Mesmo diante de um quadro alarmante, o então presidente dos Estados 

Unidos, Herbert Hoover, tenta (alicerçado no juízo de sua equipe econômica) convencer a população 

de que se trata de um revés sem repercussões mais amplas, como tantos outros que enfrentaria o 

capitalismo desde o advento da Revolução Industrial.  O período pós-craque da bolsa – conhecido 

como a Grande Depressão – mostraria que o governante estava equivocado. 
7 Traduzi ao português todas as citações de passagens em línguas estrangeiras. 

 



 
 
Uma Inserção de Tortilla Flat e de Esteiros na História do Romance 

20

Antony C. BEZERRA 
 

                                                

Mark TWAIN).  Todavia, sob a batuta do Naturalismo de William Dean HOWELLS, 

umas tais perspectivas de construção narrativa viram-se abaladas. 

No limiar do século XX, o romance dos Estados Unidos começa a abandonar, 

gradativamente, a nota ufanista em benefício do questionamento, em várias 

oportunidades e poucos tons, das estruturas sociais em que está baseado o 

desenvolvimento do país.  Levantam-se, dessa maneira, não poucas polêmicas.  Será 

que o progresso material foi capaz de fazer dos homens melhores?  Os meios por 

que se alcançou o desenvolvimento foram, de fato, dignos? 

Com uma resposta que está ligada a sentimentos negativistas (e, por meio de 

propostas díspares, que resvalam num caráter denunciador), prosadores como 

Stephen CRANE, Theodore DREISER, Sherwood ANDERSON e Sinclair LEWIS pintam a 

farsa em que consiste o sonho norte-americano de realização pessoal (e coletiva, por 

que não dizer).  Mais nos primeiros que nos últimos, vigora uma tendência 

naturalista marcada por um determinismo de cunho pessimista, não se prenunciando 

a redenção das personagens por qualquer meio expresso.  Valores enviesados 

produzem estruturas sociais que permitem o mascaramento de vidas privadas que 

longe estão de ser ilibadas.8  Em DREISER, a título de exemplo, “a confrontação 

entre a realidade norte-americana e a teoria liberal é mais conflitiva”, desnudando 

uma luta brutal entre os fracos (pobres) e os fortes (ricos) (BLANCO, 1978, p. 108). 

É bem verdade que, para a leitura de todo esse percurso, não se pode desprezar 

um fator, acusado por GLISSANT (1992, p. 105).  Segundo o crítico caribenho, a 

reconstrução do Realismo europeu, em solo americano, derivou na superficialidade.  

 
8 É curioso notar que John STEINBECK, numa de suas últimas obras, O Inverno de Nossa 

Desesperança (1961), revisitaria a questão, não mais, no entanto, sob uma nota fatalista.  Em “The 

Winter of Our Discontent, de John Steinbeck, e as Contradições do Sonho Americano” (comunicação 

apresentada no I Seminário América-Américas: cultura, poder e identidade, realizado em 3-4 dez. 

2003, no Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco), tive 

oportunidade de estudar os mecanismos por meio dos quais se apresenta a descrença do autor no 

American way of life.  Numa obra como As Pastagens do Céu, pertencente ao período formativo do 

escritor, também é possível encontrar uma mescla entre elementos místicos e a crítica ao conjunto de 

valores norte-americanos, ainda que NAGEL (2001, p. xv-xvii) reduza o livro às tendências de um 

Naturalismo tardio que vigoraria, nos Estados Unidos, até princípios da década de 1930. 
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Bem pesado o caráter esquemático das principais linhas do Realismo (e, em especial, 

do Naturalismo) nos Estados Unidos, a visão de GLISSANT faz muito sentido.  

Compartilha, dessa perspectiva, BLANCO (1978, p. 106-107), que põe em evidência 

“a simplificação extrema das situações à maneira de uma caricatura” de muito do 

Naturalismo no país da América do Norte.  Traços de maniqueísmo e de forte 

moralismo também são dominantes.  De todo modo, é flagrante que o idealismo 

ceda lugar a uma expressão crua de comportamentos e hábitos pouco ligados à 

moral e que, por tirarem as caveiras do guarda-roupa, chocam.  A produção literária 

do período, assim, dá vazão a uma estética recuperada, sob nova partitura, no 

romance que viceja a partir da década de 1930. 

Com a Grande Depressão, o tom que domina as criações deixaria de ter a 

preponderância científica (notória no já contemplado DREISER) para se tornar em 

social: Thomas WOLFE e Erskine CALDWELL acabam por não se render às limitações 

de fontes oitocentistas e, não raro, emprestam a suas narrativas um caráter passível 

de se chamar neo-realista, questão classificatória que, ainda sendo marginal, joga luz 

sobre a especulação aqui empreendida.  De algum modo, mas por caminhos 

tortuosos, se comparados aos dos demais, John STEINBECK está inserido nesse plano. 

Em relação, especificamente, a este último autor, notar-se-á, com o 

desenvolvimento do trabalho, que ele mantém fortes vínculos a uma visão científica 

da humanidade, em especial quando da sua formação como escritor.  Entretanto, 

desde já procuro deixar isto claro: de modo algum se poderá dizer que STEINBECK 

assuma um viés naturalista, até mesmo pela perspectivação lírica e mística que 

muitas vezes imprime a suas composições.  Já em CALDWELL, há quem detecte um 

quê de documentário, que acaba por derivar no melodrama (BRADBURY, 1991, p. 

118).  São caminhos que se tocam, mas que também se distanciam inelutavelmente. 

As novas tendências, de algum modo, distinguem-se das práticas esquemáticas 

que se pode observar tanto no cientificismo do século XIX (e seus ecos no século 

seguinte), bem como nas práticas literárias dominadas pelo engajamento social.  

CASAIS MONTEIRO (1950, p. 136), crítico, sob muitos aspectos, dos romancistas 

sociais em Portugal, observou, a respeito dos escritores norte-americanos em pauta: 
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E é bem significativo que, mesmo nos mais amargos libelos contra os 

males que perturbam a saúde da América, os seus romancistas raramente 

nos dêem essa visão desesperada tão frequente na literatura “social” da 

Europa.  A voz livre da América fala mais alto do que todas as queixas.  

[...] O romance norte-americano dá-nos, apesar de tudo, uma imagem 

saudável do homem. 

 

Pela formação do crítico, claro está, não se pode negar que, em sua voz, ecoe o 

ranço contrário a um grupo de romancistas (os neo-realistas lusitanos), e, por 

tabela, acabe sendo conduzido a uma exaltação da prática norte-americana em 

detrimento da nacional.  Apesar disso, não será mesmo errôneo afirmar que os 

contornos assumidos pela ficção dos Estados Unidos apresentem um parentesco 

apenas circunstancial com os seus correlatos europeus e latino-americanos; é 

possível aceitar que CASAIS MONTEIRO se veja motivado pelas evidentes distinções 

existentes entre os contextos que se comentam.  Em última análise, há de se 

perceber, também, que a luta contra o fascismo obscurantista acaba por fazer dos 

escritores europeus muito mais politizados que os seus correspondentes americanos. 

A ambigüidade política, no plano de uma nova tentativa para o estabelecimento 

de um realismo crítico em solo estadunidense, acaba por acarretar percalços.  

(Talvez em STEINBECK, mais do que em qualquer outro autor, isso se note com 

maior nitidez.)  Quase sempre, o desconforto gerado pelos rumos da democracia 

norte-americana deságua no sentimentalismo e no lirismo.  No juízo de BLANCO, o 

capitalismo é atacado, mas não de maneira efetiva (1978, p. 113).  Isso não empana, 

de todo modo, aquele que – segundo SIMON (1950, p. 138) – é o rasgo marcante da 

nova geração de escritores: “a solidariedade que une o intelectual ao cidadão 

comum.”  Contrariamente ao olhar predominantemente cientificista dos naturalistas 

– pautado no distanciamento do objeto – e à inspiração europeizante da Geração 

Perdida, propunha-se uma prática literária que privilegiasse a experiência das 

temáticas com que os autores trabalhavam. 

 

Em Portugal, de forma mais evidenciada que nos Estados Unidos, é possível 

detectar-se uma certidão de nascimento para a estética neo-realista: certamente, recai 
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sobre o romance Gaibéus, de Alves REDOL, um tal mérito.  O livro, publicado no 

ano de 1939, não pode ser considerado fruto de uma iniciativa repentina e 

individualizada (aliás, como raramente será uma obra vinculada à homeorrese).  O 

próprio autor o reconhece, quando, no “Prefácio” composto para o jubileu de prata 

de Gaibéus, afirma: “Pressentiram-na [a Segunda Grande Guerra] desde 1936 

muitos homens desse tempo.  Eu estava com eles.  Gaibéus germinou nessa época e 

foi consciência alertada antes de ser romance.” (REDOL, 1965, p. 36.) 

O primeiro romance neo-realista é o fruto de um movimento que, em Portugal, 

difundiu-se nas revistas pós-Presença (Pensamento, Gládio, Gleba, Ágora etc.) e que 

tomou corpo em grupos de estudantes segundo os quais, num momento de crise 

(nacional e no plano europeu como um todo), não haveria mais espaço para o 

ensimesmamento que o periódico coimbrão pregava.  Nas hábeis palavras de 

TORRES (1977A, p. 20), passou-se a combater o “tipo de literatura ou autores que 

haviam se consagrado – e estes eram os da revista Presença (1927-1940) – e não só 

consagrado como se haviam tornado no novo establishment.”9

Todo movimento tem os seus guias e, no caso do Neo-Realismo literário 

português, a situação não é diversa.  Dentre os vários teorizadores de uma nova 

estética que emergia, cabe destacar dois: Mário DIONÍSIO e Joaquim NAMORADO.  

Ao segundo, cabe, inclusive, a responsabilidade de ter escolhido a denominação que 

consagrou a geração literária para a posteridade (a contragosto de vários deles,  

 
9 A Presença, folha de arte e crítica, foi criada em 1927 por um grupo de estudantes coimbrãos e teve 

duas fases: da fundação a 1938 e de 1939 a 1940.  A teorização em torno do labor artístico sempre 

foi um dos fortes da revista, com ênfase na busca de manifestações de ‘qualidade’ (conceito 

movediço, que, para os presencistas, significava o seguimento a critérios eminentemente estéticos).  A 

exploração da alma humana – num viés que adota parâmetros à VALÉRY e à PROUST –, fincada na 

valorização de individualidades, também é elemento central no pensamento dos que deram forma ao 

periódico.  Os questionamentos sobre o caráter social da arte neo-realista (em oposição à 

presencista), entretanto, parecem nitidamente infundados, conforme percebeu NOGUEIRA apud 

TORRES (1977A, p. 23), ao afirmar que toda arte é social. 
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como Fernando NAMORA e Manuel da FONSECA).10  Conforme ABELAIRA (1998, p. 

162), trata-se de uma opção que substitui a mais natural – Realismo Socialista – 

para não despertar a censura salazarista. 

Quais os principais problemas levantados pelos autores que nasceram para a 

literatura no contexto mencionado?  Questões que, fundamentalmente, opõem-se à 

perspectiva que adota o Segundo Modernismo português, em sua tendência de 

enfatizar a formação do indivíduo, intentando relegar a uma plana inferior os 

problemas sociais (o que, de resto, só ocorre de forma superficial, uma vez que é 

inconcebível a construção psicológica sem o influxo das relações em comunidade).  

Numa defesa apaixonada e irrestrita à estética neo-realista, com um viés em que 

respingam notas de idealismo, DIONÍSIO observou: 

 

o que o Neo-Realismo pretende é justamente, consciente de como se dá a 

evolução literária e histórica da humanidade, provocar uma completa 

renovação artística pela síntese de toda a literatura passada, na qual está 

em primeiro plano naturalmente o que de mais profundo houve no 

Realismo e no Romantismo.  (apud REIS, 1981, p. 58-59.) 

 

É bem certo afirmar que poucas foram as realizações estéticas capazes de 

encarnar o que DIONÍSIO propôs.  Mas, que houve obras a cumprir um tal projeto, 

houve.  E são exatamente essas que alçam o Neo-Realismo em Portugal a uma 

posição estética digna de destaque.  Isso não é fruto exclusivo de um programa de 

criação literária que, por si só, aliciasse os novos escritores. 

 
10 Para FONSECA (2004), trata-se de uma mera conveniência arranjada pelos críticos (“Eu nem sequer 

disse que era neo-realista.  Foram os críticos que acharam que eu era neo-realista, eu não disse nada.  

[...]  Foi uma palavra que o Joaquim Namorado arranjou para fugir à censura.”  A nomenclatura 

mais apropriada, segundo FONSECA, seria a de “realismo dialéctico”.  NAMORA, por seu turno, 

prefere “Realismo Moderno”, mas se rende (com reservas): “Se o rótulo serve a alguém, que o 

utilizem.  Mas que lhe não dêem ênfase restritiva, abusiva e imerecida.”  (NAMORA, 1997, p. 77).  

Uma outra denominação, ainda, foi proposta por RAMOS apud REIS (1981, p. 49): “Realismo 

humanista”, que, “em face da realidade, é essencialmente activo”.  Na raiz de todas as propostas, 

nota-se uma marca comum: a preocupação de se distinguir o novo realismo do que vicejou no século 

XIX. 
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Muito mais havia para fomentar as manifestações que tendiam a um engajamento 

no quadro político-artístico do país.  Dentro e fora de Portugal.  Após as tentativas 

malogradas, que remontam a 1910, com o 5 de outubro, de se afirmar uma 

República sólida (trocas de governo e de ministério eram freqüentes, contabilizando-

se, ainda, o assassínio do presidente Sidónio Pais, em 1918), chegou-se a uma 

‘solução’: a instauração de uma ditadura militar (1926-1933).  Foi esse regime que 

desaguou na ditadura salazarista, forjada nas cátedras da Universidade de Coimbra.  

Se, num primeiro momento, o ministro da Economia António Salazar foi 

responsável por sanear as contas e pôr ordem num Estado sem referências, quando 

passou a gozar de plenos poderes, a perseguição aos que se opusessem ao regime 

tornou-se numa constante.  A aumentar a tensão do momento lusitano, estão a 

Guerra Civil Espanhola (1936-1939) e a ascensão do nazi-fascimo.  Nas palavras de 

DIAS (1975, p. 67), o enquadramento histórico em que se insere o nascedouro do 

Neo-Realismo é aquele marcado pelo “alargamento, o endurecimento do fascismo, 

exaltado na sua histeria pela guerra civil espanhola.”  É nessa movimentada (e 

mesmo conturbada) situação histórica que surgem os primeiros gritos a denunciar o 

quadro de desigualdade social que vicejava em Portugal. 

Verdade maior, entretanto, é que o conjunto de referências que incidiu sobre o 

Neo-Realismo não se reduziu ao plano político.  Muito da literatura o fez, e houve 

mesmo obras de autores que, a circularem entre os jovens aspirantes a escritores, 

despertaram-nos para a possibilidade de se construir uma arte que se costuma 

chamar engajada – às vezes, restritivamente socialista, como no caso dos russos –, 

sem o abandono dos referenciais estéticos (por mais que se tentasse deixá-los num 

status secundário).11

Nomes a influenciar – e não cabe mesmo palavra mais apropriada – os autores 

portugueses serão vários, cabendo destaque para os soviéticos Fiódor GLADKOV e 

Máximo GÓRKI, os norte-americanos CALDWELL e STEINBECK, bem como, e 
 

11 Fala-se, aqui, em “arte engajada”, ainda que autores como ZÉRAFFA, a título de exemplo, creiam que o 

romance, “essencialmente ‘social’, em sua natureza, tenha pouco a ver com a incitação da rebelião contra a 

‘sociedade’.”  (1976, p. 16).  Não acredito que o romance, em sua essência, tenha um tal papel a 

desempenhar, o que, por outro lado, não me impede de supor que romancistas, sim, possam investir o gênero 

de um recorte responsável por suscitar a rebeldia (ou, de outro lado, um comportamento reacionário). 
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especialmente, a geração que integra a chamada Segunda Fase do Modernismo 

brasileiro, com os autores conhecidos como regionalistas.  Destes, é bem certo que 

foi Jorge AMADO – o primeiro, o de Cacau, 1933, e de Capitães da Areia, 1937 – o 

que mais se difundiu.12

Os veículos a que recorreram os que não baixavam a voz, ainda que convivessem 

num ambiente hostil, foram vários, em posições que oscilavam da virulência à 

contenção.  REIS é o responsável por apontar os principais periódicos em que os 

jovens escritores (em sua maioria, na casa dos 20 anos) expuseram seu ideário: 

 

Seara Nova, O Diabo, Sol Nascente, Vértice, Altitude, O Globo, 

Síntese, Pensamento, são, entre outros, os principais órgãos que nas suas 

páginas acolhem os textos que vão conferindo solidez programática ao 

movimento neo-realista.  (1981, p. 34.) 

 

Curioso é notar, ainda, que a revista que se notabilizava por propalar uma 

proposta antípoda (Presença) também cedeu espaço para que os escritores 

ascendentes dessem vazão a seus instintos renovadores.  O mesmo ocorreu com a 

tradicional Seara Nova, cuja criação remonta ao ano de 1921 e que acolheu, com 

efusão, posso dizer, a problemática ideológica que se levantou no Neo-Realismo.  

Tudo dominado, como bem ressalta REIS (1981, p. 15), por uma característica que 

se transformaria em fator central da estética insurgente: as idiossincrasias, expressas 

na adesão às causas dos desfavorecidos. 

 

De facto, a escrita totalmente neutra constituía não só, em certa 

medida, uma limitação da militância pressuposta no citado empenhamento 

literário, como sobretudo a expressão verbal do fenómeno literário 

inviabilizava, desde logo, um discurso de subjectividade. 

 

Não era bem o caso de o crítico buscar apenas referências metódicas para a 

exposição de argumentos contrários a situações políticas ou a grupos literários.  

Necessária também se fazia a integração plena à matéria em torno de que o ensaio – 

 
12 Sob uma perspectiva que repele observar os planos à luz do servilismo (do português em relação ao 

brasileiro), cheguei, em outra oportunidade, a fomentar uma tal discussão (BEZERRA, 2001). 
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e, posteriormente, a ficção e a poesia – especulava.  É um lugar classificado por 

GÓMEZ DE LA SERNA (1971, p. 11) – à luz da produção do escritor espanhol Ignacio 

ALDECOA – como a faixa de texto que consiste num meio-termo entre a criação e o 

testemunho.  O real deixa de ser observado com olhos despidos de envolvimento 

para ser o mote de uma idealística união entre homens. 

Os comentários amplos que até agora emiti podem sugerir que o Neo-Realismo 

consistisse num grupo coeso de indivíduos; trata-se de uma falácia.  Em verdade, 

construi-se a partir de pequenos conjuntos (geralmente de estudantes), espalhados 

pelo território português e a compartilhar, de várias maneiras, anseios que se 

aparentam.  Se se pode apontar alguma reunião como mais sólida, talvez mesmo 

tenha sido a de Vila Franca de Xira, à frente Garcez da SILVA e Alves REDOL.  A 

conferência que, em 1936, este autor desenvolveu em torno do tema “Arte” é um 

marco de extrema importância para que se fixassem as diretrizes estéticas do grupo 

ribatejano, em nítida oposição à idéia da arte pela arte.  Sobre as empresas levadas a 

cabo pelos então jovens artistas, escreveram FERREIRA (1992), o próprio SILVA 

(1990) e SALEMA (1980), entre vários outros, sempre a ressaltarem as preocupações 

amplas de indivíduos os quais, vivendo numa cidade pequena, não caíam na 

mediocridade a que, em tese, estariam fadados.  E é assim, a partir de iniciativas 

inovadoras, que o movimento se erige.  No caminho, teve de lutar com todas as 

forças contra as (muitas vezes cruéis) críticas que lhe eram dirigidas. 

Dentre os detratores do Neo-Realismo literário, é certo ressaltar os presencistas 

(ou epígonos destes), que, capitaneados por Adolfo CASAIS MONTEIRO – este, 

cunhado de um dos autores que focalizo no presente trabalho, Soeiro Pereira GOMES 

– e João Gaspar SIMÕES, não poupam ataques a narrativas que surgiam.13  TORRES 

(1977A, p. 50-51) é responsável pela transcrição de alguns apodos dirigidos, por um 

dos mais polêmicos coimbrãos, José RÉGIO, aos primeiros neo-realistas: tratar-se-ia 

de uma arte pejada por “preconceitos”, “dogmatismos” e “fanatismos”.  Sobre 

SIMÕES, afirma-se: 

 

 
13 CASAIS MONTEIRO, curiosamente, posta-se ao lado de GOMES, num comportamento de tutor que 

não se justifica apenas pela amizade, mas que vai além: chega à admiração literária. 
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nunca poupará os neo-realistas nas suas críticas; mas, se honestamente terá 

de reconhecer o talento de alguns, será para, ao mesmo tempo, ir 

afirmando que se as obras deles são boas, só o são na medida em que se 

“afastam” dos postulados dogmáticos do Movimento.  (TORRES, 1977A, 

p. 51.) 

 

O confronto que então se estabelece não deve dominar as discussões que 

promovo; no entanto, é mister a apresentação de um sensato juízo de PINA (1978, p. 

93), que, de alguma maneira, caracteriza o caminho encontrado pelos presencistas 

para desautorizar os novos ficcionistas: 

 

A literatura e a arte socialistas julgam-se no seu conjunto, no 

significado global do seu desenvolvimento e da sua função social, das suas 

conquistas e da relevância histórica e cultural, ou na qualidade de obras e 

autores individuais?  Górki e Cholokov, por exemplo, não demonstrarão o 

pleno valor da arte socialista?  Então porque apontar outros, porventura 

mais fáceis de pôr em causa por serem menos famosos, ou menos ‘bons’ e 

generalizar a partir deles? 

 

Nem vou me dar ao trabalho de julgar o mérito intrínseco à questão defendida 

por PINA – de GÓRKI ou CHOLOKOV serem ou não escritores dignos de louvor –, mas 

a grande verdade apontada pelo crítico é a de a virulência contra os textos neo-

realistas ser, em grande medida, fundamentada (não por acaso) em textos de autores 

menores ou mesmo em obras iniciais daqueles que viriam a se consagrar.  Buscar, 

esquematicamente, pontos fracos no ‘adversário’ foi um golpe baixo de que os 

analistas de ascendência presencista, em grande parte, não abriram mão. 

O caráter pouco preciso e apressado das críticas pode ser detectado nas palavras 

de CASAIS MONTEIRO (1950, p. 202-203), segundo quem os neo-realistas 

portugueses, 

 

ao verem-se na necessidade de preencher com alguma coisa esse vazio que 

– por se terem vedado a análise dos indivíduos, por terem reduzido o 

homem a simplificadas acções e reacções de que todo o imprevisível era 

banido, se viam obrigados a substituir por alguma coisa, [...] – em suma: a 
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todo o acidental e anedóctico que pudesse dar uma aparência de vida às 

suas frágeis intrigas.  [sublinhado meu.] 

 

Primeiro que tudo, é condenável a subjacente limitação, operada pelo analista, de 

que a contemplação dos perfis psicológicos individuais só possa se dar de forma 

direta (e jamais por suas ações ou relações mútuas), bem ao gosto do Presencismo.  

E dois outros pontos, ainda, assomam na passagem: (1) a generalização dos 

comportamentos responsáveis por reger composições de natureza neo-realista; (2) a 

nítida sustentação de argumentos no que de mais incipiente o Neo-Realismo possa 

ter produzido (com a agravante de que CASAIS MONTEIRO, em nenhum momento, 

nomeie aqueles a que se refere).  Que há autores a professar uma tal perspectiva, não 

se pode negar.  Que é essa a nota capital do movimento (ou, ao menos, o que de 

mais elaborado ele produziu), é impossível acreditar. 

Não se sabe por que razões particulares, hoje, os leitores (e muitos críticos) não 

têm interesse pela recepção de obras do Neo-Realismo.  ABELAIRA (1998, p. 163) 

encontra uma possível motivação na tarefa que a estética teria assumido para si – a 

de construtora do futuro.  Uma vez que o futuro chegou – com as utopias socialistas 

não se confirmando –, e os leitores vêm a operar exegeses anacrônicas, os textos 

neo-realistas acabam por parecer datados. 

Não parece impróprio acreditar que a grande obra supere as limitações impostas 

pelo tempo; igualmente justo, no entanto, é acreditar que o discurso literário não 

pode se despregar definitivamente da História.  Por isso, como analista, acredito que 

a validade de se estudarem autores os quais, atualmente, são pouco lembrados está 

em se verificar a mutabilidade e a evolução das propostas estéticas, bem como na 

compreensão ampla da História da criação literária.  Não me furto, pois, a assim 

proceder. 
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2.1 Examinar Autores e Obras 

 

Argumentei, na passagem anterior, em favor da pertinência de se estudar o plano 

histórico em que se desenvolvem as manifestações literárias.  No presente momento, 

comento os aspectos que sustentam uma breve discussão de elementos biográficos, 

tendo em conta os autores com que trabalho.  O quadro, é bem certo, pode se 

mostrar nebuloso se se levar em conta que “a confusão entre o mundo inventado do 

romance e o mundo real, em que vive o romancista, persiste até os dias atuais.”  

(KNOEPFLMACHER apud LANGLAND, 1984, p. 4.)  No entanto, por o plano ficcional 

beber do social, seria (e, de fato, é) possível analisar o quanto do mundo real incide 

no ficcional.14

Um argumento plausível para a minha defesa diz respeito ao fato de existirem 

críticos a sustentarem a noção de que determinadas personagens ficcionais, 

circunstancialmente, externariam juízos relacionados à visão do autor acerca do 

mundo circundante, conforme CHAIA (1996, p. 80).  O estudioso, nessa linha de 

pensamento, acredita na possibilidade de se oferecerem “transbiografias” (o 

exemplo em pauta seria o cineasta brasileiro Glauber Rocha), “com pistas da vida, 

que desnudam as ilusões e recriam personagens paradigmáticos, que estão 

constantemente repondo novos elementos para compreender a vida e a história.” 

(CHAIA, 1996, p. 80.)  Uma hipótese assimilada pode-se encontrar em LANGLAND 

(1984, p. 5), que defende: 

 

A fusão entre o estético e o mimético na representação da sociedade 

significa que as asserções em torno da dimensão formal da sociedade num 

romance sugerem, necessariamente, algo sobre as idéias que um autor tem 

da sociedade além do horizonte formal do romance. 

 

A partir das estruturas no romance – e do ideário nele veiculado –, seria possível 

aproximar-se de juízos autorais.  Se isso não é falacioso, há de se convir que muitos 

 
14 A medida em que esse processo se desenvolve é debatida no capítulo 3; fundamentalmente, quando 

dirijo atenções ao ideário de ISER (2002; 1997). 
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são os mecanismos lingüísticos e artísticos que fazem parte desse processo – e uma 

tal consciência é indispensável para que se evitem leituras enviesadas ou redutoras. 

Dos vários caminhos que se apresentam para o estudo articulado das opções 

estéticas do homem e de sua produção, confiro primazia às implicações que a 

realidade (conceito adiante problematizado) trazem à ficção.  Por isso, recorro 

novamente a LANGLAND (1984, p. 20-21), para expressar um complemento ao 

debate ora empreendido: 

 

Ocasionalmente, ouvimos a voz do autor no texto ficcional, em que 

surge quando se deveria emitir, na verdade, a voz das personagens.  Não 

surpreende que umas tais intrusões se transformem em críticas contra as 

condições sociais contemporâneas.  Afinal de contas, os escritores tiveram 

experiências de injustiças em seus próprios mundos e, quando as 

experiências se avizinham às das personagens, torna-se tentador externar a 

voz pessoal.  No entanto, quando ocorrem tais intrusões, somos capazes de 

percebê-las. 

 

É claro que não se pode tomar a afirmação da autora como lei, até mesmo 

porque ela parece não pôr em voga a mediação ficcional.  Mas, de outro lado, não 

pode ser senão inocência desconhecer que, sim, há um sistema de experiências e 

valores que transcendem a vida do homem e alcançam o universo da ficção.  Isso se 

configura não apenas por meio das personagens (como reforçaram LANGLAND e 

CHIAIA), mas em várias outras esferas, como na ordenação dos eventos narrativos, a 

escolha de matérias romanescas, da voz emissora, do enquadramento estilístico etc. 

Procuro, dentro de uma proposta que integre autor e obra, não incorrer em 

facilidades insidiosas.  Por isso, ainda que aparentando simploriedade, esse percurso 

sustenta aspectos do desenvolvimento que planeei para o meu estudo.  Ora, se viso a 

promover a inserção histórica das obras que enfoco, não seria lícito deixar de lado a 

forma como a instância criadora lida com o plano social.  E, sendo assim, torna-se 

necessária, neste âmbito, uma exposição de passagens que se vinculassem ao lugar 

literário dos autores.  Essa urgência da figura do escritor e de seu papel social se faz 

sentir nas palavras de RIBEIRO (2004), das quais sou adepto: 
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O autor consubstancia em si idéias, valores, opções, crenças, 

linguagens, visões de mundo que pertencem à sua sociedade e ao seu 

tempo.  E é com elas que irá trabalhar a construção de seus textos.  É com 

elas que emprestará significações para suas obras.  [...]  De muitas terá 

consciência, de outras nem tanto e de algumas jamais suspeitará, como 

todos nós... 

 

Se a obra de arte é um produto histórico, é por mãos humanas que vem a lume.  

As tensões entre o social e o individual acabam, sempre, por ser sintetizadas pelo 

artista.  Saber do escritor em seu contexto, assim, só pode enriquecer o estudo 

metódico do texto literário. 

Assim procedo, afinal, por não ser capaz de recuar diante de uma senda apontada 

por PINA (1977, p. 52) a respeito de GOMES (e que estendo a STEINBECK) – as obras 

do autor urgem por uma interpretação histórica, para que melhor se compreendam, 

para que sejam integradas a um plano que não seja apenas da literatura como 

entidade isolada do mundo.  Não deixa de ter sua validade (mas com reservas), 

nesta oportunidade, apontar a crença de COELHO (1976, p. 289), que, tendo em 

conta Fernando NAMORA, afirma: 

 

Com teóricos e ensaístas do nosso tempo aprendi que o autor fora da 

obra não interessa ao estudo do texto, objecto exclusivo da crítica literária; 

que é o acto da escrita, não o autor, quem faz a literatura; que sentimentos, 

ideias, propósitos nada têm que ver com a literariedade e a qualidade, o 

valor literário.  Sei de tudo isso; mas, ao falar de Namora, algo existe de 

muito profundo que me obriga a não dissociar a obra escrita do autor cuja 

mão a escreveu. 

 

Leio a observação do renomado crítico tomando “autor fora da obra” como o 

que, geralmente, reputa-se como autor civil, em detrimento do chamado autor 

textual (o que se encontra no momento da criação).  O meu juízo, numa perspectiva 

que não se associa plenamente ao exposto, construi-se sobre a seguinte hipótese: na 

composição literária, uma vez adentrando na obra, o autor que vive deixa de ser “de 

fora” para ser fator interno.  Não será impossível compreender um texto sem o 

conhecimento prévio de quem é ou foi o escritor (seria mais inocente do que sou 
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para sustentá-lo); entretanto, não é de todo inútil, a quem pretenda realizar um 

estudo crítico, verificar os diálogos que entre ficção e realidade se estabelecem – e o 

que será a realidade do artista senão a do homem que vive? 

Dentro dessa esfera de problematizações, há, ainda, uma questão adicional, que 

não pode ser desconsiderada: o modus operandi.  Não cabe desqualificar o 

comentário em relação ao homem em si; deve-se, sim, medir a que razão tais e quais 

fatos se mostrem de interesse.  Segundo PARINI, o próprio John STEINBECK 

preocupou-se em separar, com muita perspicácia, a vida vivida da vida reconstruída 

pela ficção: “O verdadeiro escritor, o escritor empenhado em trazer à vida obras 

superiores, tem de desaparecer sob (ou dentro de) sua obra.  O resto é desvio 

perigoso.” (1998, p. 186.) 

Se há, enfim, uma inquestionável interação do escritor com o quadro social, é de 

se esperar que o indivíduo o faça como membro de uma determinada classe, de que 

pode ou não ter consciência; como homem ou como artista, conforme assinala 

ZÉRAFFA (1976, p. 63): 

 

Diz-se que o escritor nunca parece estar consciente do fato de ser 

membro de uma classe social ou de ser dependente dela; ainda que a 

consciência de classe esteja implícita em todo o corpo de seu trabalho.  É a 

consciência de classe, a qual acompanha as contradições (que o escritor 

percebe, sempre sem reconhecê-las), que permite ao autor ver – ou, mais 

precisamente, receber e tomar nota de – fatos sociais de que ele não está 

realmente consciente; comporta-se mais como um conceito operacional. 

Toda literatura é o produto de escritores cuja consciência de classe 

permanece desarticulada. 

 

A tendência-mor é de o romancista apresentar, com recurso à ficcionalidade, os 

fenômenos sociais ao leitor, ato que está vinculado à ideologia que permeia o 

discurso do autor.  Assim sendo, não se pode conceber uma obra literária que surja 

fora desse campo; o que não quer dizer, de outro lado, que seja una a representação 

ficcional proposta por um dado escritor, tanto pelas contradições ideológicas, como, 

sobretudo, pelo emprego da linguagem. 
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Para arrematar este comentário em torno do diálogo do ser humano que vive com 

a respectiva obra, penso ser útil aludir a determinadas questões levantadas por 

LUKÁCS (1965).  De algum modo, o teórico húngaro é capaz de esclarecer um de 

vários papéis que o escritor literário pode (ou deve) exercer no plano social  

Segundo o estudioso, em seu “Narrar e Descrever” (texto de 1936 que revela um 

crítico já ligado decisivamente ao marxismo), há um comportamento que se 

demanda do autor: adotar a narração em detrimento da descrição, intervindo no 

plano da sociedade em que está inserido.  Não será impróprio afirmar que se trate 

de uma proposta aparentada à do “intelectual orgânico”, cunhada por um notório 

pensador italiano (GRAMSCI, 1971, p. 5).  É assim que LUKÁCS caracteriza o referido 

papel autoral (reportando-se, especificamente, aos escritores STENDHAL, BALZAC e 

TOLSTÓI): 

 

A êste respeito, êles são, também na sua conduta de vida, os 

continuadores dos escritores, artistas e sábios do Renascimento e do 

Iluminismo: são homens que participavam ativamente e de vários modos 

das grandes lutas sociais da época e que se tornam escritores através das 

experiências de uma vida rica e multiforme.  (1965, p. 52.) 

 

Será, esse, o caminho trilhado pelos dois autores que venho a estudar – John 

STEINBECK e Soeiro Pereira GOMES?  Vale lembrar que, no seio do ideário 

lukacsiano, não há espaço para se exaltar o artista que tem, na realidade apenas, um 

foco de observação (daí as críticas duras que dirige ao Naturalismo no ensaio acima 

mencionado).  É preciso, sim, ter um caráter interventivo, não transformando a obra 

em panfleto; mas, antes, nela repercutindo as tensões do plano social em que o 

escritor convive. 

Bem pesadas as questões, não será insensato afirmar que tanto o escritor norte-

americano como o seu congênere lusitano são parte de um processo assim 

caracterizado.  Nem se espere observar, entretanto, que o engajamento de GOMES 

(que lhe custou, nunca é demais lembrar, a vida) assemelhe-se à postura de 

STEINBECK.  Todavia, não é falso acreditar que o filho da Califórnia tenha se 

envolvido diretamente em questões de seu tempo e que, sobretudo, levou à sua 

literatura o mundo em que viveu, sem assumir o caráter de um analista distanciado 
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(o que, também é propositado dizer, acaba por ser uma dissonância da visão com 

recortes científicos que o acompanhou, especialmente, no início da carreira).  Resta 

ter-se em conta que contemplar o percurso literário dos autores se torna numa tarefa 

que esclarece certos mecanismos ficcionais que empregaram para a representação do 

plano contextual (o que, não há como negar, está no cerne da produção literária de 

STEINBECK e de GOMES).  Sempre se fica a saber, portanto, que o artista é um 

homem do seu tempo: 

 

Quando o escritor se afasta das lutas da vida e das diversas experiências 

ligadas a estas lutas, êle torna abstratas tôdas as questões ideológicas.  

Quer a percepção abstrata se manifeste numa pseudocientificidade ou em 

um misticismo, quer se manifeste em uma apatia em face de grandes 

problemas vitais, ela priva as questões ideológicas da fecundidade artística 

que tiveram na literatura do passado.  (LUKÁCS, 1965, p. 80.) 

 

Ainda que eu referende a essência da passagem, não posso concordar com o 

fechamento que LUKÁCS insinua, dando a entender que um romance a derivar para o 

misticismo ou que assuma notas científicas – uma pouco usual mistura que é visível 

em STEINBECK – transforme-se numa obra de alienação.  Mas, vista com reservas, a 

hipótese se mostra digna de contemplação, uma vez que promove o enquadramento 

de autor e obra num tempo da História; com um acréscimo (ou reparo) que julgo 

indispensável: a consciência de que toda obra literária, independentemente de seu 

teor, preenche esse eixo de realização. 

 

 

2.1.1 John STEINBECK e Tortilla Flat 

 

John STEINBECK é um autor que, em suas próprias palavras (no livro Viagens com 

o Charley, publicado em 1962), passou em São Francisco os seus “anos de 

formação, enquanto outros estavam a ser uma geração perdida em Paris.”  (2002, p. 

196.)  Numa certa medida, trata-se de uma crítica – fruto de ressentimento? – aos 

intelectuais norte-americanos que, em torno de Gertrude STEIN, estiveram 
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vinculados a um dos momentos mais significativos da literatura norte-americana 

recente – a já aludida Geração Perdida. 

Ligados de forma íntima ao Velho Mundo, não se pode dizer que, apenas por 

isso, os escritores em pauta estivessem alheios ao universo de seu próprio país 

(mesmo porque não será uma temática o ponto definidor de uma literatura 

nacional).  No entanto, é bem justo dizer que o prosador californiano se apresenta 

como muito mais sintonizado ao universo autóctone, desde a infância e juventude, 

até a maturidade.  Seja no pitoresco da Califórnia natal, seja nos tons épicos da 

jornada da família Joad, em As Vinhas da Ira, ou da história de gerações de A Leste 

do Éden (1952), sua lente está, em diversos momentos, a focar um mundo que não é 

senão tipicamente norte-americano.  Nas pertinentes palavras de FENSCH (2000, p. 

vii), STEINBECK pode ser tomado como um exemplo-modelo do escritor que se liga, 

peremptoriamente, a um dado espaço geográfico (nesse caso, Monterey e 

Califórnia).  Não propriamente porque o todo de sua produção enfoque esse 

universo, alerto, mas, fundamentalmente, porque pensar no autor, quase sempre, 

implica referir-se ao extremo oeste norte-americano, um plano em que se encontra 

uma encruzilhada de referências culturais.  Fazer com que STEINBECK seja melhor 

que os integrantes da Geração Perdida, esses aspectos, certamente, não fazem.  

Torná-lo mais intimamente vinculado às coisas do seu país (no sentido de se ater 

com maior especificidade ao povo e aos cenários estadunidenses), talvez sim. 

Convicto em seus intentos, STEINBECK não foi um autor inclinado a abrir 

concessões comerciais, especialmente se se levar em conta que viveu nos Estados 

Unidos em plena Era da Publicidade.  É bem verdade que o tempo fê-lo menos 

resistente, mas sem nunca abandonar a noção de que o escritor só é importante na 

medida em que se expressa na criação literária.  O que além disso for, será um 

perigoso e inócuo biografismo. 

Um fato envolvendo STEINBECK não passa incólume pelos olhos de JACKSON 

(1953, p. vii): o romancista costuma ser classificado, pelos críticos, com as mais 

variadas denominações: naturalista, místico, primitivo.  Qualificam-no de brilhante, 

infantil etc.  (São, em verdade, rótulos estereotipados.)  Isso seria fruto, talvez, de 

uma incapacidade de os analistas despirem-se de visões predeterminadas ou 
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normativas e, assim, compreenderem a obra do autor em sua essência.  É como se o 

caráter um tanto instintivo das composições ficcionais as tornassem, por excelência, 

idiossincráticas. 

É bem verdade – JACKSON também não deixa de lembrar – que não há artista 

linear.  Entretanto, pontua, a complexidade conferida a STEINBECK parece exagerada 

(1953, p. vii).  Um outro fator que, possivelmente, motiva a crítica a se confundir, 

quando estuda STEINBECK, é a maneira pela qual este se liga ao ser humano, um 

sentimento de adesão muito usual, a título de exemplo, no seio do Neo-Realismo 

português (assemelha-se mesmo a Soeiro Pereira GOMES em relação aos seus 

garotos, no romance Esteiros). 

Ainda que ALEXANDER (1968, p. 60) aponte STEINBECK como um dos mais 

convencionais escritores de seu tempo, parece ser bem mais pertinente ver o 

ficcionista como uma espécie de renovador de formas preexistentes.  Ou seja, ao se 

apoiar em estruturas constituídas, STEINBECK as reinterpreta, de modo a provê-las de 

novas características.  Claros exemplos disso seriam a profusão de símbolos em suas 

composições, bem como a reconstrução da forma cavaleiresca que se observa no 

próprio Tortilla Flat.  Enxergar STEINBECK como inovador, creio, resulta de tomar-

se a tradição como uma instituição dinâmica, em que arquétipos e paradigmas são, a 

todo momento e por motivações várias, reinvestidos de novas feições. 

John Ernst Alcibiade Socrate STEINBECK nasceu em Salinas, Califórnia, em 1902.  

Se a cidade está ligada à sua infância (especialmente, a casa do pai, John Ernst), 

muito também está Pacific Grove, localidade situada em Monterey que ocupa um 

espaço de destaque na geografia pessoal do escritor, uma vez que sua família lá 

possuía uma propriedade.  Nela, STEINBECK passa dias de verão, bem como vai 

morar logo depois de se casar pela primeira vez.  Viveu no meio de pescadores e das 

fábricas que enlatavam sardinha de 1930 a 1933.  Vários temas de sua primeira 

produção têm origem no período. 

Depois de uma adolescência sem brilho acadêmico – quando, ao estudar na 

Salinas High School, demonstrou fortes inclinações às ciências e aos clássicos da 

literatura –, conseguiu matricular-se na Universidade de Stanford, em que estudou 

descontinuamente de 1919 a 1925, sem nunca se graduar.  Como muitos outros 
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grandes escritores, não se enquadrou em qualquer perfil acadêmico, freqüentando 

cursos que iam da literatura e da língua inglesas até o de biologia marinha (de que, 

inclusive, captou benefícios para as suas composições literárias e, sobretudo, a visão 

de mundo bem original que então se forjava).  Desde então, revelou aptidão para a 

criação escrita e tinha mesmo a idéia fixa de se tornar num ficcionista. 

As oficinas de redação imaginativa de que participou fizeram de STEINBECK um 

escritor diferenciado perante os literatos coevos, pois que estudou os artifícios do 

labor literário no contexto universitário (BENSON apud NAGEL, 2001, p. viii).  

Verdade maior é a de que o aprendiz de romancista pouco levava a sério as 

atividades acadêmicas formais (leia-se: aulas).  O tempo que devia ser despendido 

nas salas de aula era, em grande parte, consumido na biblioteca, momentos em que 

forjou considerável parcela de seu conhecimento da literatura ocidental.  Nascem, à 

altura, as primeiras histórias de STEINBECK (narrativas que, de pronto e 

providencialmente, foram descartadas pelo autor, que não cria na qualidade de seus 

escritos). 

Quando deixa Palo Alto, STEINBECK passa a desenvolver atividades braçais – na 

Califórnia e em Nova Iorque –, o que, para BRADBURY (1991, p. 120), traz uma 

certa aproximação do autor às classes proletárias, gerando referências que 

repercutem na produção literária do ficcionista.15  Ainda em Nova Iorque, começou 

a trabalhar como jornalista.  Em decorrência de seu comportamento 

antiesquemático, STEINBECK acabou por ter vida curta no jornal sensacionalista 

American.  Conforme relata PARINI (1998, p. 78), o novel homem de imprensa 

estava mais preocupado em encontrar histórias para as suas composições literárias, 

 
15 Na concepção de SARTRE, essa característica seria usual no universo dos Estados Unidos.  “O 

americano, antes de escrever livros, com freqüência exerceu ofícios manuais, e retorna a eles; entre 

dois romances, sua vocação se manifesta no rancho, na oficina, nas ruas da cidade [...].”  (2004, p. 

125.)  Dirigindo o seu comentário para John STEINBECK, em especial, o pensador francês chega a 

afirmar: “[O escritor, nos Estados Unidos,] Raramente aparece em Nova York e, se passa por lá, é às 

pressas, ou então, como Steinbeck, trancando-se três meses para escrever, e ei-lo quite por um ano.”  

(SARTRE, 2004, p. 126.)  Em que pese à natureza generalizadora das observações, tendo a acreditar 

que possuem mesmo uma certa aplicabilidade ao percurso de STEINBECK, que viveu (e recriou 

ficcionalmente) o seu país à margem do discurso oficial. 
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que, propriamente, levantar matérias para o periódico.  Essa passagem da vida de 

STEINBECK revela a inclinação do escritor para trazer o campo experiencial para a 

ficção, comportamento recorrente em vários momentos de sua criação e que o 

aproxima de um viés literário que possa ser chamado de realista. 

De volta à Califórnia, já fixado na casa da família em Pacific Grove, as 

elucubrações de natureza científica (que inspiraram John tanto no Ensino Médio 

como no universitário) tornam a aflorar no pensamento, mais particularmente, o 

ramo das ciências marinhas (isso valeu, ao escritor, o apelo cientificista de alguns de 

seus juízos, especialmente os iniciais).  Com Edward F. RICKETTS, conterrâneo de 

STEINBECK, o escritor aprenderia sobre a biologia e, a partir do conhecimento 

adquirido, daria uma sutil nota naturalista que povoa algumas passagens da sua 

produção literária.  ASTRO assim qualifica a importância de RICKETTS para que se 

promova a compreensão da obra do escritor:  

 

Não se pode fazer nenhuma análise da visão de mundo de Steinbeck, 

sua filosofia de vida, sem um cuidadoso estudo da vida, obra e idéias desse 

admirável ser humano que foi a melhor companhia, pessoal e intelectual, 

de Steinbeck durante quase duas décadas.  (apud PARINI, 1998, p. 128.) 

 

RICKETTS era o exemplo do biólogo/zoólogo que não se limitava a teorias (ainda 

que as prezasse) e que vivia como um homem de carne e osso.  Talvez por isso, 

sempre existiu a tendência de o escritor sobrevalorizar o conhecimento do amigo, o 

que não desviava STEINBECK de juízos críticos.  Em duas oportunidades, STEINBECK 

reverenciou RICKETTS na ficção, na personagem do cientista Doc, presente em Bairro 

da Lata (1945) e em Doce Quinta-Feira (1954).  Juntos, pesquisador e escritor 

chegaram mesmo a compor Sea of Cortez: a leisurely journal of travel and research 

(Mar de Cortez: um registro ocioso de viagem e pesquisa), 1941, fruto de um 

trabalho realizado nas águas do Golfo do México, outrora conhecido como Mar de 

Cortez.  Posteriormente, STEINBECK redigiria The Log from the ‘Sea of Cortez’ (O 

Diário de Bordo do ‘Mar de Cortez’), 1951, em que dá conta da experiência e que 

traz uma introdução laudatória ao amigo. 
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Uma das perspectivas mais notórias do ficcionista teve sua raiz, inclusive, nos 

estudos que empreendeu à altura.  Trata-se da idéia de falange: a visão de conjunto é 

que faz dos indivíduos seres ativos dentro da sociedade – é por isso que, em vários 

momentos, STEINBECK parece alçar grupos à condição de protagonistas de suas 

narrativas.  A partir da convivência com RICKETTS, aflorou breve monografia (ainda 

inédita) que STEINBECK redigiu sobre o “argumento da falange”, defendido por 

RITTER, BOODIN & HALDANE.  O escritor se opunha à reconhecida tendência de se 

valorizarem as individualidades em detrimento dos grupos; algo, conforme expus 

acima, típico do seu tempo.  Afirmou STEINBECK: 

 

Tentamos estudar os homens e os movimentos dos homens pela 

minuciosa investigação de homens-unidades individuais.  É o mesmo que 

tentar racionalmente entender a natureza do homem pela investigação das 

células de seu corpo.  Talvez se observarmos a falange, sabendo que ela é 

um novo indivíduo, que não deve ser confundido com as unidades que o 

compõem, se olharmos em retrospecto as coisas que ele fez numa tentativa 

de correlacionar e analisar seus hábitos sob vários estímulos, talvez 

possamos acabar conhecendo alguma coisa da falange, de sua natureza, de 

suas motivações e fins, talvez possamos até mesmo dirigir seus movimentos 

onde agora temos apenas enormes quantidades de fenômenos desconexos e 

destrutivos sem sentido.  (apud PARINI, 1998, p. 132.) 

 

Vê-se que o autor confere um tom científico a sua exposição e que, de alguma 

maneira, o conceito em pauta estaria envolvido em muitas das criações de 

STEINBECK, num percurso que acabou por conduzir o conceito à ficção.  Fruto das 

longas discussões entre o escritor e Ed RICKETTS, a proposta também incide numa 

filosofia não-teleológica, em que o momento vivido se sobrepõe, em importância, ao 

porvir.  Essa visão muito bem se encaixa, a título de exemplo, no modus vivendi dos 

paisanos de Tortilla Flat.  Conforme FENSCH (2000, p. xix), no romance em 

questão, “Steinbeck estava interessado no nascimento, na sobrevivência e, em última 

instância, na morte do grupo – uma falange, quando o ‘eu’ se transforma num ‘nós’.  

Na távola redonda paisana da Tortilla Flat, ele imaginou ideais de nascimento, vida 

e morte da falange.”  PARINI fez leitura similar a respeito de Tortilla Flat: “Como em 
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seus dois romances anteriores, também estava interessado na idéia do 

comportamento grupal, a falange.”  (PARINI, 1998, p. 190.) 

A estréia de STEINBECK em livro se deu à altura em que residia em Nova Iorque.  

O volume em questão foi A Taça de Ouro (1929), a história do flibusteiro galês 

Henry Morgan em suas aventuras caribenhas, que chegou a ser recusado por sete 

editoras.  O romance passou incólume por público e crítica quando divulgado, 

constituindo-se como uma espécie de museu de tudo (em referências e em estilo) que 

se torna numa espécie de chave para a compreensão da obra posterior de STEINBECK. 

Ainda não foi nas duas tentativas posteriores que o autor seria capaz de granjear 

uma maior difusão.  O livro de narrativas (ou romance?) As Pastagens do Céu 

(1932) – uma coleção de histórias à Winesburg, Ohio (1919), de Sherwood 

ANDERSON – apresenta-se como uma obra bem-concebida, mas pouco aceita por se 

aproximar do conto, gênero que, à altura em que o livro foi publicado, não tinha 

boa aceitação entre o público.  Por meio de um fio condutor, a família Munroe, 

STEINBECK apresenta os dissabores de uma comunidade aparentemente pacata e 

feliz.  De dois anos depois, é A um Deus Desconhecido, romance que enquadra o 

escritor na proposta que seria o seu norte por toda a vida: a de uma estética que, 

sem abrir mão de notas realistas, encontra-se permeada por fortes cargas simbólica e 

mística, numa expressão muito nítida tanto de seu cabedal como dos ambientes e 

costumes que lhe servem de inspiração.  Nessa obra, já está presente a noção de 

movimento – central para o grande As Vinhas da Ira –, bem como as ligações 

ancestrais do homem.  Ainda se detecta um ponto contra que os críticos muito se 

bateriam: o estilo de um autor que, não raro, foge à simplicidade, assumindo ares 

que, se não se aproximam de uma nota barroca, não ficam muito longe disso. 

Só em 1935, STEINBECK publica a primeira obra que obtém considerável impacto 

sobre críticos e leitores em geral: Tortilla Flat, objeto de meu estudo.  Pode-se 

mensurar o sucesso por meio da rapidez com que os direitos autorais foram 

vendidos a Hollywood e, ainda, por uma adaptação ter subido aos aclamados palcos 

da Broadway.  Tortilla Flat mudaria a vida de STEINBECK para sempre; sob muitos 

aspectos, contra o seu gosto – “A fama cada vez mais o transformara de repente 

numa pessoa pública, mas sua timidez e sua descrença fundamental na publicidade e 
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na ‘sociedade’ o arrastavam na direção oposta.” (PARINI, 1998, p. 222.)  É desse 

romance, marco na carreira do autor, que, adiante, falarei com mais vagar. 

Seu livro mais expressivo – e que o perseguiria, como um fantasma, por toda a 

vida, na cobrança de que seu criador compusesse uma obra de similar estatura – é 

As Vinhas da Ira.  Enfoca a odisséia da família Joad, que, expulsa de Oklahoma 

pelo Dust Bowl, parte em direção à Califórnia em busca de trabalho.  Em que pese a 

STEINBECK não ser muito querido pelo establishment, recebeu, pelo livro, o 

prestigiado Prêmio Pulitzer, como o melhor romance do ano de 1939.  Construído 

numa estrutura que pode ser classificada como particular, esse texto (conhecido 

como o épico da Great Depression) alterna capítulos longos e curtos, sendo que 

aqueles se referem às vicissitudes da família Okie, ao passo que estes são um recurso 

por meio do qual se amplia o contexto em que se inserem as personagens da 

narrativa principal.16

Um comportamento usual de STEINBECK se mostra patente em sua obra máxima: 

a tendência de não tomar partido na superfície do texto.  Claro está ser uma ilusão a 

crença de que o narrador investido por um autor seja neutro (impossibilidade 

tipicamente discursiva).  No entanto, as orientações que se passam ao leitor 

demandam uma leitura acurada do texto ficcional, uma vez que não é usual 

STEINBECK cair no panfleto.  São a disposição da narrativa e, especialmente, o papel 

desempenhado pelas personagens que deixam fincado o posicionamento ideológico 

do autor.  Muito provavelmente, o caráter sub-reptício dos juízos de STEINBECK fez 

com que fosse classificado como burguês pela esquerda e perseguido como 

comunista pela direita (JACKSON, 1953, p. vii).  Tudo porque o autor tendia a se 

negar a ligações partidárias.  Aderia, de forma irrestrita, a suas convicções (algumas 

por demais simplistas, é bem verdade). 

Sua obra pós-As Vinhas da Ira é diversificada e, mesmo, acidentada.  Inclui desde 

espécies de continuações a Tortilla Flat (Bairro da Lata e Doce Quinta-Feira), um 

texto de grande monta como A Leste do Éden – pontuado por dados da ascendência 

do autor –, até o simplório e ambíguo A Longa Noite sem Lua (1942), sucesso à 
 

16 Estudei a questão da alternância de capítulos, no referido romance, na comunicação “De Tempo e 

Narrativas Secundárias em The Grapes of Wrath, de John STEINBECK” (BEZERRA, 2002). 
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altura da Segunda Grande Guerra.  Também adaptaria obras suas para a Broadway 

e comporia roteiros para Hollywood. 

Seguindo a linha de diversidade temática que norteia a sua criação, o autor se 

ocupou, em fases diversas da carreira, da exposição (lírica, sobretudo) do lobo que 

há dentro do homem, em Ratos e Homens (1937); de uma história com raízes 

mexicanas (A Pérola, 1947), uma alegoria que põe a nu a ambição humana; da 

oposição entre público e privado (O Inverno de Nossa Desesperança); de uma 

curiosa e prazerosa viagem pelos Estados Unidos, a bordo de um original veículo 

chamado Rocinante (Viagens com o Charley), entre várias outras.  Obras tão 

díspares entre si que, apesar de tudo, trazem a marca indelével da criação do autor: 

a adesão às personagens, que, em suas fraquezas, são um retrato da humanidade 

(sem abandonar, no mais das vezes, traços característicos do quadro norte-

americano). 

Com grande freqüência sucesso de público e a manter relações conturbadas com a 

crítica, o autor recebeu o Prêmio Nobel em 1962.  Em vez de ser um momento de 

alegria, pelo reconhecimento de seu trabalho, tornou-se, em verdade, motivo para 

decepções.  Os questionamentos de considerável parcela da imprensa norte-

americana – o merecimento STEINBECK foi posto em dúvida pelos críticos de seu 

próprio país – ocasionaram esse sentimento.  Quase sempre foi assim (aliás, em 

grande parte, ainda é): as instituições literárias torcem o nariz para um autor que, na 

aparência (e somente nela), é mais intuição que técnica (e qualidade redacional) e 

que longe está de cultivar a inovação ou o engajamento demandados do escritor 

novecentista.  Avesso a grupos, o escritor sentiu, da pior maneira, o que a 

independência literária pode acarretar.  No entanto, ter compromisso consigo 

próprio fê-lo, no mínimo, ser coerente. 

 

Ainda um escritor de discretíssima projeção e com pouco crédito perante os 

editores – as suas três primeiras narrativas que se tornaram em livros saíram por três 

selos distintos –, STEINBECK encontrou, no aprendiz de editor Pascal Covici, um 

homem que apostou na história dos vagabundos-cavaleiros de Tortilla Flat (ainda 

que com certas restrições).  Nos dizeres de NAGEL (2001, p. vii), o momento de 
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publicação do romance marca, além da busca de leitores, dois outros fatores capitais 

para a afirmação de qualquer carreira literária perseguidos pelo ficcionista: uma 

matéria literária e um estilo.  A primeira, vale dizer, configurou-se como a que mais 

à mão do autor estava: sua Califórnia natal (mesclada às já referidas leituras juvenis 

de STEINBECK). 

Tortilla Flat foi a obra que lançou STEINBECK no circuito das grandes tiragens.  A 

que se deveria o sucesso da empresa, uma vez que a estrutura das obras anteriores 

também está baseada em mitos (de Henry Morgan, em A Taça de Ouro, e do rei 

pescador, em A um Deus Desconhecido)?  Como se não bastasse isso, reincidiam as 

tendências telúricas, semibíblicas e primitivistas, que fazem da Califórnia uma 

espécie de Canaã, conforme problematiza CABRERA (2002).17  Uma resposta possível 

é oferecida por dois críticos: 

 

Para muitos, durante a Grande Depressão, a leitura e a assistência a 

filmes eram um escape, puro e simples.  [...]  Para muitos dos que leram 

Tortilla Flat durante a Depressão, o romance era puro escapismo, bem 

como entretenimento.  (FENSCH, 2000, p. viii.) 

 

Aparecendo no auge da crise econômica, quando os leitores – ao 

contrário dos críticos de preocupações sociais – queriam ouvir histórias de 

gente que era feliz com menos ainda do que êles possuíam, Tortilla Flat 

forneceu [...] uma desejada válvula de escape.  (FRENCH, 1966, p. 51.) 

 

É como se a aparentemente simpática exposição dos paisanos levasse os 

receptores ao riso fácil e promovesse uma espécie de evasão dos males da vida 

quotidiana.  (Em especial, por se retratarem, diretamente, desfavorecidos, sendo a 

primeira obra do autor com um tal viés, conforme aponta JACKSON, 1953, p. viii.)  

Mesmo em momentos posteriores, persistiu a tendência de se ressaltar a faceta 

cômica do texto, conforme fez WEBER (1968, p. 32), ao reconhecer, no livro, um 

 
17 A noção de primitivismo, aqui, deve ser entendida como aquilo que, em literatura, “tende  a 

encontrar valores no passado histórico e no cultural, ou, sob um determinado ponto de vista, na 

escala social, ou em emoções basilares que se relacionem ao instinto.”  (ALEXANDER, 1968, p. 58.)  

Dela, também com o foco dirigido a Tortilla Flat, trato com mais vagar no capítulo 4. 
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discurso capaz de conduzir apenas ao riso.  Em grande parte, esse pensamento pode 

ser motivado pela condescendência despertada em relação a personagens 

desconhecedoras da tecnologia, que, assim, acabam por se caracterizar como 

pitorescas.18

A bem da verdade, sou levado a pensar que a exegese que FENSCH, FRENCH e 

WEBER fazem de Tortilla Flat, por ser redutora, soa a imprecisão.  Conforme 

adiante se pode constatar, o romance tem, sim, seus laivos de humor, mas com uma 

nota eminentemente crítica quanto à vacuidade de vários comportamentos na 

sociedade norte-americana.  Não se resume, jamais, ao estatuto de uma peça que se 

limite a provocar o riso; até porque, sendo uma sátira, não pode alhear-se do 

entorno em que é produzida.  Ainda que não se possa julgar a mencionada exaltação 

às qualidades cômicas de Tortilla Flat de todo imprópria, assim, prefiro ecoar 

TRINDADE (2003).  O analista lembra que parte da crítica especializada acusou 

STEINBECK de, com o romance, operar uma espécie de apologia da vadiagem, o que 

revela a incapacidade de “enxergar que ele mais atacava o procedimento tacanho e 

burguês dos moradores da pequena cidade do que defendia o grupo dos paisanos.”  

São noções que rimam com a visão de PARINI, para quem as histórias do romance 

servem para “satirizar mais uma vez a sociedade burguesa.” (1998, p. 190.) 

Outra forma de se encarar a mencionada imprecisão, aponta-a FENSCH (2000, p. 

ix), segundo quem boa parte do público via a Tortilla Flat retratada por STEINBECK 

como um universo idílico, de uma vida simples em que se podia realizar o escambo 

por vinho.  É como se os paisanos ficcionais fossem diretamente retirados da 

realidade e esse é um de outros aspectos que promoveram o interesse dos leitores 

pela história, além da boa vontade aparente do criador em relação a suas criaturas.  

Não eram (e, por serem ficção, jamais poderiam sê-lo).  Isso, apesar do que o 

próprio STEINBECK afirmou no prefácio escrito para a edição de 1937 de Tortilla 

Flat (volume da Modern Library, da Random House).  No texto, o autor destaca ser 

 
18 É curioso sabe que Mavis McInstosh, agente literário de STEINBECK na década de 1930 e um dos 

primeiros a lerem a obra, criticou-a justamente por sua trivialidade; chegou mesmo a sugerir ao autor 

que se ocupasse de uma matéria mais séria.  Os comentários, nem seria necessário dizê-lo, foram 

muito mal recebidos pelo jovem e belicoso STEINBECK (PARINI, 1998, p. 180). 
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seu propósito a promoção de um louvor aos paisanos (algo que se relaciona, por 

assim dizer, à tendente adesão do narrador, ou do autor textual, à causa das suas 

personagens). 

 

Quando este livro foi escrito, não me ocorreu a idéia de que os paisanos 

fossem curiosos ou mesmo esquisitos, alienados ou coitados.  São, apenas, 

pessoas que conheci e de que gostei, pessoas que se integram plenamente 

ao seu habitat.  Entre homens, isso recebe o nome de filosofia, e é algo 

muito bom.  (STEINBECK apud FENSCH, 2000, p. xii.) 

 

O prefácio de que se retirou o excerto não tornou a ser reproduzido em edições 

posteriores de Tortilla Flat e pode ser considerado como uma espécie de manifesto 

em que STEINBECK ataca os detratores do romance; em especial, aqueles que 

ressaltam, de forma negativa, o aspecto pitoresco dos paisanos.  Partindo de John 

STEINBECK, muito pouco provável será que tais afirmações soem a hipocrisia.  Ir de 

encontro à ordem estabelecida das coisas está em consonância com seu caráter; trair-

se em seus próprios princípios de forma consciente, no entanto, não parece ser um 

comportamento típico do ficcionista.  E, apesar da ressalva, é-me impossível fechar 

os olhos para o fato de que ele apresenta uma espécie de cobrança quanto a uma 

interpretação ‘correta’ do romance.  Ora, não é porque STEINBECK advogue uma 

determinada leitura do texto que eu irei tratá-la como a recepção mais apropriada.  

Que ele defenda uma dada intencionalidade, é questão que ao autor diz respeito; 

que o público vá receber uma obra construída com a linguagem (multívoca por 

natureza) de uma forma específica, é problema vinculado a outra esfera. 

Disso tudo é possível depreender, ao menos, que os declarados propósitos de 

STEINBECK acabaram por distar da exegese de que o livro foi alvo (chega mesmo, o 

autor, a desculpar-se com os que teriam inspirado as personagens).  Todavia, é bem 

certo também acreditar que o posicionamento assumido pelo ficcionista beire a 

inocência (especialmente, quando menciona serem “reais” todas as histórias 

relatadas em Tortilla Flat); mas por que se deve esperar mais de um escritor?  Ele 

não é um indivíduo que deva, obrigatória e conscientemente, problematizar questões 
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atinentes a realidade e ficção.19  É o caso, assim, de ressaltar o que SILVA (1998, p. 

181) asseverou, apoiada no romancista francês André GIDE: 

 

a linguagem escapa ao domínio do sujeito, que ele não a faz mas é feito por 

ela, que, para além de uma proposta consciente – a portada de um livro, 

tão dogmaticamente lida! – reina um reino mais obscuro e sombrio em que 

somos capazes de dizer mais e além do que consistentemente havíamos 

planejado. 

 

As línguas naturais, como código aberto, não dão margem apenas a 

interpretações unívocas – o percurso intenção–concretização–recepção nada tem de 

linear.  Não será justo, portanto, tomar-se o que o ficcionista diz de sua obra como 

lei.  Desconsiderá-lo totalmente?  Também creio que não.  Se o escritor pode ser 

visto como um leitor privilegiado, sempre será um de vários a receber o texto. 

De todo modo, é possível reconhecer que, dentre as circunstanciais motivações 

que conduziram STEINBECK a escrever Tortilla Flat, surge, com destaque, o 

declarado amor que ele nutria pelos paisanos.  Mas, no fim de contas, o que será um 

paisano, já que tanto a eles me refiro?  É no texto ficcional que se encontra uma 

resposta: 

 

É uma mistura de sangue espanhol, índio, mexicano e diversas 

variedades de caucasiano.  Os seus antepassados vivem na Califórnia há 

cem ou duzentos anos.  Fala inglês e espanhol com um sotaque paisano.  

[...]  A sua cor, semelhante a um cachimbo bem acastanhado com boquilha 

de sepiolite, atribui-a ele à crestadura do sol.  (STEINBECK, [19__], p. 7.) 

 

De uma certa maneira, nessa passagem, STEINBECK acaba mesmo por se 

aproximar dos moldes que elegeu para a sua composição (a novela cavaleiresca de 

raiz medieval), ao seguir um percurso aparentado àquele que REUTER se refere 

 
19 Apresso-me em esclarecer que muitos foram os dublês de críticos (ou mesmo teóricos) e criadores 

literários que alcançaram uma posição de destaque em ambos os planos.  O que dizer de Umberto 

ECO, só para citar um nome dos dias de hoje?  Acredito, apenas, que STEINBECK jamais seria um 

exemplo dessa dupla competência. 
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quando comenta os fabliaux medievais: “o retrato das personagens é reduzido a 

poucas palavras e reitera os mesmos traços físicos.”  (1996, p. 23.)  No entanto, a 

aproximação só pode ser superficialmente estabelecida, uma vez que os caminhos de 

Danny e de seus amigos nem sempre se encontram; além disso, sua particularização 

é claramente feita ao longo da narrativa. 

Além disso, há não poucas implicações sociais que sofisticam o plano 

representado.  Por exemplo, são tecidas críticas ao comportamento com um quê de 

simulação assumido pelos protoburgueses, sendo a história do aspirador de pó um 

bom exemplo disso, quando Sweets Ramirez, mulher de má nota que reside na 

Tortilla Flat, recebe, como presente de Danny (líder do grupo de paisanos), o 

eletrodoméstico.  Detalhe: a casa dela não dispõe de fornecimento de energia 

elétrica.  Isso não consiste num impedimento para o ‘uso’ do aparelho – Sweets 

simula a aspiração com grunhidos aparentados ao som de um motor e passa o 

aspirador por toda a casa (STEINBECK, [19__], p. 125-128.)  De outro lado, os 

símbolos de ascensão pessoal não chegam a seduzir plenamente os paisanos.  Até 

mesmo as casas herdadas por Danny, ao fim e ao cabo, não promovem muito bem 

um tal sentimento, uma vez que as necessidades básicas de um paisano – 

fundamentalmente, de vinho – é que continuam a reger o seu código 

comportamental e a sua busca por dinheiro. 

Se Danny sofre uma certa mudança em seu modo de ser (fator aprofundado em 

4.2), pode-se dizer que essa não passa de um ensaio e que o fim por ele encontrado 

talvez seja mesmo fruto da impossibilidade de trair o modo de vida que lhe parecia inescapável.  

De alguma maneira, a “mobilidade social” (marca do gênero romance, de acordo 

com REUTER, 1996, p. 16) é observável não de forma intencional (não como a de 

personagens que busquem a escalada da pirâmide social), mas sim fortuita. 

As relações sociais que se expressam no plano ficcional não podem prescindir de 

um dado capital (e que talvez ponha por terra a tese do escapismo há pouco 

aludida): Tortilla Flat é um romance que trata de vagabundos num período da 

História em que o trabalho é escasso.  Na diegese, fica evidente que os paisanos não 

trabalham por opção, uma vez que ocupações há muitas, a disposição é o que falta.  

Nesse sentido, talvez não seja de todo aconselhável amarrar peremptoriamente o 
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plano ficcional ao da Grande Depressão – como compor um tal texto num tempo 

em que as pessoas precisavam de uma ocupação?  Insensibilidade?  Talvez não, uma 

vez que, quatro anos depois, STEINBECK escreveria o romance mais marcante do 

período (As Vinhas da Ira), que denuncia o quadro de penúria que acomete aqueles 

que deixam a sua terra natal em direção a uma falsa terra prometida. 

Tomando, de todo modo, Tortilla Flat como a representação ficcional de um 

quadro social, houve críticos que não se mostraram bem-sucedidos ao elaborar seus 

parâmetros para a análise.  Nessa linha, vale indicar a atitude de METZGER apud 

FENSCH (2000, p. xiii), que busca especificar o caráter das personagens atendo-se à 

situação social dos seres reais que teriam sido a base da construção ficcional.  

Fundamentado em quê, indago?  Pior caminho ainda é o escolhido por ORTEGO, 

segundo quem a obra de STEINBECK estaria repleta de “erros”, sendo nada mais que 

uma tentativa falhada de se retratarem estas figuras sociais, os paisanos – por isso, 

Tortilla Flat deveria ser visto como um livro “digno de lamentação, de várias 

maneiras, como jamais o próprio STEINBECK teria sido capaz de imaginar” (apud 

FENSCH, 2000, p. xiv). 

Criticar as qualidades estéticas da obra até seria admissível.  Julgá-la a partir de 

uma perspectiva exclusivamente externa, ao menos segundo penso, não.  É mesmo o 

caso de se exigir, de um ficcionista, que seja ‘correto’ com a realidade?  (Com a 

ressalva de que, conforme demonstro no capítulo seguinte, a idéia de uma só 

realidade, subjacente ao discurso dos críticos por mim questionados, está 

circunscrita a um plano ideal, irrealizável.)  Só uma limitação ideologizante, como a 

que acima se verifica, poderia sustentar os juízos que se emitem. 

Em visão menos infectada pelo vírus da distorção de valores, LISCA acredita que, 

em Tortilla Flat, o romancista desejou “explorar o forte, mas diferente, sistema 

moral e filosófico dos paisanos.” (apud ALEXANDER, 1968, p 59.)  Não restam 

dúvidas de que o analista apóia-se, claramente, nas observações do próprio 

STEINBECK acerca da narrativa (com todos os percalços de, como já sinalizei, tomar-

se por lei o que o ficcionista diz acerca da obra que escreve).  Em que pese a se 

constituir como um comportamento perigoso deixar-se levar por o que o autor ‘quis’ 

fazer, promove-se um desvio de rótulos simplórios e superficiais que, no fim de 
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contas, acabam por reduzir o romance a esquematizações que muito pouco 

contribuem para uma análise efetiva do texto. 

Curioso é notar, no entanto, que ALEXANDER (1968, p. 65), a censurar LISCA em 

virtude de este entregar-se à busca de intenções na obra ficcional, apóia-se no 

“Prefácio” de STEINBECK para concluir que o romancista, pela repercussão da crítica 

– responsável por qualificar a obra como primitivista – descobriu que “sua visão 

romanticamente naturalista dos paisanos era mais complicada do que ele supunha 

[...].”  Em verdade, ALEXANDER acaba por, similarmente àquele por ele condenado, 

empregar as palavras do literato como argumento cabal para chegar a conclusões 

(nesse caso, de que as ‘intenções’ iniciais de STEINBECK foram transgredidas pela 

maneira como ele construiu a obra literária). 

Sobre a já mencionada – e tão estudada – tendência primitivista de STEINBECK, há 

comentários em relação a Tortilla Flat que denotam um quê de pertinência.  É com 

KAZIN (2002) que nascem muitas análises da obra de STEINBECK – vista globalmente 

– que privilegiam a análise do texto ficcional pondo em destaque a sua 

“simplicidade”.  Postando-se numa posição que estava ao largo tanto do 

naturalismo determinista como do romance que privilegiava os sentidos, o autor 

californiano pregava 

 

um realismo que não se via conduzido pelo sentimento do terror, como o 

do romance da Grande Depressão, mas que, ainda assim, denotava a 

consciência das responsabilidades sociais.  [...]  De certo modo, é como se o 

realismo do autor ansiasse pela humanidade, a alegria e a completude de 

um período mais estável.  (KAZIN, 2002.) 

 

Ainda segundo o crítico, o sentimentalismo de que, mais e mais, revestia-se a obra 

de STEINBECK o impediu de cumprir a “promessa” (KAZIN, 2002).  O primitivismo, 

assim, surge como simultâneas característica e falha: “O traço mais nítido de 

Steinbeck como escritor deixa de ser o interesse na técnica ou num espírito de 

inovação para se tornar numa simplicidade desusada e desinteressada [...].” (KAZIN, 

2002.) 
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Segundo LISCA, num viés menos generalista, a proposta de Tortilla Flat, antes de 

ser primitivista, “tem um cunho de exploração e satírico.” (apud ALEXANDER 1968, 

p. 58.)  Com efeito, o caráter primitivista – no caso de ser efetivo – é, muito mais, 

uma marca da diegese que, propriamente, um traço narrativo.  Nesta última esfera, 

aceitar um tal estatuto só pode ser fruto de observações superficiais.  A valorização 

das coisas simples da vida seria nada mais que uma leitura possível – a mais rasa 

delas, talvez – das que se pode fazer de propostas contidas no romance.  Um 

elemento comprobatório do que se afirma está no fato de, numa fase posterior a 

Tortilla Flat, STEINBECK ter composto várias obras que não dão vazão a 

especulações em torno de um possível primitivismo. 

Vale passar, agora, ao arcabouço do romance.  E, nesse sentido, não podem ser 

deixadas à parte as lendas arturianas, de origem céltica (ainda que o espaço 

geográfico em que germinaram seja dúbio, pois que, grosso modo, para os galeses, 

remontariam ao País de Gales, e, para os escoceses, à Escócia).  Numa perspectiva 

mítica, de todo modo, é justo afirmar que consistem na mais significativa herança da 

cultura dos bretões para o universo anglo-saxão. 

A matéria da Bretanha, que vicejou no norte da França (Armória, até a ocupação 

dos bretões expulsos da Inglaterra), deu vazão ao ciclo novelesco mais difundido da 

Baixa Idade Média.  Devidamente adaptadas ao ideário cristão, as histórias tinham 

Arthur por figura de proa – o soberano ancestral que teria vivido no século V e que, 

sendo bretão, representava uma espécie de libelo em favor das tradições de 

resistência à dominação.  Em momentos ulteriores, acabou por se converter numa 

entidade eminentemente cosmopolita e que, pelo caráter aventureiro dos relatos que 

protagonizava, conquistaria leitores por toda a Europa ocidental.  Por meio do 

romance de John STEINBECK que ora estudo, a propósito, pode-se ver que umas tais 

referências não se limitariam à Grã-Bretanha – ou mesmo à Europa –, estendendo-se 

pelo Novo Mundo.  É aqui que se afirmam as aparentemente insólitas relações entre 

um romance cujo espaço é a Califórnia do Entreguerras e um mito dos Britons, povo 

que remonta à Alta Idade Média inglesa. 

Tal é a empolgação de STEINBECK com a tradição literária cavaleiresca, vale dizer, 

que intentou redigir o que considerava a versão definitiva da tradição arturiana 
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(para isso, viajou ao Reino Unido, onde passou uma boa temporada).  Infelizmente, 

o peso da empreitada fez com que o escritor-cavaleiro sucumbisse.  STEINBECK não 

se dispôs a arrematar The Acts of King Arthur and His Noble Knights (Os Feitos do 

Rei Arthur e de Seus Nobres Cavaleiros), 1976, com propriedade, o que torna o 

livro uma empresa menor no âmbito da obra que o autor construiu. 

Como se pode ver, a narrativa norte-americana, ao apoderar-se da estrutura das 

novelas de cavalaria, construi-se num universo todo novo (e que STEINBECK de tão 

perto conhecia) a partir de um modelo mais que gasto na literatura: o da narrativa 

de estrutura aberta.20  Para STEINBECK, essas narrativas são sinônimo da 

quatrocentista Morte d’Arthur, obra mais ampla (talvez por ser anacrônica) da 

tradição cavaleiresca, saída da pena de Thomas MALORY.  Dela, o autor 

novecentista pinçou, até mesmo, a estrutura dos títulos introdutórios aos capítulos 

(nada tendo a ver, diretamente, com os romances picarescos, como quer fazer pensar 

SIMON, 1950, p. 161). 

Para reforçar a inspiração maloryana do escritor norte-americano, é muito útil 

recorrer ao minucioso paralelo que FONTENROSE traça entre as peripécias de Danny 

e seus companheiros e as do Rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda.  A 

menção dos principais aspectos detectados pelo crítico é longa, mas, acredito, válida: 

 

Depois de uma infância obscura, Arthur herda um reino e se 

transforma, de um homem comum, no senhor das terras (Danny herda 

duas casas); o novo rei tem problemas com reis e barões que se recusam a 

reconhecer-lhe a soberania (Pilon e Pablo se recusam a pagar o aluguel da 

segunda casa de Danny), mas, no fim de tudo, são derrotados (a casa é 

incendiada) e se reconciliam.  Arthur (Danny) reúne cavaleiros (amigos) ao 

redor de sua Távola Redonda e lhes dá terras (abrigo e um lugar para 

dormir).  Os cavaleiros fazem um juramento de devoção (os amigos de 

Danny prometem que ele nunca terá fome).  Arthur e seus cavaleiros têm 

sua atenção despertada por Pelles, o rei Maimed, e o Graal que ele possui 

 
20 Eis o que SILVA (2002, p. 728) escreve sobre o conceito: “No romance aberto não existe uma 

diegese com princípio, meio e fim bem definidos: os episódios sucedem-se, interpenetram-se ou 

condicionam-se mutuamente, mas não fazem parte de uma ação única e englobante.”  Nesse plano, 

tendem, as personagens principais, a assumir o papel de fio condutor. 
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(Pirata e o seu tesouro).  Percival, tomado em baixa conta pelos cavaleiros, 

é colocado entre eles (a Pirata, dá-se um canto na casa de Danny, onde 

dorme entre os cães).  (apud FENSCH, 2000, p. xvi-xvii.) 

 

É bem provável que o estabelecimento de uns tais paralelos, a cargo da crítica, 

trouxesse alguma satisfação ao próprio STEINBECK, uma vez que sempre pôs em 

evidência os seus intentos de transformar Tortilla Flat numa obra que desse 

continuidade (em novos odres, claro está) às tradições arturianas.  Também é 

relevante no sentido se estabelecer o plano simbólico em que o romance está 

pautado, fator que é recuperado no capítulo 4 deste trabalho. 

Apesar de tudo o que se escreveu a respeito das aproximações em foco, parece 

redutor vincular, de maneira peremptória, a análise do romance a essa expressa 

filiação.  Mesmo porque, conforme observa OWENS (apud FENSCH, 2000, p. xviii), a 

litotes comparativa do “Prefácio” – “É que nem entre a casa de Danny e a Távola 

Redonda havia diferença, nem os amigos de Danny eram diferentes dos cavaleiros.” 

(STEINBECK, [19__], p. 5) – talvez indique não dever, o paralelo, ser tomado ao pé da 

letra.  E será mesmo que uma tal estrutura se resuma às novelas arturianas?  

Conforme se pode observar no capítulo 4, percebe-se que não.  Tendo a considerar a 

história de Tortilla Flat como tipicamente romanesca, no sentido de longe estar da 

grandiosidade da epopéia. 

Sobre o modo como está construído o romance (um outro ponto central do 

parentesco com a cavalaria de papel), sou obrigado a assumir um sentido distinto do 

de PARINI, para quem as histórias interligadas de Tortilla Flat seriam tão 

independentes quanto as de As Pastagens do Céu (1998, p. 190).  Ora, as narrativas 

desta última obra apresentam uma estrutura semi-independente muito mais clara do 

que se dá na história de Danny e seus amigos.  Estão, assim, mais para Winesburg, 

Ohio, de Sherwood ANDERSON, uma vez que traçam o panorama de um dado plano 

geográfico. 

Impropriedade aparentada levantou NAGEL (2001, p. xxix), que chega ao 

extremo de afirmar que, após As Pastagens do Céu, “Steinbeck continuou a escrever 

coleções de histórias inter-relacionadas, muitas delas constituindo-se como os 

melhores momentos da ficção do autor: Tortilla Flat e, especialmente, O Vale sem 
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Fim [...].”  Há, aqui, uma dupla confusão: se, conforme já apontei, a organização de 

Tortilla Flat apresenta um encadeamento menos frouxo que o de As Pastagens do 

Céu, O Vale sem Fim (1938) é um livro de contos propriamente ditos, com a 

possível integração sendo marcada por uma mesma situação geográfica, mas sem 

eixos que integrem as narrativas de forma tão marcante. 

Com Tortilla Flat, a situação é diversa.  De que as partes do romance não 

formam um todo plenamente orgânico, não restam dúvidas.  No entanto, acreditar 

que se trata de contos (ou que deles possam se aproximar) não é o enfoque mais 

pertinente.  Nisso, sim, a aproximação da novela de cavalaria à MALORY é deveras 

esclarecedora.  Os protagonistas (cavaleiros/paisanos) sucedem-se em diferentes 

peripécias e são o fio condutor da narrativa (função que a família Munroe, em As 

Pastagens do Céu, não exerce da mesma maneira).  A estrutura aberta do romance 

não faculta, assim, a crença de ser, Tortilla Flat, uma composição com “histórias 

vagamente interligadas” (PARINI, 1998, p. 190). 

Uma verdade contra a qual não é justo bater-se, no entanto, diz respeito à 

narrativa do romance, que é, com efeito, despida de maiores complexidades (sejam 

temporais ou relativas à voz narrativa).  Retornado da Primeira Grande Guerra, 

Danny descobre ter herdado duas casas do seu falecido avô, o viejo.  Ao prefácio 

ficcional da obra, lê-se: 

 

Esta é a história de Danny, dos seus amigos e da sua casa.  Esta história 

narra como eles três se tornaram numa só coisa, de modo que, na Tortilla 

Flat, quando se fala da casa de Danny, não se tem em mente uma estrutura 

de madeira coberta de caliça velha a desprender-se do emaranhado de uma 

antiga roseira-de-castela.  Não, quando se fala da casa de Danny, 

subentende-se uma unidade cujas partes são homens, uma unidade donde 

emanava a ternura, a alegria, a filantropia e, no fim, uma tristeza mística.  

(STEINBECK, [19__], p. 5.) 

 

De fato, a casa em que Danny foi morar com seus amigos pode ser vista como o 

principal (mas jamais o único) elemento que integra as pequenas narrativas que são 

os capítulos do romance.  São 17 ao todo, cada um tratando de episódios 

relativamente particulares (mas nunca independentes ou isolados, pois que a se 
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implicarem numa seqüência evidente).  A cada momento, passam a compartilhar do 

teto de Danny novos companheiros: Pilon, Pablo, Jesus Maria Corcoran, Pirata e 

seus cães, Big Joe Portagee...  Além desses, são várias as personagens que participam 

dos eventos narrados – pode ser o Sr. Torrelli, taberneiro que é constantemente 

roubado por Danny e seus amigos, ou, ainda, a Sra. Morales (e as suas galinhas que 

teimam em desaparecer). 

O grupo de Danny vive de enganar os outros, seja com vistas a obter dinheiro 

para a compra de vinho, seja para conseguir o próprio.  Bebendo, dormindo, 

contando histórias, passeando pela Tortilla Flat – os beberrões não trabalham (só 

em casos extremos, quando desejam arrecadar algum dinheiro para um fim 

particular).  Levam uma vida de vagabundagem, sem muitas perspectivas de 

alterarem o seu modo de agir.  São, literalmente, marginais, pois, em sua vida 

alternativa, colocam-se à margem da sociedade. 

Dos moradores da casa de Danny, apenas em Pirata – a ver o mundo como uma 

criança – não são traços salientes a maldade e a malícia.  É ele, inclusive, o único a 

labutar regularmente: recolhe gravetos na floresta para vendê-los.  Guarda seus 

vencimentos para poder comprar um castiçal de prata em honra a São Francisco de 

Assis.  A oferta será efetuada pelo fato de um dos cães de Pirata ter sido salvo de 

uma doença pelo santo.  A tentativa em cumprir com a sua promessa marca, talvez, 

o episódio crucial do romance e é aquele que congrega todos num (nobre) fim 

comum.  De ladrões, convertem-se, ao menos nessa passagem, em homens mais que 

honestos.  É exemplar, nesse sentido, a surra de que Big Joe Portagee é vítima 

quando rouba o dinheiro reservado a uma causa superior.  Fugir às tácitas regras 

morais paisanas tem conseqüências dolorosas: 

 

O cacete abateu-se sobre o ombro de Big Joe; em seguida, fria e 

metòdicamente, os amigos puseram mãos à obra.  Jesus Maria encarregou-

se das pernas, Danny dos ombros e do peito.  Big Joe uivava de dor e 

rebolava-se no chão.  Cobriram-lhe o corpo de pancada dos pés à cabeça.  

(STEINBECK, [19__], p. 161.) 
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Longe de ansiar pela busca de respostas excludentes quando se trata de qualificar 

o caráter não apenas de Tortilla Flat, mas, também, das respectivas personagens, 

sou levado a observar que a crítica tendeu sempre à definição, em detrimento da 

problematização dos aspectos capitais da obra.  Isso nem sempre abrange a 

amplitude da proposta de STEINBECK.  Um ponto pouco enfocado de Tortilla Flat a 

denotar uma tal abertura é, precisamente, o seu desfecho, que surge num tom que 

em muito discrepa daquele que se emprega no desenvolvimento do romance.  

FRENCH (1966, p. 56) atentou para o fato de STEINBECK nunca ter explicado a 

questão (como se tivesse alguma obrigação de fazê-lo).  Com base nisso (e acerca do 

pavoroso “adversário” enfrentado por Danny), o crítico conclui:  

 

Cada leitor pode interpretar a frase à sua vontade, e êle pode ser Deus, 

o Destino, algum ciclo da Natureza ou qualquer coisa que, em sua opinião, 

imponha limites ao homem e o obrigue a se conformar com um sistema 

qualquer, em vez de fazer as suas próprias leis. 

 

É como se Danny, ao desafiar os ideais burgueses da sua comunidade, acabasse 

por ser punido exemplarmente.  Ou, ainda, por assumir responsabilidades que não 

seriam usuais à sua condição social inerente.  Mas não será que uma tal constatação 

jogaria por terra a declarada simpatia do autor por suas personagens?  Se é a isso 

que um modo alternativo de vida conduz, por que se haveria de adotá-lo? 

Muito provavelmente, juízos lineares (e, às vezes, simplórios) acerca de Tortilla 

Flat não são capazes de transcender a mera identificação de temáticas e referências.  

A respeito do estilo em que o romance foi escrito (pejado de variações tonais), 

FENSCH afirmou: “Steinbeck mescla um olhar sério dos seus paisanos com um 

heroísmo satírico; respeito com escárnio; divertimento vivaz com seriedade.”  (2000, 

p. xxi.).  É como se a combinação de elementos não se constituísse como dissonante 

(antes, integral), e é esse aspecto do romance que pavimenta o caminho para a 

afirmação de STEINBECK como escritor.  Sendo assim, analisar não apenas quais 

elementos se pode detectar no livro, mas, sobretudo, como se apresentam parece 

uma tarefa da qual não posso fugir.  É o que, com motivações díspares e em 

diferentes sentidos, procuro fazer nos capítulos 3 e 4. 
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2.1.2 Soeiro Pereira GOMES e Esteiros21

 

No plano do que se convencionou chamar de Neo-Realismo literário português, a 

única possibilidade não é a de se deparar com um quadro de esquematismos e de 

vias ladeadas por mesmice.  Se há pobreza de construção em várias realizações do 

movimento – e, segundo creio, não é tarefa minha comentá-las neste momento –, há 

um considerável exemplário de obras (sobretudo ficcionais) que, seguindo certas 

tendências do movimento, afirmam-se como produção digna de leitura e estudo.  Em 

verdade, se o nascedouro dos autores tem seu quê de proximidade mútua (basta 

pensar nos nomes de Alves REDOL, Fernando NAMORA e Vergílio FERREIRA para se 

ter uma ilustração), as veredas por eles trilhadas repelem o rótulo de seriadas – 

ainda que, a bem da verdade, a essência de suas manifestações nunca tenha se 

afastado peremptoriamente. 

Se há muitos percursos a se tomar, o do escritor que é um dos focos deste 

trabalho foi abreviado quando ainda se davam passos iniciais.  Bem certo é que 

assim tenha sido por, dos romancistas que militaram no plano do Neo-Realismo 

luso, Joaquim Soeiro Pereira GOMES ser daqueles que mais nitidamente aderiram às 

causas socialistas.  Nele, traduz-se uma tendência que REUTER foi capaz de flagrar, 

em fins do século XIX, no ZOLA de “J’Accuse!”: a de os intelectuais reconhecerem 

“os poderes da escrita, que fazem dos romancistas interventores valorizados” (1996, 

p. 17). 

A fartura de fortuna crítica para as composições de John STEINBECK destoa 

claramente da escassez de textos que aludem às realizações artísticas, ou mesmo à 
 

21 O fio condutor do presente subcapítulo está na biografia de RICCIARDI (2000) sobre o autor que 

ora se estuda.  Bom seria se mais fontes houvesse, mas, levando em consideração o que consegui – e, 

dentro do possível, foi muito –, nada mais que ocasionais (e, por vezes, imprecisas) são as referências 

à formação de Soeiro Pereira GOMES como homem e, sobretudo, escritor literário.  Assim sendo, fiar-

me no rigoroso trabalho do estudioso italiano foi o que restou.  Um ponto adicional: como já o fora 

PARINI para John STEINBECK, também o é, RICCIARDI, para GOMES: um biógrafo que está muito 

longe de se limitar aos elementos da vivência do biografado; muitos comentários, por um e outro 

pesquisadores, são emitidos a respeito das obras literárias, o que só faz enriquecer os respectivos 

inquéritos (e, de algum modo, provar que a literatura é, também, o que se vive). 
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vida, de Soeiro Pereira GOMES.  Muito provavelmente, a hora final da sua existência, 

passada em clandestinidade, não deixou de ser um fator para que se alimentassem 

mitos acerca daquele indivíduo de uma única manifestação literária plenamente 

concebida.  Tantas são as imprecisões biográficas acerca do autor, que um número 

considerável de críticos não-portugueses se referiram a ele como um indivíduo que, 

cedo, conheceu a miséria, tendo grandes dificuldades para freqüentar a escola e, 

sobretudo, para se formar – leituras imprecisas, pautadas, provavelmente, na 

narrativa que trata de garotos condenados a passar uma infância de privações.  Um 

exemplo possível é o posfácio a uma edição alemã de Esteiros, conforme relato 

RICCIARDI, segunda a qual GOMES teria sido um menino de rua (2000, p. 21).  A 

vida imitando a arte?  Até mesmo em Portugal, havia informações de tal natureza.  

Nada mais que impropriedades. 

O autor em pauta nasceu em Gestaçô, concelho de Baião, distrito do Porto.  

Contrariamente ao que se pode pensar, esteve distante de ser uma criança pobre 

(ainda que rico também não fosse).  Dois dos principais elementos que formariam o 

cidadão Soeiro Pereira GOMES estiveram presentes em sua vida desde a infância: a 

natureza e os livros.  Não se pode dizer que foi um leitor-prodígio – tampouco um 

estudante modelar –, mas também seria impróprio sustentar que seu gosto pela 

literatura viria apenas com a maturidade.  Os estudos pós-liceais, GOMES cursou-os 

na Escola Nacional de Agricultura, em Coimbra.  Na cidade universitária – à altura, 

fins da década de 1920, berço do emergente Presencismo –, foi possível travar 

contato com as primeiras influências literárias, que, em GOMES e na posteridade, 

traduziram-se num excessivo apuro formal.  Essa característica o afirmaria como o 

escritor de estilo mais sóbrio e equilibrado dentre os neo-realistas de primeira hora. 

Em 1930, pelas dificuldades financeiras que flagra na família (então vivendo na 

cidade do Porto), GOMES abala para Angola.  As precárias condições de trabalho 

com que se depara o fazem voltar à terra natal nos mesmos pés.  Reside, nesse 

momento, uma chave para a sua carreira artística: o casamento com Manuela 

Câncio (ela mesma, música e figura decisivamente ligada às artes).  Vai morar com a 

esposa em Alhandra.  Na cidade postada às margens do grande rio lusitano, 

trabalha nos escritórios do Cimento Tejo, pertencente ao sogro.  Nesse momento, 
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começa a despertar para as causas que, mais tarde, povoariam a sua criação 

literária, em especial por iniciar um convívio com o operariado.  Ainda que 

trabalhasse num escritório, GOMES não dava as costas às condições daqueles que, na 

atividade do escritor, assumiriam a condição de inspiração para personagens e de 

público da composição romanesca. 

À altura em que está na vila ribatejana, Joaquim mais e mais torna usuais as idas 

a Lisboa, onde mantém contato com intelectuais e começa a freqüentar livrarias.  

Nessa fase da vida, em que já priva da intimidade do responsável pela estréia 

literária do Neo-Realismo em Portugal (Alves REDOL), Soeiro Pereira GOMES 

discute, com seu par, o influente romance Cimento (1924), de GLADKOV.  Da 

biblioteca particular de REDOL, constava a edição espanhola de 1929 (SILVA, 1990, 

p. 173).  Viriam a se tornar usuais, ainda, os passeios de intelectuais pelo Rio Tejo. 

GOMES mais e mais se entrega à criação literária, e o seu primeiro conto – “O 

Capataz” (1935) – é vítima da censura quando se tenta publicá-lo em O Diabo.  O 

caso se repetiria com outros textos, embora, gradativamente, o autor vá descobrindo 

o caminho das pedras e acabe por aprender modos de burlar a vigilância autoritária 

do governo salazarista.  Mostras disso dão-se em “O Pàstiure”, prenunciando a 

temática infantil do seu primeiro romance.  O conto foi o último que o autor 

publicou no periódico e se produziu à altura da redação de crônicas sub-

repticiamente marxistas, reforçando o caráter de intervenção social que passavam a 

assumir os textos do prosador.  É em 1939, assim, que começa a dar maior vazão ao 

seu pendor literário. 

Um ano antes, GOMES escrevera, em parceria com a mulher, a revista Sonho ao 

Luar.  No texto, flagra-se o embrião do que viria a ser Esteiros: a personagem Rapaz 

dos Telhais.  Elaboraria considerável material (especialmente letras de música) para 

os espetáculos que Manuela então encenava.  É nítida a divergência de propostas ao 

se contraporem a visão burguesa da esposa e a então nascente perspectiva comunista 

de GOMES.  E o próprio autor revelaria, após sua última contribuição, em 1941, que 

se fartara de emprestar a sua pena a obras que não se encaixassem num viés 

denunciador (RICCIARDI, 2000, p. 69-70).  Talvez tenha brotado, nesse momento, a 
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discrepância entre marido e mulher, que mais se acentuaria quando Joaquim partisse 

para a clandestinidade. 

Com muito esmero, foi concluído, enfim, o grande trabalho de Soeiro Pereira 

GOMES: Esteiros.  Corria o ano de 1941 e Manuela Câncio teria participado 

ativamente da leitura do texto, sempre a aferir o grau de musicalidade da narrativa 

(que, de fato, confirma-se).  Também alguns operários foram convidados a uma 

primeira leitura (expediente típico no âmbito do Neo-Realismo, defendido, ainda no 

pós-25 de Abril, por PINA, 1977, p. 101), para que se sondasse a compreensibilidade 

do romance.  Adolfo CASAIS MONTEIRO, presencista e cunhado de GOMES – 

curiosamente, como se viu, um dos grandes detratores de Neo-Realismo –, 

encarrega-se de oferecer o livro às editoras Inquérito (que o recusa) e Sirius (que o 

aceita).  Teve papel central na divulgação e na afirmação da obra. 

De modo geral, pode-se dizer que a receptividade foi positiva.  Isso acabou por 

despertar, no romancista, sentimentos de vaidade.  Numa carta ao irmão Alfredo, 

confessou: “os Cunhais – pai e filho – gostaram muito [de Esteiros] e, fazendo 

comparação com o Redol, acharam o meu livro muito acima dos dele.”  (GOMES 

apud RICCIARDI, 2000, p. 99.)  A crítica neo-realista aclamou o romance; e a 

presencista, por seu turno, não foi de todo severa.  Defeitos foram apontados – 

reconhecidos até pelo próprio autor, como no caso do tom caricatural do Sr. Castro 

(RICCIARDI, 2000, p. 99) –, mas nada que condenasse um escritor que, à altura, 

estava em seu livro de estréia.22

Houve insinuações de que a história de Gineto, Sagui, Gaitinhas, Maquineta, 

Malesso, Coca e Guedelhas havia sido decalcada de Capitães da Areia, de Jorge 

AMADO.  O primeiro a suscitar o parentesco entre as obras – justiça seja feita, com 

uma alusão que se restringe ao comum carrossel das duas narrativas – foi João 

Pedro de ANDRADE, então resenhador da Seara Nova (RICCIARDI, 2000, p. 108). 

 
22 É curioso notar como o próprio romancista iria reconhecer o carregado nas tintas que promoveu, 

conforme escreveu ao irmão Alfredo (que criticara passagens da obra): “Sei que tem defeitos e o 

Castro, sim senhor, está algo caricatural; [...]  Defeitos: o Castro um pouco caricatural (insistência no 

charuto!) [...].”  (GOMES apud RICCIARDI, 2000, p. 99.) 
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Vale, sobre a polêmica (que será retomada adiante), aduzir um ponto que lenifica 

tentativas de filiação definitiva de um romance ao outro: conforme relato de REDOL 

a RICCIARDI, GOMES leu o livro de seu congênere brasileiro após a redação (e a 

publicação) de Esteiros (RICCIARDI, 2000, p. 108-109).  E leu-o justamente para 

passar a limpo a questão dessa influência de que não teria a menor noção. 

Entre outros que – à altura da publicação do livro – comentaram a proximidade 

entre as obras portuguesa e brasileira, contam-se Mário DIONÍSIO e João Gaspar 

SIMÕES (crítico de visão discrepante à proposta expressa no romance), sem, no 

entanto, suscitar idéias que despertem a visão de uma cópia.  Este último, inclusive, 

tece comentários elogiosos – Esteiros é “um dos melhores [romances] ultimamente 

publicados entre nós.  [...]  Efabulação, construção, estilo, diálogo, dramatismo, 

tudo se mantém numa esfera a que raramente ascendem os nossos romancistas.”  

(SIMÕES apud RICCIARDI, 2000, p. 97.)  Talvez a raiz dessa visão resida no que 

RICCIARDI afirmou a respeito da narrativa neo-realista por que tanto os portugueses 

de 1940 ansiavam: “um romance em que a ideologia não sobrepujasse a literatura e 

a arte e que a nível de linguagem e de técnicas narrativas tivesse aprendido a lição  

do modernismo [no caso de Portugal, da primeira e da segunda fases].”  (2000, p. 

99.) 

Logo após a euforia causada pelo bem-sucedido primeiro romance, adensam-se as 

relações de GOMES com um grupo de que começara a participar: o comitê regional 

do Partido Comunista em Vila Franca de Xira (1937-1938) ou em Alhandra (1940-

1941) (a partir de diferentes fontes, não é possível chegar-se a um momento e a um 

espaço precisos; RICCIARDI, 2000, p. 110-124).  Mais e mais embrenhado no 

universo do comunismo – em tempos de uma ditadura de extrema direita, nunca é 

demais lembrar –, GOMES não abandona, de início, a atividade literária.  No 

entanto, até em sua criação, tende a abrir mão de uma proposta dita esteticista em 

benefício de uma arte que beira o panfletário, pois que visa – particularmente – a  
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emancipar os explorados de seu país.23

Seu comportamento como funcionário na Cimento Tejo começa a tomar ares 

‘subversivos’, empenhado que estava em formar líderes dentro do operariado.  

Educando-os, seria possível alterar o quadro pouco alvissareiro do tratamento 

destinado aos trabalhadores na empresa.  Também começam a se tornar freqüentes 

as reuniões com os camaradas (no mais das vezes, em lugares ocultos, mas também 

na própria casa de GOMES).  São visitas que desagradam profundamente Manuela, 

como se ela pressentisse que o pior estava mesmo por vir (RICCIARDI, 2000, p. 155). 

O primeiro fruto literário dessa nova linha não é plenamente degustado pelo 

autor.  Engrenagem, romance-modelo do Realismo Socialista (sem ser revisto de 

maneira efetiva por seu autor, é bem verdade), tem sua primeira versão em 1944 e 

rememora os tempos do Cimento Tejo, a fábrica que GOMES conheceu de dentro.  

Só foi publicado em 1951, mais de um ano após a morte trágica do escritor que se 

tornara em clandestino político.24  Curiosamente (e assim penso por causa da 

cosmovisão do crítico), CASAIS MONTEIRO teve uma reação muito positiva à obra, 

por ele vista num estado ainda seminal (RICCIARDI, 2000, p. 145). 

No romance em pauta, vê-se como uma aldeia é transfigurada: de um ambiente 

de traços eminentemente rurais, passa-se a uma estrutura fabril.  Os agricultores se 

convertem em operários e o futuro promissor que vislumbravam logo se apresentou 

como nebuloso.  Conforme observou PINA (1977, p. 79): “Dos camponeses de terras 

sem horizontes nascem proletários, inconscientes ainda do futuro que trazem nas 

mãos, mas já nas sendas desse futuro.”  Afigura-se evidente, portanto, que a 

proposta de criação do autor incita a mudanças (uma vez que a obra se dirige, 

 
23 Não é excessivo observar que as tensões que se estabelecem entre grupos e movimentos – em 

especial, no caso do século XX, em contrariedade aos ideais burgueses – faz com que artistas se 

abriguem sob a bandeira da política, conforme muito bem observou REUTER (1996, p. 17): “Estes 

problemas e o que neles está implicado explicam a importância das relações (de colaboração ou de 

oposição) entre os escritores e os partidos, notadamente o Partido Comunista.” 
24 Conforme pertinente aviso de RICCIARDI (2000, p. 147), há duas versões consideravelmente 

distintas do texto de Engrenagem.  A primeira, de 1951 (pela SEN e, posteriormente, pela Europa-

América, já em 1968) e a de 1979 (da Editorial “Avante!”, retomada e reparada pela Caminho, em 

1992).  De uma para a outra, é detectável uma revisão mais ideológica que propriamente estética. 
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precisamente, às massas trabalhadoras) por meio da revelação de um quadro de 

adversidades, com a manutenção do status quo pelas classes dominantes – os modos 

de produção alteram-se, mas não as relações de exploração. 

A concepção por mim assumida – de reconhecer um declínio qualitativo na obra 

do autor à medida que ele, gradativamente, insere-se no contexto do Partido – é 

diametralmente oposta à de PINA (1977, p. 71): 

 

A tendência dominante é para sobrevalorizar Esteiros em relação a 

Engrenagem, e para, neste, acentuar o ‘esboço’, o inacabado.  Pelo que 

deixei dito, considero – com o devido respeito pela opinião contrária – 

Engrenagem mais importante do que Esteiros. 

 

Mais importante, segundo PINA, porque adensa a vivência do autor na obra 

escrita e, em especial, porque nela projeta uma personagem – Fariseu – que pode ser 

vista como uma espécie de herói positivo, uma vez que visa a libertar os seus iguais 

por meio da conscientização.  A discrepância, percebo, motiva-se pelos referenciais 

(distintos) que incidem nas leituras. 

Comparado ao romance de estréia de GOMES, assim, Engrenagem se mostra 

muito mais programático e pejado de automatismos.  Por isso, o que disse 

RODRIGUES (1979, p. 26) acerca de Esteiros – “a natureza (histórica) das relações 

humanas é determinada pelas relações de produção.  Observam-se as classes sociais 

ligadas ao desenvolvimento económico.” – aplica-se, mais claramente ainda, a 

Engrenagem. 

À existência do autor, surge, então, o inexorável.  Por seu engajamento político e 

pela conseqüente perseguição política – de que passa a ser vítima –, Soeiro Pereira 

GOMES acaba por ter de abandonar a sua casa e a sua esposa.  O estopim da 

inevitável clandestinidade foi a participação (mais na gestão, que, propriamente, na 

execução) de manifestações levadas a cabo no Dia do Trabalho de 1944.  Num 

âmbito nacional, os protestos (pela repressão, longe de serem bem-sucedidos) 

acabaram por despertar o desagrado governamental, que, por isso, partiu em busca 

dos comunistas. 
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Manuela acabaria refém da Polícia de Vigilância do Estado (PVDE, órgão criado 

em 1933), conforme noticiaram os jornais de 13 de maio de 1944: 

 

“Até que [Soeiro Pereira GOMES] se apresente à prisão ou seja detido, o 

Delegado Especial do Ministério da Guerra ordenou que fosse detida sua 

esposa, autora de uma carta que revela cumplicidade nos actos de seu 

marido.”  (RICCIARDI, 2000, p. 164.) 

 

A chantagem não foi suficiente para que o escritor se entregasse e a vida de sua 

mulher jamais seria a mesma.  GOMES não mais podia sair de sua condição de 

adepto do Partido Comunista: passa a ser, em pouco tempo, responsável pelo 

Comitê Provincial do Ribatejo.  Seguido pela polícia, acaba abandonando 

definitivamente Manuela e fugindo de déu em déu.  Ainda que vivendo numa 

situação mais que precária – econômica e espiritualmente –, o outrora aspirante a 

referência intelectual de seu país jamais deixará de lado a criação literária.  Todavia, 

o pendor já prenunciado em Engrenagem confirma-se em todas as cores nos Contos 

Vermelhos (também começou a planejar o romance Companheiros, nunca efetuado), 

escritos já à altura da clandestinidade, provavelmente, após 1945.  As três narrativas 

que encorpam o conjunto são “O Pio dos Mochos”, “Refúgio Perdido” e “Mais um 

Herói”, cujos manuscritos datam, de acordo com RICCIARDI (2000, p. 171) e 

respectivamente, de 1945, 1948 e 1949.  Em todos, é notório o tom panfletário e 

mesmo didático, sempre com o prescritivo caráter de como deveria se comportar o 

comunista diante do fascismo (precisamente, a realidade com que, no momento, 

depara-se Soeiro Pereira GOMES). 

Olhando para trás, e apesar da abreviada existência do autor (vitimado pelo 

câncer, quando clandestino), é possível identificar três momentos capitais da 

produção literária de Soeiro Pereira GOMES, conforme sustenta PINA (1977, p. 52): 

 

o primeiro, de reconhecimento – de apropriação do real ribatejano, dos 

homens e da terra em que vivem, das causas da sua miséria e abandono, e 

de autocompreensão face a esss [sic] real; o segundo, que nasce do primeiro 

e o continua, de conhecimento das transformações operadas no campo 

pelo trabalho fabril, e das perspectivas que este trabalho vai abrindo aos 
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camponeses feitos operários para uma emancipação que terá de ser obra 

sua e para a qual, embora meta ainda longínqua, se começa já a avançar; e 

o terceiro, a conclusão possível, mas lógica, deste percurso de realista 

militante, de caracterização da força e dos homens de cujo trabalho 

dependem a correção e o êxito das acções empreendidas por operários e 

camponeses em lutas contra o fascismo [...]. 

 

A cada um dos momentos, correspondem Esteiros, Engrenagem e os Contos 

Vermelhos.  Se, de acordo com o meu julgamento, o percurso não é ascendente, há 

de se reconhecer que as condições materiais para a produção dos livros tenderam 

sempre à piora.  Ademais, é necessário levar em conta a coerência do percurso 

literário de GOMES, impedindo o homem de se transformar num adesista ou coisa 

que o valha. 

 

Numa perspectiva redutora – mas não de todo impertinente –, pode-se reforçar a 

noção de que Soeiro Pereira GOMES foi autor de um só romance, pois apenas 

Esteiros recebeu o cuidado efetivo do escritor até o momento da publicação.  

(Conforme se viu acima, o percurso de Engrenagem e dos Contos Vermelhos não 

conta com condições de produção–revisão que se possa chamar apropriadas).  É 

pela história dos garotos chefiados por Gineto – fisicamente, o mais forte de todos –, 

em sua luta pela sobrevivência, que o romancista se encaixa numa tendência típica 

dos primeiros momentos do Neo-Realismo literário português: a investigação da 

vida fora dos grandes centros. 

Em Esteiros, não se está, propriamente, numa situação rural.  No entanto, é clara 

a interação entre homem e natureza, consubstanciada por meio da representação do 

rio, que tem papel preponderante (algo que, de um modo ou de outro, invoca certas 

tendências naturalistas, conforme já apontei, inclusive, em John STEINBECK).  

Também é prova dessa simbiose a divisão em quatro partes da obra, que se baseia 

nas estações do ano – Outono, Inverno, Primavera e Verão –, que, em verdade, são 

norteadoras de muita produção literária no Ocidente (conforme muito bem ressaltou 
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GLISSANT, 1992, p. 106).25  Cenário, trabalho, condições de vida e mesmo estados 

de espírito: tudo é motivado pelo ambiente em que se movimentam as personagens.  

Sem ver GOMES como um pessimista – o que não é mesmo o caso –, RICCIARDI 

(2000, p. 104) ressalta: 

 

Também a estrutura narrativa do romance [...] mais se parece com um 

cerco, um cerco existencial, do que com a divisão em partes dum livro, pois 

conota como normal e inelutável – assim como normal e inelutável é o 

revezamento das estações do ano – a condição da miséria e de 

marginalidade em que vivem os protagonistas. 

 

Não está, o crítico italiano, a sustentar um conformismo de GOMES.  Antes, a 

revelação de um quadro cruel que pede modificações.  É como se a sucessão de 

estações não fosse – e, com efeito, não é – uma alteração suficiente para melhorar a 

vida de todos.  Conforme já constatara Luís de CAMÕES, “todo o mundo é 

composto de mudança”, sendo que, para GOMES, seria necessária a mudança “que 

se faz de mor espanto”: “que não se muda já como soía.” (CAMÕES, 1988, p. 102.)  

É uma metamudança que se pede, para que não seja reeditada a cíclica exploração 

que prolifera nos esteiros. 

RODRIGUES (1979, p. 30) pensa numa dialética fundamentada na evolução 

concomitante das estações e da estrutura psicossocial das personagens.  O patamar 

de que se enxerga uma tal relação, em seguimento a algumas exceções da literatura 

européia (como SHAKESPEARE e GOETHE), não contrapõe a natureza à sociedade 

(PINA, 1977, p. 63) – antes, integra-as de forma não-determinante. 

O problema da divisão entre classes – questão que, ao longo da carreira do 

romancista, tornar-se ia mais aguda – é outro fator que parece muito preocupá-lo.  

Sem ser capaz de sugeri-la, GOMES nela insiste com fervor: é assim que se delineiam 

 
25 Não cabe ver, bom ressaltar, que essa sucessão exalte o ciclo da vida tal e qual se apresenta (como 

cíclica é a narrativa que antecede o romance como gênero, conforme muito bem aponta REUTER, 

1996, p. 16).  As estações são um símbolo denunciador do que se deve mudar, do homem a evitar um 

comportamento passivo e construindo o seu próprio amanhã (ideal que, por GOMES, será plenamente 

traduzido em Engrenagem). 
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os três grupos principais de Esteiros: o dos ricos proprietários (o simploriamente 

construído Sr. Castro); o de uma aristocracia falida que busca, no passado, 

argumentos para sair da situação de penúria no presente (Zé Vicente, dono de um 

dos telhais que “roubam nateiro às águas e vigores à malta”, GOMES, 1995, p. 10); 

o dos garotos, que, sendo crianças, nem sempre podem dar vazão aos instintos da 

idade, pois têm uma luta maior para travar: a da sobrevivência. 

Menção ainda caberia aos valadores – oriundos das cercanias de Coimbra e 

explorados como os garotos – e ao capataz Zarolho, símbolo do proletário 

corrompido pelo ‘poder’.  A posição deste último, vale dizer, seria intermediária 

entre os explorados e os exploradores.  Na opinião de RODRIGUES (1979, p. 26), 

Zarolho seria uma encarnação da crueldade (contra os trabalhadores) mais patente 

do que o dono dos telhais, pois este último – ao contrário daquele – tem uma 

‘justificativa’ para suas atitudes: impedir que a oficina seja vendida para a Fábrica 

Grande. 

Em mais de um momento, a obra capital de GOMES foi contemplada por analistas 

tendo-se por norte não propriamente o referencial da teoria da literatura, e sim uma 

leitura baseada em notas ideológicas.  Tudo leva a crer que uma tal recepção talvez 

agradasse ao próprio autor (ele mesmo engajado nas causas comunistas), mas não é 

menos apropriado afirmar que uma abordagem conteudístico-ideológica per se 

tenda a pôr de lado o que mais importa quando se pensa num romance: a literatura 

como instituição estética, em sua inscrição histórica.26

Dentre as discussões mais fortemente ideológicas de que a obra foi alvo, cabe 

destacar a “Introdução” que LIMA (1979) escreveu à edição preparada pela 

“Avante!”, casa de tendências reconhecidamente comunistas.  O tom com que a 

autora inicia o seu texto dá uns indícios da proposta a que se lança: “Esteiros 

 
26 A esse propósito, soa válida a contribuição de ZÉRAFFA (1976, p. 14).  Para ele, destacar o caráter 

social do romance (numa medida mais aguda, talvez, que da própria literatura lato sensu) “estabelece 

a literatura como instituição em dois sentidos.  Não apenas demonstra que não há condição humana 

fora da História ou da sociedade, mas também faz explícita essa circunstância, bem como a ilustra 

por meio de exemplos precisos e coerentes.”  É um diálogo pleno que não faz sentido fora das 

convenções histórico-sociais. 
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(1941), o romance que vamos ler, é precisamente uma das primeiras manifestações 

romanescas do Neo-Realismo e um dos seus maiores êxitos.” [sublinhado meu] 

(LIMA, 1979, p. I.)  A aproximação que é feita do leitor em potencial carrega, em seu 

âmago, uma forte nota didática, o que não é raro em textos de cariz comunista (com 

um quê de militância), quando se idealiza um protótipo de operário-leitor, o qual 

teria, na obra literária, o aprendizado de como proceder na vida real.  O 

desenvolvimento do texto, no entanto, desfaz ilusões sobre estar-se diante de uma 

análise simplória e mesmo redutora.  Não é, precisamente, o que se tem. 

Após a exposição da gênese do grupo neo-realista (em que GOMES é, pronta e 

acuradamente, incluído), LIMA dá-se ao comentário em torno do romance.  

“Julgamos que agora [após a exposição do contexto histórico-literário] estaremos 

mais aptos a analisarmos Esteiros, as intenções do seu autor e a entendermos por 

que razão estamos perante uma obra neo-realista.” (1979, p. IX).  Dessa passagem, 

dois pontos merecem destaque especial: (1) procura-se a intenção do autor com a 

obra (perspectiva que, realizada de maneira categórica, pode conduzir a 

impropriedades); (2) a vinculação do texto a uma dada escola literária é posta como 

preocupação central. 

Conforme já expus, ao trabalhar a produção de STEINBECK, parece-me evidente a 

impossibilidade de se descobrirem as intenções do autor literário por meio do texto 

(supô-las, talvez, mostre-se menos errôneo, apesar de não menos falível).  Além 

disso, seguindo os passos de TYNIANOV ([19__], p. 138), vejo haver um complicador 

adicional: a intencionalidade, no processo de criação literária, não será 

obrigatoriamente mantida, pois, ao se utilizar dos recursos oferecidos por 

determinada língua, o autor certamente irá afastar a sua criação de uma intenção 

inicial.  Ou seja, ao apoderar-se do código lingüístico-literário (aberto), a veiculação 

dos pensamentos não toma corpo numa estrutura inquestionável. 

Além dos pontos comentados, LIMA também se ocupa de observar os fortes laços 

que, entre natureza e homem, estabelecem-se no romance – o que, conforme já 

demonstrei, é preciso.  Põe em evidência, ainda, o caráter denunciador, aspecto 

nítido em Esteiros – GOMES “procura chamar a atenção para as contradições da 
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realidade em que estão inseridos e, mais subtilmente, para o movimento social dessa 

realidade, no caminho irreversível da libertação social.” (LIMA, 1979, p. X.) 

Tudo isso não significa afirmar que a crítica se limite a comentar o fundo da 

narrativa (chega também a problematizar a estruturação do romance, com 

recorrência às propaladas estações; LIMA, 1979, p. x).  A comentadora impede, 

também, que a sua visão seja estritamente guiada por questões programáticas, em 

dois momentos que se apresentam como os de maior lucidez no estudo: 

 

O facto de o Neo-Realismo ser um método específico [dessa 

nomenclatura, a propósito, eu discordo] de abordagem da realidade 

imediata e de ter lutado contra uma literatura demasiada intimista, isso 

não quer dizer que rejeite a subjectividade e a análise do mundo interior 

das suas personagens.  (LIMA, 1979, p. VI.) 

 

E isso não invalida que não se perca a dimensão individual, a 

subjectividade de certas personagens, particularmente de Gineto e de 

Gaitinhas.  Aliás o ponto de vista segundo o qual o romance é narrado é 

justamente o desse corpo colectivo.  (LIMA, 1979, p. XI.) 

 

Sem se deixar dominar pela comodidade de apontar o grupo como protagonista 

de Esteiros, LIMA abandona uma prática usual a respeito da obra, bem como 

identifica, no ficcionista, a capacidade de não imprimir à criação automatismos tão 

comuns no plano neo-realista (num Neo-Realismo de segundo escalão, vale dizer – 

mas não no de autores como o próprio GOMES, de Alves REDOL ou de Fernando 

NAMORA). 

É bem verdade, e esperado, que LIMA, no desenrolar de seu breve ensaio, conduza 

a perspectivação para a análise da representação social (atitude compreensível, e 

adequada, segundo a proposta da crítica).  Isso ocorre, por exemplo, quando, na 

esteira de TORRES, vê o romance como a representação de crianças e adultos 

“vítimas de uma exploração sem limites” (LIMA, 1979, p. XIII).  São as contradições 

de uma sociedade em que o capital está concentrado nas mãos de poucos (no caso, o 

Sr. Castro), o que põe a pique o negócio dos produtores artesanais (Zé Vicente) e a 

massa que aluga o seu braço por migalhas.  Para sanar uns tais males, apenas a 
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consciência de classe – prenunciada ao longo da narrativa e, em especial, no seu 

desfecho, com a partida de Gaitinhas e Sagui pelo mundo afora – apresenta-se como 

viável. 

LIMA, em seu comentário, acaba por firmar uma observação dupla do romance, 

em que se leva em conta tanto o plano conteudístico como a forma como está 

organizada a narrativa – duas esferas, que, segundo observação perspicaz, fazem ver 

que inexiste, em Esteiros, “qualquer conflito entre o conteúdo e a forma, entre o 

conhecimento daquilo que se conta e a maneira como se conta, entre o social e o 

estético.”  (LIMA, 1979, p. XV.)  Essa preocupação parece mesmo nortear o enfoque 

de não raros críticos.  Também PINA (1977, p. 60) pôs em relevo o seu julgamento 

segundo o qual não existiria, em Esteiros, qualquer contradição entre o social e o 

estético.  (Embora eu detecte, bom ressaltar, uma inextricabilidade entre os dois 

planos – não há estético sem o social.)  Talvez seja esse o ponto que, com maior 

propriedade, a “Introdução” de LIMA tenha condições de provar. 

Uma outra leitura de Esteiros empreendida sob um viés eminentemente ideológico 

é aquela feita pelo acima referido PINA (1977), crítico que qualifica Soeiro Pereira 

GOMES como responsável pela fixação de uma tradição de literatura operária em 

Portugal.  De alguma forma, o autor beirão seria uma espécie de modelo para as 

futuras gerações de escritores que desejassem superar o esteticismo burguês e que, 

num diapasão eminentemente socialista, criassem uma literatura libertadora.  Não 

há de se esquecer que o ensaio de PINA é composto num momento imediatamente 

após a Revolução dos Cravos (1974) – com a queda da ditadura de Marcelo 

Caetano, sucessor de Salazar – e que, à altura, não foi marginal a discussão em 

torno do caminho político que Portugal tomaria.  O próprio crítico, em outra 

oportunidade, manifestou sua esperança: “sabemos que a democracia em Portugal 

só é possível, como a experiência tem demonstrado e ensinado, rumo ao 

socialismo.”  (PINA, 1978, p. 92.)  A História provou, é bem verdade, que essas 

expectativas não se alcançaram. 

Pela amplitude com que se ocupa da obra de GOMES (trata-se, este, do único 

volume, dentre os que levantei, que tem por tema central a obra literária do escritor 

em pauta), PINA é capaz de acompanhar os momentos estéticos por que passa o 
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literato e, prontamente, flagra o papel que os primeiros contos desempenham na 

carreira do escritor (como uma espécie de preparação à redação de narrativas mais 

longas; romances, evidentemente): “Soeiro é, antes de mais, enquanto escritor, um 

romancista, e os contos são parte integrante do seu desenvolvimento – 

prematuramente interrompido pela morte – de romancista.”  (PINA, 1977, p. 51.)  É 

como se os contos (bem como certas participações em espetáculos montados por sua 

mulher, conforme demonstrado) servissem de escola ao verdadeiro projeto do autor, 

a redação de um romance – e esse texto, ao menos num primeiro momento, é 

Esteiros. 

Muito provavelmente, em decorrência do aprendizado em que consistem as 

empresas iniciais de GOMES como ficcionista, PINA, ainda que grande entusiasta 

desses escritos, aponta como os percalços incidem no resultado (a obra literária): em 

Esteiros, o autor  

 

experimenta o seu método realista ao longo de um processo narrativo em 

que certas indecisões e ênfases, conhecidas das crónicas anteriores ao 

romance, ainda revelam as dificuldades do escritor com esta forma 

narrativa extensa.  (1977, p. 54.) 

 

É de se notar que esse julgamento não parece de todo incoerente, uma vez que 

PINA deixa muito claro seu posicionamento acerca da qualidade (em que sentido, aí 

sim, não fica nítido) dos romances de GOMES: Esteiros seria a realização de um 

autor tateante, ao passo que Engrenagem consistiria numa plena construção do 

romance socialista.  Ou seja, o primeiro é uma espécie de exercício para um vôo 

mais alto, no caso, o programático Engrenagem, em que haveria um 

aprofundamento da experiência realista e que traz a já referida personagem Fariseu, 

uma configuração do líder operário. 

De alguma maneira, o crítico parece ecoar o juízo de DIAS (1975, p. 76), uma vez 

que este, no romance sobre agricultores convertidos em operários, destaca o “inteiro 

rigor sociológico, a distância separadora do século que entrava e do outro que se 

deixava entrar.”  A sensibilidade histórica e social do romancista para expor a 
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mudança da sociedade de rural para industrial seria a razão responsável por fazer de 

Engrenagem o grande texto que Esteiros não conseguira ser. 

Talvez o momento da composição crítica de PINA em que essa linha de análise 

fique mais patente seja o seguinte, em que o comentador se ocupa da estrutura de 

Esteiros, mas as vincula decisivamente ao papel social da obra: 

 

Todo o romance nos é contado do ponto de vista dos garotos 

maltrapilhos e dos adultos pobres e desprotegidos, à mercê de um destino 

feito de forças da natureza que não têm força para dominar e da força de 

um regime que tudo lhes nega para os poder explorar, um regime que, sem 

nada de comum com o povo, usa da força para esconder uma fraqueza 

incurável.  (1977, p. 57.) 

 

A passagem sugere que a preocupação crucial do crítico não fosse desvendar os 

meandros da composição romanesca, mas sim tomar a diegese como elemento de 

incitação a mudanças no quadro empírico.  A análise literária deixa de sê-lo para se 

converter em reinterpretação da obra à luz de um instrumental restritivamente 

político, como se conclamasse o leitor a intervir socialmente e desenvolver as 

atuações libertárias que, segundo o analista, seriam cabíveis.  Não desqualifico, 

muito menos invalido, uma tal leitura, mas acredito que ela acaba por promover o 

apagamento das peculiaridades lingüístico-literárias de um texto. 

Curiosamente, por outro lado, é o próprio crítico quem aponta limitações do que 

chama de parte da “crítica burguesa” (não mencionada efetiva ou especificamente) 

de pôr em evidência a forma em detrimento do conteúdo.  Defende a hipótese – mais 

que justa – de que os dois elementos devam ser enfocados de maneira integrada 

(PINA, 1977, p. 59).  No entanto, parece não ler pela própria cartilha, uma vez que, 

partindo para um outro extremo, submete o elemento formal ao conteudístico. 

Num estudo de caráter histórico-revisionista e que abarca a narrativa portuguesa 

no século XX, MENDONÇA (1966) demonstra, de certo modo, estar em sintonia com 

os juízos (os positivos, sobretudo) que se emitiram acerca de Esteiros à altura em 

que o romance foi publicado.  Um ponto passível de destaque, no enfoque do 

comentador, traça uma aproximação às contribuições presencistas, que, de algum 
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modo, incidiram na criação de GOMES – a exemplo do que fizeram integrantes do 

Segundo Modernismo, o autor de Esteiros trata da infância.  No entanto, ao passo 

que os presencistas tratam de “uma educação da personalidade”, o escritor neo-

realista trata dos “‘filhos dos homens que nunca foram meninos’, porque a miséria 

não deixou” (MENDONÇA, 1966, p. 100).  Numa referência à dedicatória do livro, o 

crítico brasileiro é capaz de identificar a chave que diferencia a infância presencista 

da neo-realista.27

Aquela que é apontada por MENDONÇA (1966, p. 101) como a qualidade inerente 

ao romance Esteiros – “a autenticidade dos garotos que nêle se erguem como 

gigantes do sofrimento humano”, com ênfase ao verismo dos diálogos –, 

curiosamente, parece mesmo ecoar a redação efetiva do texto.  De acordo com 

RICCIARDI (2000, p. 99), o livro enfoca “as crianças que Joaquim conhecia e 

encontrava” e, a partir dessa realidade, construiu a sua ficção.  Não num realismo 

que buscasse a reprodução acrítica do entorno; antes, que o problematizasse em 

termos estéticos.  O grande mérito do crítico italiano, ao enfocar o romance de 

GOMES, é não incorrer no erro reincidente dos que se ocuparam de Tortilla Flat: 

pautar a leitura da pertinência ou mesmo da qualidade da obra como reformulação 

ficcional da realidade. 

A já aludida questão da divisão social em classes, no romance Esteiros, não passa 

incólume aos olhos de RODRIGUES (1979), que busca, em seu ensaio, destacar 

também um ponto muito usual quando se pensa no romance social: a ligação à 

realidade em simultânea (e não dissonante) manifestação de notas líricas, fruto tanto 

da adesão do narrador à situação das personagens, como também da vinculação a 

uma utopia – que, nas palavras do próprio RODRIGUES (1979, p. 26), constituiriam 

uma “perspectiva futurante”.  Sobre a construção das personagens e o evidente 

compromisso do narrador por que esse processo se caracteriza, TORRES ressaltou: 

 

 
27 Outro autor neo-realista, Fernando NAMORA, nascera para a literatura também num romance – de 

cunho sutilmente autobiográfico – que enfoca a adolescência: As Sete Partidas do Mundo (1938).  No 

entanto, é notório o fato de existir, na obra, um seguimento mais íntimo às regras psicologizantes do 

Presencismo. 
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A tragédia dos pequenos comparsas de Esteiros para sempre 

impressionará os leitores.  É impossível alguém ficar impassível frente à 

luta dos meninos iludidos, inexperiente e inocentes de Esteiros contra o 

mundo dos adultos desiludidos e experimentados que, ou não lhes podem 

valer, e nem já podem lutar por eles, e os que os exploram.  (1977A, p. 

89.) 

 

Parece subjetivo – e é – afirmá-lo, mas o tom lírico se constrói a partir do amor 

(se é real ou ficcional, pouco importa) projetado nas personagens, sentimento que, 

conforme TORRES, deveria chegar ao âmago dos receptores.  Pouco provável é não 

relacionar um tal juízo à aproximação da instância criadora e os paisanos em 

Tortilla Flat – a ligação às criaturas ficcionais, de algum modo, é compartilhada 

pelos dois ficcionistas. 

Já PINA (1977, p. 53) não passara ao largo da questão relativa a o romance 

projetar-se sobre o futuro, verificando que, em Esteiros (comportamento que se 

estenderia pelas demais obras de GOMES), os homens assumem, no plano ficcional, o 

papel de heróis positivos que lutam para construir o amanhã.  Um dos índices de tal 

seria, justamente, a fácil imagem da alvorada, que apresenta certa recorrência na 

narrativa.  Esta passagem, que flagra os operários à frente da Fábrica Grande, 

ilustra bem esse aspecto: “Junto do portão da fábrica, vários homens formavam 

grupo e conversavam em voz baixa.  Caras tisnadas e olhos ensombrados, corpos 

angulosos e alquebrados por fadigas mal vencidas, à espera também da sua 

alvorada...”  (GOMES, 1995, p. 118.) 

Na ênfase que dá ao comportamento dos homens em sua ligação à posição 

ocupada no plano social (fundamentalmente, ao fator econômico), RODRIGUES 

(1979, p. 27) explora uma passagem do romance que muitos outros críticos 

deixaram de lado (com a ressalva de TORRES, 1977A, que, ao menos, cita-a).  Trata-

se da elevação das águas nos esteiros – “a catástrofe cíclica ribatejana das cheias” –, 

que assume um caráter eminentemente distinto se encarada pelos ricos (uma bela 

visão) e pelos pobres habitantes ribeirinhos (prejuízo material e humano).  “– Que 

formidável espectáculo!”, afirma, uma observadora privilegiada (com binóculo), 
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sobre o quadro desolador.  Mais uma vez, apresentam-se índices de que o capital 

suplanta a vida humana.28

A perspectiva futurante, a que RODRIGUES proporciona considerável destaque, vê-

se concretizada em Pedro, pai de Gaitinhas, figura apenas aludida no corpo da 

narrativa (partiu por motivações obscuras – políticas, tudo leva a crer – e deixou 

mulher e filho entregues à própria sorte).  A menção ao pai ausente representa, 

ainda, o “tabu do clandestino e do preso político distanciados da realidade que pode 

aflorar ao texto” (RODRIGUES, 1979, p. 28.)  As personagens Gaitinhas e Sagui, que 

partem mundo afora, no fim da narrativa, teriam papel semelhante e marcariam 

uma nova geração de libertadores.  Nesse sentido, mostra-se de capital importância 

para compreender a obra de forma ampla a figura de Gaitinhas, que 

 

será, de entre os companheiros, aquele que melhor recolhe e analisa a lição 

de miséria, da exploração, o que conscientiza a solidariedade.  Nele se nos 

demonstram as estruturas equilibrantes da personalidade: não se aliena 

num herói mítico, vai tornar-se ele próprio um herói mítico, assimilando, 

integrando valores que o pai encarnou.  (RODRIGUES, 1979, p. 31.) 

 

O garoto que vai em busca de libertação reuniria condições de, utopicamente, um 

dia, retornar e “mandar para a escola aquela malta dos telhais” (GOMES, 1995, p. 

175).  É nesse aspecto que reside, precisamente, o caráter de esperança (daí a 

perspectiva futurante) que se torna dominante em Esteiros.29  É nessa proposta que 

GOMES se afasta de certas tendências do romance no século XX (a de DOS PASSOS e 

FAULKNER, apenas para denominar dois escritores), que, de acordo com ZÉRAFFA 

(1976, p. 25), apresentam a realidade social como, literalmente, fatal para o homem 

e para a humanidade. 

 
28 Esse artifício de marcar um ponto de vista diferenciado – o de forasteiros observando, ao longe, 

uma comunidade – já fora empregado pelo próprio STEINBECK em As Pastagens do Céu, quando, ao 

termo da série de narrativas, um grupo de viajantes encanta-se com as belezas supostas de Las 

Pasturas del Cielo: “Não há pobreza lá, [...] não há problemas”, exulta um padre (STEINBECK, 

2001C, p. 200). 
29 Já tive o ensejo de, à luz da narratologia, observar a forma como um tal sentimento se apresenta 

como fator estruturador do primeiro romance de Soeiro Pereira GOMES (BEZERRA, 2000B, p. 60). 
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Um dos pontos fulcrais da análise de RODRIGUES é, ainda, a discussão em torno 

do grupo de garotos, baseada na qualificação a eles delegada: “a comunidade pícara 

de adolescentes” (1979, p. 29).  Irei reservar-me o direito de não me estender sobre a 

impropriedade do adjetivo pícaro destinado às personagens de Esteiros, 

especialmente, por ter tocado na questão em minha dissertação de mestrado.30  No 

entanto, a leitura dos garotos em diálogo com o grupo de que fazem parte leva em 

consideração uma estrutura capital do romance, cuja problematização aprofundo no 

capítulo 4 deste trabalho. 

 

O convite – quase natural, eu diria – a se comparar Esteiros com Capitães da 

Areia (uma das primeiras e mais notórias obras de Jorge AMADO) foi aceito por não 

poucos analistas.  Além dos resenhadores a que acima já aludi – norteados pelo 

calor da hora, o momento preciso em que o debute de GOMES como romancista se 

efetuou –, estudiosos posteriores também fizeram do possível parentesco o mote 

para suas leituras.  Se, em algumas oportunidades, há uma mera sugestão das 

influências amadianas em Esteiros, ainda que se destaque a matéria-prima do 

romance, “o referente histórico, [...] a vivência directa e indirecta da humilhação do 

homem pelo homem” (RODRIGUES, 1979, p. 30) –, um considerável número de 

críticos propaga a idéia de que o romance português teria um caráter ancilar em 

relação ao correspondente brasileiro.  Trata-se, precisamente, do caso de 

SCHROEDER (1996), num breve artigo que aproxima a obra européia da latino- 

 

 
30 À altura, num subcapítulo (2.3) intitulado “Encontros e Desencontros no Estudo das Relações 

entre a Picaresca e a Literatura Portuguesa”, observei, acerca de RODRIGUES (1979): “Os poucos 

elementos de Esteiros que não se mostram dessemelhantes aos dos romances picarescos, como as 

burlas, não autorizariam RODRIGUES a pensar em aspectos do picarismo.  Um grupo de crianças 

pobres não será, obrigatoriamente, como pensa o crítico, uma confraria de pícaros.  Não é demais 

lembrar também que, em sua argumentação, RODRIGUES não faz menção a qualquer romance 

picaresco [seu parâmetro é a novela cervantina “Rinconete e Cortadillo”], o que enfraquece, 

conseqüentemente, os paralelos que traça entre Esteiros e a picaresca espanhola.”  (BEZERRA, 2000A, 

p. 51.)  Do que escrevei sobre a questão, tudo mantenho. 
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americana, impondo àquela a marca indelével da imitação.31

Num momento inicial de suas considerações, a autora empreende a exposição das 

evidentes aproximações que se sói fazer entre o contexto da ex-colônia e o da ex-

metrópole na década de 1930.  Partindo do plano sociopolítico (e numa tentativa 

pouco hábil de aproximar a administração Vargas da ditadura salazarista), a autora 

expõe as ligações que se pode estabelecer entre mundo empírico e criação ficcional 

(SCHROEDER, 1996, p. 8-10; p. 11-13). 

O quadro impróprio que se pode vislumbrar nas hipóteses defendidas, em 

verdade, começa a ser delineado na parte 2 do estudo (“Jorge Amado e a sua 

Contribuição ao Neo-Realismo e a Esteiros”; SCHROEDER, 1996, p. 15-16), uma vez 

que, calcada na (apropriada) noção de o movimento lusitano beber da fonte da ex-

colônia, a ensaísta defende, no afã de confirmar sua visão, ser o prestígio de Jorge 

AMADO em Portugal responsável por que a criação de GOMES não seja senão um 

desdobramento imediato de Capitães da Areia (SCHROEDER, 1996, p. 16).32

Eis que aflora, no momento final do artigo, a comparação entre Capitães da 

Areia e Esteiros tendo-se por base o que a analista chama de “um tema comum”; no 

caso, a infância abandonada (SCHROEDER, 1996, p. 23).  Ora, é bem certo que 

ambos os romances enfocam a questão do menor desfavorecido.  É verdadeiro, 

ainda, que, numa e noutra narrativas, os garotos reúnem-se em grupos e que, em 

Salvador e em Alhandra, são conhecidos por alcunhas.  Mas será apropriado 

afirmar – e, aqui, volto atenções ao texto lusitano – que o tema central seja mesmo o 

que supõe SCHROEDER?  Penso que não. 

 
31 Sobre os conceitos de “imitação” e de influência, desenvolvo juízos mais consistentes em 2.2, ao 

enfocar fatores atinentes à literatura comparada. 
32 As hipóteses formuladas pela autora para sustentar a sua argumentação demonstram, claramente, 

a necessidade premente de confirmar essa influência: após a incineração, em praça pública, do 

romance amadiano, “Possivelmente, algum exemplar permaneceu em lugar seguro e adquirido 

clandestinamente em Portugal.  Outra hipótese que formulamos: Soeiro Pereira Gomes, mesmo não 

tendo lido o romance brasileiro em questão, poderia ter informações orais sobre a obra.”  

(SCHROEDER, 1996, p. 16.)  Suposições meramente especulativas é o que são. 
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Apenas uma leitura superficial (e descontextualizada) de Esteiros poderia 

confundir o plano em que estão as personagens com as questões – muito mais 

amplas – com que trabalha GOMES.  Se as suas personagens são meninos, isso não 

deve afastar o leitor da percepção de que, com efeito, os ideais libertários (de um 

escritor que então despertava para o comunismo) e denunciadores falam muito mais 

alto que o problema da criança por si só.  (A propósito: que outro símbolo seria 

mais forte que o da criança para sinalizar o sentimento de esperança, tão forte no 

romance?)  A minha exegese, de algum modo, acaba por ecoar aquela feita por LIMA 

(1979, p. XI), que afirma: 

 

As crianças, despojadas dos seus mais elementares direitos, são, em 

Esteiros, como já dissemos, um reflexo da opressão em que vivem os 

adultos.  Mas é evidente que as injustiças sociais impressionam ainda mais 

o leitor quando recaem sobre crianças. 

 

Ou seja, a escolha das crianças como personagens, ainda que não seja 

circunstancial, parece não ser um fim em si própria.  Sua motivação parece ser 

desvendada por RODRIGUES (1979, p. 25), que acentua, em Esteiros, ter-se o 

“reverso da vida negra dos pobres”, com a presença de elementos oníricos.  Nas 

diversões infantis e, em especial, na já comentada perspectiva futurante, residiria o 

casamento entre o narrador e as personagens dos garotos. 

Outra ocasião em que se aproximam os dois textos – numa relação debitária do 

texto português ao brasileiro – é detectada em PAIVA (1985).  A afirmação em pauta 

parte de setores da crítica contemporânea a Esteiros acreditarem no fato de o 

romance de GOMES ser um “plágio” de Capitães da Areia.  O crítico observa: 

 

Se bem examinados os dois livros, a acusação teria, talvez, certa razão 

de ser, pois não só a temática é idêntica, tratando da infância abandonada, 

da inocência violentada pela necessidade que obriga à submissão a um 

regime de trabalho forçado ou à delinqüência em que o furto é a forma 

mais comum, como também se encontram em ambos os romances cenas e 

situações absolutamente semelhantes.  Além de tudo isto, o próprio 
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tratamento estilístico do tema aproxima os dois escritores, que se 

solidarizam com o destino das suas personagens.  (PAIVA, 1985, p. 75.) 

 

É mesmo verdadeiro que, nos dois romances, a adesão do narrador à causa das 

personagens aflore como característica inerente.  Tratando especificamente de 

Esteiros, MENDONÇA foi capaz de observar que “o Autor joga com a solidariedade 

do leitor perante o sofrimento e a desgraça de crianças crescendo em tão precária 

condição do corpo e da alma.  E é nesse poder de aproximação que reside a estatura 

do romance.” (1966, p. 101.)  É como se adesão do narrador às personagens 

consistisse num chamada para igual comportamento por parte dos receptores da 

obra, numa expressão lírica que acaba por seduzir (isso, a bem da verdade, é usual 

em outros autores neo-realistas portugueses, como Fernando NAMORA e Manuel da 

FONSECA). 

Por outro lado, quando à defesa de a infância abandonada constituir-se como um 

aspecto essencial nos dois textos, há, conforme já observei, reservas.  Não se deve 

afirmar que o grupo de Pedro Bala seja explorado em trabalho (contrariamente ao 

que se dá, aí sim, em Esteiros).  Ademais, é de se notar que a temática (ao menos, o 

tratamento dado a ela) não é a mesma numa e noutra narrativas, uma vez que o 

trabalho é, verdadeiramente, a força motriz de Esteiros, ao passo que, em Capitães 

da Areia, a delinqüência está num tal plano de preponderância.33  Ou seja, bem 

certo é que os protagonistas compartilhem uma dada faixa etária (até mesmo certos 

traços são comuns a personagens), mas as tretas em que se envolvem são de natureza 

díspar. 

Para aprofundar a questão do trabalho, não parece mau eu recorrer, novamente, 

a PINA (1977, p. 93), que apontou “três diferenças fundamentais” entre Esteiros e 

 
33 PINA (1977, p. 64) define o papel do trabalho, em Esteiros, em suas relações com natureza e 

homem: “O tratamento da natureza a partir de experiências humanas, implicando o trabalho do 

homem sobre ela e sobre si próprio e a consciência de que o progresso social é definido pelo 

desenvolvimento das forças produtivas, entra, no romance, em contradição dialéctica com a 

estruturação do texto em quatro blocos narrativos subordinados às estações do ano.  É o problema 

estrutural de fundo.”  Conforme já expus, cabe, ao homem, não sucumbir diante do ciclo de 

explorações. 
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Capitães da Areia (duas das quais reputo fundamentadas).  Em parte, o analista 

passa a impressão de fazer com que sua discussão seja conduzida pelas palavras do 

próprio GOMES, em trecho de entrevista transcrito à guisa de epígrafe do capítulo: 

“Mas não, não há coincidências.  Há, antes, diferenças essenciais entre Esteiros e o 

livro do grande romancista Jorge Amado.”  (apud PINA, 1977, p. 93.) 

Com efeito, a faina dos meninos ribatejanos talvez seja o principal ponto 

distintivo entre um e outro romances.  Esteiros, conforme já indiquei, está 

construído em obediência às estações do ano e, por tabela, ao trabalho que surge de 

acordo com as condições climáticas – “Em Esteiros, o conteúdo da experiência dos 

protagonistas juvenis tem, não no roubo, nem na marginalidade, mas no trabalho 

dos telhais a sua componente principal.”  (PINA, 1977, p. 95.) 

No romance brasileiro, bem fácil será notá-lo, não existe, no grupo chefiado pelo 

filho de um estivador, inclinação à labuta diária.  A esse quadro, cabe associar a 

observação de GÓMEZ DE LA SERNA (1971, p. 118), segundo quem a matéria 

humana (no caso específico, das narrativas de Ignacio ALDECOA) é daqueles que 

“vivem por suas próprias mãos”.  Não é de se negar que os garotos dos esteiros 

sejam dados a estripulias típicas da idade e da condição social; mas, enfim, alugam 

os seus braços.  Esse aspecto remete a outro ponto de distanciamento entre as obras: 

a incitação revolucionária revelada em Capitães da Areia, em oposição ao idealismo 

(fruto da insatisfação diante da exploração ad nauseam) expresso por GOMES.  Se 

um conclama, o outro nada mais que sugere. 

Apesar de me unir a PINA nos mencionados juízos, há, conforme já sugeri, uma 

questão levantada pelo crítico em que se parece imprimir certa precipitação.  Trata-

se do apontar-se “o protagonista colectivo” de Esteiros (motivado pelo trabalho, 

elemento de coesão entre as personagens) em oposição ao grupo como uma 

abstração em Capitães da Areia (PINA, 1977, p, 99).  Mesmo que eu, adiante, 

aprofunde o problema em voga (grupo–indivíduo), antecipo a discussão ao observar 

que, sim, de fato, há grupos (nos dois romances, a bem da verdade).  No entanto, a 

afirmação de um protagonista coletivo (iniciativa dos escritores, talvez mesmo seja) 

soa a falácia, uma vez que a individualização também se faz presente num e noutro 

textos. 
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Não quero, enfim, questionar a força pertencente ao grupo, que, sem dúvidas, 

observa-se nas duas narrativas – e, aqui, independe qual seja o elemento de coalizão 

entre as personagens (o trabalho, num, e o roubo, no outro).  Todavia, parece 

limitador fazer como faz PINA (1977, p. 99), ao acreditar que 

 

um protagonista colectivo [seja lá o que isso for] só pode ser criado e 

dramatizado a partir do reconhecimento da realidade material das relações 

e da prática sociais – de que os homens participam independentemente de o 

quererem ou não, de o saberem ou não. 

 

Com muita clareza, o crítico envereda por uma leitura restritivamente 

sociologizante, e acaba por, de alguma maneira, valorar a obra pela medida em que 

ela se insere na doutrina marxista.  Um tal comportamento, como se sabe, muito 

pouco produtivo será para a atividade daquele que analisa o texto literário. 

 

 

2.2 Sobre o Estudo Comparado de Textos Literários 

 

Bem posso estar enganado, mas parece-me que, num trabalho em que se enfocam 

dois textos literários – postos, em mais de um momento, frente a frente –, caberia 

papel central à discussão em torno de conceitos de literatura comparada.  Talvez 

uma exposição de possibilidades facultadas pela disciplina, caminhos que se pode 

tomar ou mesmo um excurso histórico que serviria de base à comparação efetiva. 

Se a minha suposição for precisa, não poucos julgarão que a proposta deste 

estudo se apresenta como deficientemente fundamentada.  Tudo porque não me 

debruço demoradamente sobre a concepção que tenho da literatura comparada.  

Esse é um dos fatores, inclusive, que se pode flagrar a partir do texto como  um  

todo – não é, a comparação em si, a figura principal de minhas teorizações ou 

análises. 

Um recurso que se pode empregar para a justificação de meu comportamento é 

citar a visão de PRAWER acerca das tendências usuais no estudo comparativo.  Para a 
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teórica, “Literatura comparada implica um estudo de literatura que usa a 

comparação como seu principal instrumento.”  [sublinhado meu] (1994, p. 296.)  

Claro está que isso acarreta várias definições recônditas, tais como a do próprio 

lexema literatura.  E, ainda, exigências atinentes ao fato de se estudarem obras 

escritas em idiomas diversos (característica constante da definição proposta pela 

própria PRAWER, 1994, p. 300).  Entretanto, a verdade é que a minha perspectiva de 

análise não se encaixa nessa proposição (que pode ser tomada como modelar).  Por 

isso, de algum modo, nela, encontro subsídios para não limitar meu trabalho ao 

escopo da literatura comparada. 

Não se confirmando, assim, a iminente sugestão de desenvolver o comparatismo 

como norte do estudo narrativo, deve-se, de outro lado, ver que acabo por realizar 

uma breve conceituação dos parâmetros de literatura comparada em que acredito.  

Também especulo em torno da forma como podem ser trabalhados simultaneamente 

Tortilla Flat e Esteiros, de modo que se amplie o plano em que os elementos cruciais 

da tese são contemplados.  Ainda que a maior parte dessa problematização ocorra 

na prática, quando analiso os textos, vale traçar um panorama da conta em que 

tenho o cotejo metódico de obras literárias. 

Desde a minha dissertação de mestrado (BEZERRA, 2000A), demonstrei o gosto 

pelo estudo literário levando em consideração mais de um objeto.34  À altura, é bem 

verdade, a comparação se estabeleceu efetivamente, uma vez que propus a exposição 

crítica de planos da História da literatura e busquei medir em que sentido dois 

corpora se aproximavam ou se distanciavam.  Agora, assim penso, o viés adotado 

apresenta vários quês de distinção ao anterior; em especial, o espaço concedido à 

teorização em torno dos conceitos que regem os momentos de análise. 

Se o diapasão se altera, pouco mudam as convicções.  Também antes, eu 

acreditava que o ponto central no enfoque comparado de obras literárias não 

deveria residir na noção de influência, conceituada duplamente por NITRINI.  

Segundo ela, são estas as visões da influência que se pode ter na abordagem 

                                                 
34 Na ocasião (BEZERRA, 2000A), empreendi uma análise que, à luz do conceito de inter-

historicidade, verificava encontros e desencontros entre a tradição picaresca castelhana e o romance 

A Noite e a Madrugada, do escritor neo-realista português Fernando NAMORA. 
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comparativa: (1) “[...] a que indica a soma de relações de contato de qualquer 

espécie, que se pode estabelecer entre um emissor e um receptor.”; (2) o resultado 

autônomo de uma relação de contato (idéia que a autora retira de CIORANESCU) 

(2000, p. 127).  Muito antes de NITRINI, já o teórico russo TYNIANOV, integrante da 

escola formalista, fizera ressalvas quanto ao estudo da influência, que deveria se 

circunscrever, meramente, ao plano textual ([19__], p. 141). 

Negar que estudos de influência sejam inócuos se constituiria, de minha parte, 

como um comportamento leviano.  Entretanto, acredito que o caráter judicativo que 

o analista deve assumir acaba por sair consideravelmente prejudicado, em benefício 

da detecção de similaridades (quando o que mais conta, num cotejo, são as 

discrepâncias).  Num paralelo, é como se o estudo de influências se ligasse à 

atividade do antiquário, em oposição à do historiador (a diferença do indivíduo que 

coleta informações aleatoriamente para aquele que investiga os dados 

metodicamente e os problematiza).  Nem passa por minha cabeça, portanto, 

especular em torno de uma possível leitura que Soeiro Pereira GOMES tenha feito de 

obras de STEINBECK (o oposto, vale dizer, seria um convite ao insólito).35

O que eu busco, de algum modo, não resvala ainda na noção de afinidade, 

proposta por ALDRIDGE (1994, p. 257) como semelhanças estruturais que não 

possuam qualquer vínculo prévio.  A perspectiva que assumo, em verdade, privilegia 

o que o citado crítico classifica como tradição – num recorte bem específico, é bom 

ressaltar: 

 

A tradição ou a convenção consistem no estudo das semelhanças [e, 

advogo, discrepâncias] entre obras que fazem parte de um grande grupo de 

obras similares interligadas histórica, cronológica e formalmente.  

(ALDRIDGE, 1994, p. 257-258.) 

 

 
35 MACHADO (1984, p. 43-44) é apenas um exemplo de crítico, dentre vários outros, que aponta John 

STEINBECK como um dos autores estrangeiros que exerceram considerável influência sobre o Neo-

Realismo literário português.  Mas, afinal, não é esse um elemento que me sirva de guia ou mesmo de 

inspiração. 
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Na situação presente, os laços que justificam (e acho mesmo que uma justificativa 

é necessária) o estudo associado das duas narrativas são, eminentemente, históricos e 

sociais, sem nunca abrir mão das idiossincrasias autorais.  Ademais, deve-se também 

contabilizar alguns dos pontos capitais do trabalho, como as discussões sobre 

realidade e ficção e a caracterização do romance como gênero – aspectos que não 

afastam os textos de meu corpus. 

Como se não bastassem esses elementos, também cabe menção ao estudo das 

relações entre personagens e grupo ao longo da História (e dela analisando, 

minuciosamente, um recorte), questão que é enriquecida pela leitura concomitante 

de Tortilla Flat e Esteiros.  Conforme MACHADO & PAGEAUX (1988, p. 80), o 

conjunto de abordagens filiadas à literatura comparada não pode, enfim, prescindir 

do papel da História.  É um diálogo a que não se pode fugir (seja construído pelos 

autores dos textos, seja, ainda, empreendido por aquele que os coteja sob 

determinado viés – o analista).  Nos dizeres de REUTER, isso se concretiza por meio 

do seguinte julgamento: 

 

os valores do passado eram diferentes: as obras hoje legitimadas raramente 

o foram em seu tempo e não pelas mesmas razões; o sentido dos textos e 

das práticas de leitura e de escrita não era idêntico.  É preciso, portanto, se 

desfazer da idéia segundo a qual a história do romance seria uma marcha 

rumo ao progresso que materializaria as obras contemporâneas.  (1996, p. 

3.) 

 

Se há uma evolução da produção literária (especificamente, do gênero que ora se 

aborda), ela não será de natureza qualitativa; antes, nada mais que cronológica, 

conformo indico no próximo capítulo.  É um diálogo entre o que já se fez e o que 

hoje se faz, estabelecido, sobretudo, por individualidades criadoras.  As motivações 

sociais, nesse plano, não são determinantes ao surgimento de tais ou quais 

manifestações.  São, em verdade, elementos de uma rede de relações da qual a 

literatura também faz parte. 

A inscrição epocal de um texto, desse modo, deve requerer do analista o estudo 

do papel que os elementos literários (ou, de modo abrangente, histórico-sociais) 
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desempenham em diferentes obras.  Indo além, não parece ocioso evocar LANGLAND 

(1984, p. 3), que, também circunscrevendo seus juízos à esfera do romance, afirma: 

“obras aparentemente similares por compartilharem um mesmo cenário social são, 

no fim de contas, marcantemente distintas, uma vez que desempenham diferentes 

funções estéticas na ordem social a que se vinculam.”  Ou seja, nem mesmo um 

contexto comum deve guiar o analista a, apenas, buscar parecenças entre duas 

composições. 

Tão cheios de facetas são os conceitos referentes à literatura comparada, que, em 

dada medida, pode-se pensar que o histórico de um determinado gênero literário 

poderia fugir ao plano do que se costuma chamar de literatura geral e imiscuir-se 

num âmbito comparativo.  E, de fato, assim não é?  Afirmação aparentada se pode 

fazer em torno do que CHEVREL (1997, p. 48) chama de correntes e movimentos 

literários, que, segundo ele, podem ser historicamente clarificados pela literatura 

comparada.  O próprio conceito de realismo (discutido adiante, em 3.3) também 

não escaparia ao âmbito da questão, pois, a depender de sua extensão, pode ser 

historicamente situado (como movimento) ou transcender épocas, do ponto de vista 

de sua realização literária (como corrente).  Além disso, aquilo que se julga como 

realista num dado momento pode muito bem diferir do que uma outra época 

tomaria como tal. 

De forma ampla, posso afirmar que enxergo os diálogos estabelecidos na 

instituição literária por meio da lente oferecida por um teórico: TYNIANOV.36  Não 

sendo propriamente um comparatista, o autor russo crê na preponderância de, na 

 
36 Não pretendo explorar as nítidas limitações e os esquematismos residentes na proposta veiculada 

em “Da Evolução Literária” (o texto em pauta), como certas noções de causalidade e o inelutável 

ranço formalista.  ZILBERMAN chega, inclusive, a questionar a noção de ‘evolução’ que TYNIANOV 

apresenta.  Para ela, o estudioso assumiu a tarefa de elaborar uma teoria da evolução literária, “nos 

ensaios sobre esse tema e sobre a paródia, encarada não como gênero literário, mas como o processo 

de desfiguramento das formas canônicas, portanto, de desautomatização.”  (1989, p. 20.)  É bem 

certo que esse princípio seja permeado de problemas e se mostre insustentável (no fim de contas, 

sabe-se que não há ‘uma’ norma para que se identifique ‘uma’ transgressão).  Ainda assim, creio que 

a proposta de TYNIANOV, lida sem paixão e por meio de adaptações, desbrave o caminho para um 

estudo historicamente inscrito do texto literário. 
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tarefa analítica, levarem-se em conta as séries adjacentes à literária, como as 

culturais, sociais e existenciais ([19__], p. 127).  Ignorando essas séries, a análise de 

uma obra poderia soar enviesada. 

Só uma perspectivação interdisciplinar – que, vale dizer, desafia enfaticamente o 

imanentismo de muito da produção teórica formalista – seria capaz de facultar a 

análise do papel exercido pelos componentes do texto literário ao longo das épocas; 

a tradição deixa de ser estática (e ilegítima).  Observa-se que a manutenção de certos 

elementos, com efeito, efetua-se, mas com a ressalva de que desempenham papéis 

dessemelhantes nos diferentes sistemas literários.  É mesmo o caso do que aqui 

procuro empreender, na senda de um dos principais teorizadores do Neo-Realismo 

português – senão o principal –, que recorreu a TYNIANOV para fundamentar o 

próprio instrumental de interpretação.  Sobre a proposta do teórico eslavo, REIS 

afirmou: 

 

A referência à evolução literária que conduz ao neo-realismo e que 

determina a sua configuração como movimento literário individualizado 

deve transcender uma óptica puramente historicista.  Com efeito, mais do 

que descortinar influências ou condicionamentos biográficos, uma 

perspectiva evolucionista procura fixar os motivos da instituição de novos 

sistemas literários, sem esquecer, naturalmente, as relações entre a 

literatura, as outras séries culturais e os factos culturais.  (1981, p. 18.) 

 

É uma releitura precisa, em que busco sincera inspiração.  Em especial, porque 

destaca a faculdade de promoção da interdisciplinaridade e a urgência do plano 

histórico – os mais nítidos ganhos visualizáveis no ideário de TYNIANOV.37  Trata-se 

de uma conceituação que, adaptada, pode se inserir na idéia proposta por 

MACHADO & PAGEAUX (1988, p. 17), segundo a qual não há ‘um’ método 

comparativista – a comparação literária é, por excelência, uma atividade construída 

a partir de um instrumental ad hoc. 

 
37 Sobre a questão da interdisciplinaridade, é válido mencionar LE GOFF, que, no seio da Nova 

História, detecta o “nascimento de ciências que transgridem as fronteiras entre ciências humanas e 

ciências da natureza ou biológicas: matemática social, psicofisiologia, etnopsiquiatria, sociobiologia, 

etc.”  (1998, p. 26.) 
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E, por fim, indago: o que pode ser mais eficaz na problematização de como se 

pode cotejar textos literários senão os cotejando efetivamente?  Em especial, se for 

assimilada a proposta segundo a qual texto e método não ocupariam os pólos de um 

contínuo – o método não deve “ser um ponto de partida, mas sim a opção do 

investigador por um determinado terreno de investigação, a partir do qual o 

investigador construirá o seu método próprio.” (MACHADO & PAGEAUX, 1988, p. 

166.)  Trata-se, precisamente, do que tento empreender. 
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3 Realidade e Ficção em Sua Inscrição Histórica 
 

“Mas o homem, na Terra onde o destino 

O lançou, vive e agita-se incessante... 

Enche o ar da terra o seu pulmão possante... 

Cá da Terra blasfema ou ergue um hino.”∗

Antero de QUENTAL 

 

Se o texto literário é produto de várias tensões (que incidem, de maneiras 

diferenciadas, na individualidade autoral), um caminho natural para a sua análise 

não deve passar ao largo dos conceitos de realidade, ficção e da respectiva situação 

histórica; esta, indefectivelmente e em mais de um sentido, ligada à esfera temporal. 

É bem certo que apontar a obra de arte escrita como um produto eminentemente 

idiossincrático possa não soar a falácia (no capítulo 2, sinalizações nesse sentido 

foram empreendidas).  Parece-me inaceitável, no entanto, desconhecer o fato de que, 

nela, concorre uma série de elementos pertencentes a uma época, os quais se 

mostram capitais a interpretações do texto que se pretendam plurais.  Isso, até 

mesmo porque, no mais das vezes, também as relações (não-dicotômicas) que se 

pode estabelecer entre realidade–ficção são precisamente percebidas num recorte 

histórico.  (O que dizer do lugar dessas noções, a título de ilustração, nas crônicas 

históricas do Ocidente medieval?)  Conforme MESQUITA, 

 

Assim como a realidade não prescinde da ficção, pois cada sociedade 

produz a ficção de que necessita – ainda quanto eventualmente não o 

reconheça –, a ficção não pode existir sem a motivação que retira da 

realidade vivida, transformando-a.  (1994, p. 15.) 

 

O fato de, em meu estudo, enfocarem-se dois exemplos de romances da passagem 

do Entreguerras à Segunda Grande Guerra – reconhecidamente, um tumultuoso 

                                                 
∗ QUENTAL, Antero de.  Sonetos Completos.  2. ed.  Mem Martins: Europa-América, 1993.  p. 95: 

Tese e Antítese. 
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período da História – não pode ser relegado a um plano inferior de observação; 

mesmo porque a escolha não consiste em fruto do acaso.  Será a ficção de 

STEINBECK, em algum sentido, necessária ao respectivo contexto de maneira similar 

ao que se pode afirmar acerca de Esteiros e o Portugal do Estado Novo?  É evidente 

que não.  Tão claro, que o ar místico e humorístico – tantas vezes impresso pelo 

autor californiano a sua história – parece não rimar com o tom incisivo (mas 

permeado por esperança) que recobre a narrativa de GOMES; um romance de tempos 

marcados pelo obscurantismo e que, por isso mesmo, postula mudanças no quadro 

social.  Se os dois autores dialogam com os respectivos planos contextuais e se a 

imagem que constroem repele a classificação de reacionária (aspecto traduzido no 

conferir-se importância às relações conflituosas entre indivíduo e comunidade), é por 

meio de instrumentos distintos que se promove o desvelamento das estruturas 

sociais.  E as condições do meio, por seu caráter hipócrita e excludente, não podem 

ser sancionadas pelo artista que assuma um comportamento humanista. 

Disso tudo, o analista pode extrair um ensinamento capital: não há como operar 

um estudo literário, independentemente de sua natureza, que não seja trespassado 

pelo dado histórico.  Se a realidade e a ficção, de várias maneiras, são também um 

produto do mundo empírico, uma esfera que transcenda a palavra impressa (ou oral, 

ou manuscrita) faz parte do processo de compreensão e análise de um texto.  Ou, 

conforme JASPERS, “Se quisermos ignorar nossa História, ela nos surpreenderá à 

nossa revelia.  Os espectros do passado nos conduzem.” (1997, p. 33.)  

Reconhecendo a participação da História em sentidos diversos, busco, no presente 

capítulo, problematizar as relações que a produção ficcional mantém com várias 

necessidades humanas.  Decorre daí a precisão de se abordar o texto literário como 

manifestação social, uma vez que todo o processo de produção–recepção integra 

uma leitura crítica que não se pretenda imanentista. 

Para sancionar o que afirmo, cabe recorrer, inicialmente, à asserção de GLISSANT 

(1992, p. 79), segundo quem as trocas entre História e literatura se dão na medida 

em que há uma busca pelo ideal de História.  Ainda que se considere a possibilidade 

de existir um cunho que se chame científico no estudo histórico, não se pode 

desprezar que as motivações transcendem o esquematismo puro e simples.  É o 
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retrato, em última instância, do que ELIOT afirmou: “o passado deveria ser alterado 

pelo presente tanto quanto o presente é dirigido pelo passado” (apud PERRONE-

MOISÉS, 1984, p. 10.)  Olhar para o passado é fazê-lo de algum lugar no mundo e o 

diálogo de cosmovisões, nessa interação, é certo. 

Como suplemento às propostas que defendo, é capital levar-se em conta que elas 

se firmam numa certa gradação, na medida em que o autor literário ecoa fatores 

sociais e históricos em suas obras a partir de diferentes posições – ZÉRAFFA, a título 

de exemplo, acredita que BALZAC enfoca a realidade como aparência, e PROUST, 

como secundária (1976, p. 11).  Apesar disso, o texto literário (o romance, 

fundamentalmente) será inexoravelmente inscrito num dado momento do curso 

humano sobre a Terra, merecendo diferentes interpretações ao longo das épocas.  

Não que eu delegue ao gênero a tarefa apontada por ZÉRAFFA – de que caberia, a 

essa expressão narrativa, oferecer um relato dos fenômenos histórico-sociais –; 

antes, concordo com uma outra incumbência referida pelo mesmo analista: trata-se 

de uma arte que se põe diante dos problemas do mundo a que está vinculada (1976, 

p. 11).  A função primeva da literatura, parece-me, não consiste em intervir 

diretamente no mundo; nem a da ficção.  Isso não impede, entretanto, que um tal 

caráter se afirme no terreno da analogia.  Trata-se do caráter de “como se”, inerente 

à ficção, que provoca reações nos receptores, tendo-se por parâmetro o mundo real 

(ISER, 2002, p. 979).  Noutros termos, afirma-se: 

 

as ficções não só existem como textos ficcionais; elas desempenham um 

papel importante tanto nas atividades do conhecimento, da ação e do 

comportamento, quanto no estabelecimento de instituições, de sociedades e 

de visões de mundo.  (ISER, 2002, p. 970.) 

 

Se, no texto literário, o significado manifesto se liberta daquilo que ele 

mesmo designa, torna-se disponível para outros usos.  (ISER, 1997, p. 51.) 

 

Há, conforme o próprio ISER defende, um papel (real) exercido pela ficção, o que 

não implica afirmar uma relação despida de intermediações entre esta e a vida 

vivida.  Como matriz geradora de significados, a ficção literária é um retrato do eixo 

que, partindo da realidade, não pode a ela se limitar.  Na leitura que o estudioso 
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germânico oferece da questão (perspectiva que aprofundo em 3.1 e, sobretudo, em 

3.2), são processos de mediação – firmados no acréscimo de uma escala, o 

imaginário – que, simultaneamente, aproximam e distanciam o texto literário (eu 

penso, mais amplamente, em ficcional) da realidade, evitando uma polarização 

costumeira, mas não por isso procedente.  “Como o texto ficcional contém 

elementos do real, sem que se esgote na descrição deste real, então o seu componente 

fictício não tem o caráter de uma finalidade em si mesma, mas é, enquanto fingida, a 

preparação de um imaginário [...].”  (ISER, 2002, p. 957.)  O fingimento acaba por 

se tornar responsável por promover a entrada do imaginário na esfera das 

experiências humanas, trazendo um diferencial em relação a projeções não-

calculadas (alucinações, por exemplo): existe, no fingir, o estabelecimento de um 

objetivo que o teórico em questão se inclina a descobrir, possibilidade que refuto.  

Ora, se ISER não cai no psicologismo fácil – baseado na investigação pura e simples 

do que iria na mente do autor literário –, de outro lado, acredita na possibilidade de 

se explorar a intenção da instância emissora por meio da “decomposição de 

referências do texto” (2002, p. 963).  Ainda que os expedientes apresentados pelo 

pensador alemão se mostrem mais consistentes, uma vez que calcados na evidência 

textual, o propósito, conforme retomarei adiante (particularmente, em 3.2), mostra-

se impróprio. 

Em todo o caso, por causa dos processos de mediação acima aludidos, há de se 

reconhecer que a proposta traz ganhos, ao ressaltar que “o imaginário não se 

transforma em um real por efeito de determinação alcançada pelo ato de fingir, 

muito embora possa adquirir aparência de real na medida em que por este ato pode 

penetrar no mundo e aí agir.”  (ISER, 2002, p. 958.)  O imaginário deixa de ser 

difuso para assumir certas configurações e determinações, o que não promove o 

mero afastamento desse plano em relação àquilo que se tem como real. 

Segundo a concepção que sigo, é evidente, assim, que cabe reservar um papel 

social à arte; no entanto, se a manutenção de um quadro social (ou sua modificação) 

deixa de ser mais um elemento do processo para assumir função capital, a 

manifestação artística é prejudicada.  De nenhum modo que seja, intento, com essa 

afirmação, aproximar-me de um esteticismo à WILDE – “Toda arte é completamente 
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inútil.” (1994, p. 6.)  É que parece custosa a crença de que os elementos éticos ou 

morais devam interferir definitivamente no julgamento da obra literária.  A arte 

como panfleto tende a deixar num segundo plano a manipulação do código para 

que se busquem objetivos que, independentemente de sua legitimidade, não são, em 

essência, estéticos.  Conforme LIMA (1997, p. 189), “É enquanto ficção e não peça 

didática que a literatura exerce um potencial crítico, sem entretanto se confundir 

com uma alternativa ao sistema social que critica.”  É justamente o que procuro 

demonstrar, com recurso a Tortilla Flat e a Esteiros, nos vários momentos deste 

capítulo. 

 

 

3.1 O Texto Literário e Sua Relação com a História 

 

A partir do que até o momento escrevi, penso ter indicado que o meu trabalho, 

em que pese a estar centrado na discussão de elementos constantes do texto literário, 

jamais dispensará a articulação com outras disciplinas.  Não por modismo (a 

discussão em torno da interdisciplinaridade, hoje, tornou-se quase num lugar-

comum), mas mesmo pela necessidade fundamental à análise das obras de ficção que 

são o meu corpus.  Até porque a mera detecção de convergências entre disciplinas 

parece ser insuficiente, pois, conforme BURKE, essa noção, “para se descreverem as 

relações entre História e sociologia [...] não indica, precisamente, a natureza da 

aproximação, bem como se há ou não a configuração de um acordo.”  (2002, p. 35-

36.)  É como se a possível complementaridade entre disciplinas – e o autor cita o 

caso de sociologia e História, mas seria possível pensar nesta última e na teoria da 

literatura – carecesse de uma esquematização quase sempre desejável. 

Pensando, em termos específicos, no último paralelo acima traçado, talvez caiba 

recorrer a BURKE novamente.  Segundo ele, as várias alterações que o estudo 

histórico atravessou – da Histórica política à História social, por exemplo – têm, nas 

contribuições de outras áreas do conhecimento, um catalisador principal.  Decorre 

daí a afirmação de que 
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A teoria literária agora se impõe aos historiadores, bem como aos 

sociólogos e antropólogos sociais, estando todos cada vez mais cientes da 

existência de convenções literárias em seus textos, regras por eles seguidas 

sem mesmo perceberem [...].  (2002, p. 37.) 

 

Ao se notar que também o discurso pretensamente científico (num sentido de 

inelutável e preciso) das humanidades não está alheio ao discurso literário, as 

fronteiras vêem-se borradas, possibilitando o entrecruzar de referências e a 

lenificação de verdades universais.  É um abalo de certezas que também incide, 

conforme adiante se vê, sobre as noções de fato e ficção – centrais na diminuição de 

distâncias acima sinalizada. 

Situando-se em diferentes eixos ao longo do tempo, pode-se deduzir que a 

literatura evolui; e, por certo, que o faz em seguimento ao curso da História.37  (Isso, 

conforme se dá conta BURKE, 2002, p. 44, sob um estatuto que não implica uma 

seqüência inelutável de estádios.)  Trata-se de um procedimento que, não parece 

ocioso apontar, está muito distante de se constituir como uma evolução linear e 

despida de tensões; antes, é pontuada por idas, vindas e rupturas, que jamais 

promovem o deixar-se o passado completamente à parte.  A esse jogo de tensões, os 

historiadores buscam oferecer um mínimo de organização – esquematiza-se o objeto 

para, talvez, melhor compreendê-lo.  Ou ainda, como faz ver GLISSANT (1992, p. 

73), seria resultado da paixão do Ocidente por fixar a linearidade da narrativa e da 

cronologia; tendência que se encontra, entretanto, em processo de revisão. 

 
37 Bem sei que o termo evolução (o mesmo ocorrendo com evoluir e flexões) – empregado, em vários 

momentos desta tese, em relação à literatura – pode suscitar, ao leitor, a impressão de melhoria 

(evolução como “todo processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento de um saber, de uma ciência 

etc.”; HOUAISS & VILLAR, 2001, p. 1.278).  No entanto, o sentido em que o emprego diz respeito, 

especificamente, a seguir-se um curso; permeado, é certo, por modificações.  É o “processo gradativo, 

progressivo de transformação, de mudança de estado ou condição.” (HOUAISS & VILLAR, 2001, p. 

1.278).  Evoluir, assim, pode não ser sinônimo de alcançar um estado superior ou mais desenvolvido; 

antes, pura e simplesmente, de sofrer alterações (no caso particular, motivadas pelo avanço da 

História).  É neste último sentido, pois, que concebo o termo. 



 
 
Uma Inserção de Tortilla Flat e de Esteiros na História do Romance 

94

Antony C. BEZERRA 
 

                                                

No olhar de JASPERS (1997, p. 32) – em contrariedade à perspectiva circular 

hegeliana –, a História humana é “Despida de consciência ou repetição invariável ao 

longo dos tempos” e se constitui como um ponto na chamada História natural, que 

não é, exatamente, o foco de minhas preocupações.  Isso não significa afirmar, ainda 

assim, que ela deixe de atravessar os universos ficcionais de Esteiros e de Tortilla 

Flat, na interação (dependência, em não poucos momentos) que se flagra entre 

indivíduo e natureza.38

A descrição do quadro natural parece mesmo ser uma preocupação reincidente de 

GOMES e de STEINBECK nos romances.  Ambos, rechaçando o determinismo 

naturalista do Oitocentos (ainda que com ele flertando, como faz o autor norte-

americano), são fartos no que diz respeito à descrição (como representação) do 

quadro que se pode encontrar às margens do Tejo e nos arredores de Monterey, com 

modificações que, por serem cíclicas, parecem ser mais bem compreendidas pelo 

homem.  (Discutir a questão dos ciclos, em relação a Esteiros, soa mesmo a 

obviedade, conforme já apontei em 2.1.2, pela própria configuração do livro.) 

O entorno natural é, quase sempre, referido no início dos capítulos dos romances 

em pauta, num indicativo tanto dos elementos da orientação narrativa, como 

também de certo roteiro para as peripécias por que passarão as personagens à altura 

correspondente. 

 

 
38 Ao debater as coordenadas para uma História da filosofia, HEGEL afirma: “a história dum assunto 

está ìntimamente conexa com a concepção que dela se faça.  Por essa concepção se determina o que 

se reputa importante e correspondente ao fim, e a relação entre os estados intermédios e o fim 

implica uma selecção dos factos que se devem mencionar, uma maneira de os compreender e o 

critério que os há-de ajuizar.”  (1974, p. 33.)  A descrição de um percurso histórico é fruto de uma 

percepção particular acerca do mundo e, com base nessa visão, construi-se um caminho que tenda à 

circularidade.  A queda de uma visão causalista, entretanto, advém da própria “consciência da 

existência de uma história da História”, marca de que não há sustentação para discursos absolutos 

(PERRONE-MOISÉS, 1984, p. 9).  Apesar das limitações do pensamento de HEGEL, não parece justo 

fecharem-se os olhos para o fato de o pensador alemão ter sido responsável pela elaboração de um 

sistema filosófico que põe a integralidade de perguntas e de respostas – “Não persiste nenhuma 

grande obscuridade, nenhuma ambigüidade.  É nesse sentido que o sistema considerado como tal é 

irrefutável.”  (CHÂTELET, 1995, p. 155.) 
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De olhos enleados no retrato, a doente lembrou-se da árvore que Pedro 

plantara no quintal antigo.  Cada inverno mais nua, mais franzina, e 

sempre à espera que a Primavera lhe trouxesse novas seivas e flores.  Assim 

ela também.  Tossiu, e o branco das faces fez-se vermelho, por instantes.  

Tosse funda que lhe estoirava o peito.  (GOMES, 1995, p. 60.) 

 

A chegada do inverno é esperada, mas, ao incidir na leitura dos homens – no 

caso, a mãe de Gaitinhas, Madalena, tísica e à beira da morte –, revela índices 

pessoalíssimos: a História natural, na ficção, só é notada na medida em que interfere 

na vida das personagens.  Nessa passagem, a árvore que o ausente Pedro plantou 

para o filho parece definhar, mais e mais, a cada ano.  De todo modo, há margem 

para uma leitura que não recaia sobre o fatalismo, haja vista o índice de esperança 

que se concretiza no pensamento de uma nova estação.  Por isso, depois do 

desolamento invernal, tudo pode mudar. 

 

Os galhos das árvores que o temporal quebrou querem revivescer.  E os 

homens também.  (GOMES, 1995, p. 103.) 

 

Bem como as plantas, os homens buscam renascer.  Viver próximo ao campo é 

depender mais intimamente da natureza e, ao ritmo por esta ditado, não cabe fechar 

os olhos.  Conforme analiso em 4.1, ela também é profusa em simbologias que 

remetem ao comportamento do indivíduo diante da própria existência (ficcional). 

A abertura das partes de Esteiros prenuncia os momentos de um ciclo – uma 

repetição que, por paradoxal que possa ser, é uma mudança.  Em Monterey (uma 

town, mais propriamente, que uma city), também se flagra uma repetição, que, 

contrariamente ao que se vê no quadro português, não suscita amplas mudanças; ao 

menos, não é esse o anseio das personagens – o que há de alteração tende a ocorrer 

a sua revelia (V. também 4.2). 

 

Monterey possui uma qualidade imutável.  Quase todos os dias, de 

manhã, o Sol brilha nas janelas do lado ocidental das ruas; e, de tarde, 

brilha no lado oposto.  Diàriamente, o autocarro vermelho passa, 

retinindo, no seu vaivém entre Monterey e Pacific Grove.  Todos os dias as 

fábricas de conservas expelem para o ar o desagradável cheiro do peixe a 
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que reduzem o tamanho.  Todas as tardes, o vento sopra da baía e agita os 

pinheiros nas colinas.  Os pescadores à linha sentam-se nas rochas de cana 

na mão e no rosto vincam-se-lhes a paciência e o cinismo. 

Na Tortilla Flat, por cima de Monterey, a rotina também se mantém 

inalterável [...].  [sublinhados meus] (STEINBECK, [19__], p. 203.) 

 

Muito claramente, em Monterey, integram-se natureza e atividades humanas.  Há 

um compasso entre ambas, e a repetição parece ser a nota dominante.  Também nos 

arrabaldes – Tortilla Flat, obviamente –, reedita-se a rotina.  Se o ambiente insiste 

em reincidir, os paisanos, em princípio, não fugirão à prática.  A “qualidade 

imutável” que, dessa maneira, afeta terras e gentes se torna em algo relevante na 

ficção por transformar o percurso das últimas.  No entanto, observando-se tanto o 

romance de STEINBECK como Esteiros, pode-se ver que a imutabilidade só pode ser 

simulada – jamais factível.  As individualidades e os grupos, em verdade, 

desencadeiam um processo de alterações (sugeridas ou efetuadas) que acabam por se 

transformar no principal combustível da ação narrativa (V., particularmente, 4.2). 

Transferindo-se a discussão para a esfera dos fatos, a idéia de constante mudança 

é reforçada quando se percebe que “os fenômenos históricos [...] nunca se repetem 

de forma idêntica”, tornando evidente a precisão de se encararem os eventos 

(literários, ao se considerar o presente estudo) no plano específico em que ocorrem 

(JASPERS, 1997, p. 28).  No fim de contas, há de se reconhecer, conforme GLISSANT 

(1992, p. 69-70) indica, que a História deve ser estabelecida em termos próprios.  

Aceitá-la passivamente faz, do homem, uma mera vítima de circunstâncias, bem 

como reforça uma visão causalista.  E, se parece ser esse o projeto em que Tortilla 

Flat se integra, a muita distância passará de Esteiros. 

Uma vez esboçadas implicações que acredito existir entre a análise histórica e a 

da arte, é necessário apresentar uma ressalva de importância relativa: em meu 

trabalho, pensar o texto literário em paralelo com o discurso histórico (não 

obrigatoriamente com a História, como instituição) não significa o estudo de 

História da literatura.  PERRONE-MOISÉS já foi capaz de, num estudo cuja nota é a 

precisão, apontar os percalços que atravessam a noção de uma História da literatura 

como algo absoluto.  Diz a autora: 
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Nossa [do mundo ocidental] concepção judeu-cristã do tempo é linear e 

teleológica.  De Santo Agostinho a Hegel (e Marx), a história é vista como 

uma sucessão lógica de acontecimentos conduzindo (ou podendo conduzir) 

a um fim harmonioso. 

[...] 

Essa história da literatura que nos dão os manuais é apenas uma forma, 

ela mesma historicamente datada.  (PERRONE-MOISÉS, 1984, p. 8-9.) 

 

Ao fim e ao cabo, trata-se de uma coleção de escolhas motivada por fatores 

idiossincráticos e contextuais.  Em outras palavras, os diálogos entre História e 

literatura não se devem traduzir em acompanharem-se datas e eventos em paralelo 

ao universo literário.  Esse juízo faz com que eu me associe a JAUSS e repila o que o 

autor classificou como um ramo do conhecimento responsável por ordenar “o seu 

material de forma unilinear, seguindo a cronologia dos grandes autores e 

apreciando-os conforme o esquema de ‘vida e obra’.”  (1994, p. 7.)  Trata-se de um 

sistema cruel, que exclui os ditos escritores menores e enfatiza as canônicas “obras-

primas” (JAUSS, 1994, p. 7-8).39  A perspectiva do pensador alemão pode ser 

suplementada por REUTER, em sua desconfiança quanto às Histórias da literatura ou 

do romance: “Quando muito breves, transformam-se em acúmulos de nomes, 

títulos, datas e se tornam inutilizáveis.  Quando mais longas, são confrontadas com 

problemas de difícil solução.”  (1996, p. 3.) 

Talvez seja válido oferecer uma ilustração dessa possibilidade, com recurso ao 

mais difundido manual de História da literatura portuguesa, em que se apresenta o 

objeto da História literária como sendo selecionado pela crítica literária – “só 

abrange uma mínima parte de tudo quanto já pôde passar como literário” (SARAIVA 

& LOPES, 1996, p. 10).  Mas, para PERRONE-MOISÉS, conforme demonstrei, o 

reconhecimento de que há escolhas parece não ser o suficiente: vê-se que a eleição de 

 
39 Para JAUSS (1994, p. 15), a resposta possível para uma História da literatura ainda não se 

encontrará nem no viés marxista, nem no formalista (opostos em seu cerne).  Mesmo que ambos 

representem um ganho pela “renúncia ao empirismo cego do positivismo, bem como à metafísica 

estética da história do espírito”, não dispõem de um instrumental que dê conta das manifestações 

literárias ao longo das épocas (V. JAUSS, 1994, p. 15-21). 
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certos autores tidos como mais dotados esteticamente consiste numa opção pessoal; 

se ainda existe uma atividade que se denomine crítica literária, “continuam a ser 

efectuados julgamentos, mesmo quando se evita, pudica ou prudentemente, a 

explicitação de suas leis” (1982, p. 65).  Não apenas por ser questionável, mas, 

sobretudo, por me conduzir para fora de meu escopo, a discussão em torno da (ou 

de uma) História da literatura não deve ser estendida. 

Nos questionamentos acima expostos, ataca-se uma certa ausência de integração 

entre o discurso histórico e o literário, sem contar que o primeiro acaba por se 

tornar responsável pela ordenação do segundo.  Minha proposta, assim, a muita 

distância reside de qualquer enfoque pré-textual.40  É certo que a consideração do 

dado contextual só seja relevante na medida em que está na construção do texto ele 

mesmo.  As informações que se pode, erroneamente, chamar de exteriores passam, 

assim, a fazer parte da economia do texto, como bem ensina CANDIDO (2000, p. 7).  

São, dessa maneira, selecionadas de uma realidade (a do autor, provavelmente), 

conforme se sustenta na problematização de ISER (2002, p. 960), que, para isso, 

recorre também a ARISTÓTELES (V. 3.2). 

Só para citar um óbvio exemplo do que afirmo, o fato de Soeiro Pereira GOMES – 

como escritor civil – ter mantido contato com crianças necessitadas não será de todo 

descartável para o estudo da concepção narrativa de Esteiros, uma vez que, no 

mundo ficcional elaborado pelo autor, uma tal temática (com um recorte 

eminentemente particular) faz-se presente.  Afirmação similar pode ser feita a 

respeito de John STEINBECK e de seus inspiradores paisanos (bem como a tradução 

ficcional de uma geografia pessoal).  Evidencia-se, num e noutro casos, a existência 

de um quê de devoção, por parte dos narradores (e, detrás desses, certamente, 

também dos autores) aos entes ficcionais que se movimentam na diegese.  (V., em 

4.2, a discussão sobre o papel do narrador em novas tentativas de realismo.) 

A dimensão do tempo – da temporalidade, num termo mais preciso – também 

parece, simultaneamente, aproximar e separar duas modalidades possíveis de 

 
40 Nos dizeres de REIS, à análise pré-textual, “interessam primordialmente as circunstâncias externas 

que, envolvendo a existência da obra literária, não explicam forçosamente a sua criação [...].”  (1992, 

p. 62.) 
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discurso relacionadas ao passado, conforme conceituadas por NUNES (1995, p. 41): 

a narrativa ficcional e a narrativa histórica.  Se, por definição, a História se 

apresentasse como uma ciência restritivamente factual, opor-se-ia, em nota 

definitiva, à ficção.  Acredito, entrementes, que somente num plano teórico se pode 

fixar essa distinção de forma cabal.  Assim, sou forçado a discordar do teórico, 

quando emprega o critério de que o “primeiro divisor entre história e ficção é o 

recurso aos documentos, que avalizam a reconstrução do passado”, acrescendo-se 

esta conclusão: “o pretérito da narrativa histórica só indica o passado quando os 

fatos respectivos forem verdadeiros [...].”  (NUNES, 1995, p. 42.)  Se o conceito de 

verdade só pode ser historicamente construído, não há lugar para se falar em uma 

verdade apenas. 

De outro lado, também o texto ficcional pode se apoiar em fatos (considerando-

se que o emprego ficcional dos fatos se faz em notas particulares), que, sim, servem 

de baliza para o acompanhamento da narrativa.  E mais: considerando-se que a 

ficção, numa dada medida, tende a ser compreendida pelos receptores, só se pode 

concebê-la com recurso ao mundo empírico (independentemente de qual seja a 

maneira como os eventos sejam presenciados/difundidos), uma vez que a vida vivida 

é composta por fatos (quer façam parte da História ou não).  Esse processo se 

concretiza, segundo ISER, em decorrência de a ficção literária incorporar uma 

realidade passível de identificação, submetendo-a a uma reconstrução imprevisível 

(1997, p. 44).  Transforma-se, a referência, numa representação cuja função 

narrativa – essa sim – não deve ser posta à margem pelo analista. 

Tome-se como exemplo o caso de Tortilla Flat, em que datas históricas podem 

situar a narrativa ficcional – como diegese ou em termos mais amplos.  (Assim, deve-

se ter em conta que, mesmo a situação não sendo parte efetiva da realidade, carece 

de tomá-la como fundamento, mas não como referência.)  Um fato histórico 

propriamente dito (a Primeira Guerra Mundial), sendo diretamente aludido no 

texto, desencadeia ações no romance e envolve as personagens.  Isso, naturalmente, 

no plano diegético.  As passagens seguintes revelam a indicação histórica: 

 

[Danny] Tinha vinte e cinco anos de idade quando a guerra com a 

Alemanha foi declarada.  (STEINBECK, [19__], p. 7.) 
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Durante o tempo que a guerra durou, Joe Portagee esteve mais vezes 

preso do que em liberdade.  (STEINBECK, [19__], p. 97.) 

 

O conflito global é pretexto para a saída de Danny da Tortilla Flat (seu serviço 

militar é ir ao Texas domesticar mulas) e para descrever-se a índole nada ordeira de 

Big Joe Portagee.  De todo modo, é-me impossível crer que a guerra não torne 

possível a inscrição da narrativa historicamente, num paralelo entre o plano 

ficcional e o da realidade.  Se, enfim, houve um embate mundial entre os anos de 

1914 e 1918 – e se os Estados Unidos, em abril de 1917, declararam guerra à 

Alemanha –, é natural que o processo de recepção (real) das peripécias vividas por 

Danny e seus amigos não despreze a informação.  Antes de determinar uma leitura 

apenas do romance, o dado enriquece a construção (também temporal) do cenário 

ficcional. 

Em Esteiros, o tempo histórico, por assim dizer, não está presente de forma 

peremptória.  É razão insuficiente, no entanto, para que se iniba uma reconstrução 

ficcional que, sim, é historicamente situada.  Isso se verifica tanto na evidente marca 

social que GOMES impõe à obra, como também pela conseqüente inserção da 

narrativa num plano em que existe um sistemático processo de dominação, 

representado por ideais marcantemente libertários (tão usuais em tempos de 

ditadura, como aqueles vividos pelo escritor portuense). 

Ainda no caso do romance português, vem à tona uma inscrição que só pode ser 

configurada no plano de uma enunciação discursiva, já que, diferentemente do que é 

usual no discurso histórico propriamente dito, não se denota a necessidade de 

recorrência a datas ou a relações de causa e efeito que apontem o curso da História.  

Para que Esteiros se configure como um romance típico de seu tempo – e o é, sem 

que, para tanto, atenda a alguma necessidade ou se limite ao estado de uma 

narrativa datada –, a sucessão de eventos narrativos e a vinculação a uma ideologia 

(comunista, não outra) revelam marcas de um momento da realidade que se 

apresenta no universo ficcional. 

Essa incoercível ligação do texto ficcional ao discurso histórico também é, de 

certo modo, resultante da visão contemporânea.  Conforme MENDILOW, “Nossos 
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sentimentos acerca do tempo talvez nunca tenham mudado de maneira tão radical e 

assumido tal importância perante nossos olhos como neste século [XX].” (1972, p. 

3).  O senso histórico do homem pós-industrial consiste num novo caráter em 

relação ao mundo pré-moderno.  SALIBA, inclusive, retroage a princípios do 

Oitocentos, para afirmar que, no seio das tensões românticas, clarifica-se “a 

sensação coletiva das mudanças, acentuando o sentimento quase cotidiano, quase 

unânime, da presença da história e de suas forças [...].”  (2003, p. 57.)  

Conscientizando-se de que ocupa um lugar na História, o homem experimenta usos 

do texto literário até então ocultos. 

É como se, na contemporaneidade, fosse possível dar-se conta das coisas 

transformando-se; ainda que inserido no curso do tempo, o indivíduo tem condições 

de perceber a evolução à sua volta.  A lógica do espaço, muito mais facilmente 

apreensível, assiste à lógica do tempo chegar a um mesmo patamar de importância. 

Esse quadro derivaria, em parte, da “rapidez das mudanças econômicas e sociais” 

(MENDILOW, 1972, p. 6).  A lentidão do processo evolutivo no curso humano seria 

responsável por se conferir uma (falsa) impressão de estatismo; o que, nas 

sociedades dominadas por avanços tecnológicos, não é mais possível. 

É importante, entretanto, notar que a noção acima apresentada não possui 

caráter inelutável.  A título de exemplo, há um autor segundo o qual “Os 

contemporâneos [independentemente de época] não entendem sua sociedade com 

perfeição.  Os historiadores não contemporâneos têm ao menos as vantagens da 

compreensão a posteriori e de uma visão mais global.”  (BURKE, 2002, p. 69.)  O 

distanciamento (espaciotemporal, vale dizer) continuaria, antes como hoje, a 

oferecer uma visão privilegiada dos fatos.  É plausível que assim seja.  Apesar disso, 

a consciência de que se ocupa um lugar na História parece mesmo ser um diferencial 

do homem no século XIX em diante.  Em oposição a uma visão regida por mitos (e 

seu caráter atemporal), a conferência de um caráter histórico ao presente não é 
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passível de desprezo.41

Se é mutável a percepção do tempo pelo homem, espera-se que, de algum modo, 

esse processo incida na ficção.  Tomando em consideração o meu corpus – Tortilla 

Flat e Esteiros –, é possível observar que essa modulação é efetiva.  Num cotejo das 

duas narrativas como tais, pode-se verificar que, cada uma a seu modo – e, 

naturalmente, por suas implicações históricas –, não corrobora a chamada 

concepção clássica (estática) do tempo na literatura. 

No texto do autor californiano, o tempo parece correr vagarosamente e as coisas 

sucedem despidas de maiores sobressaltos.  Todavia, essa lentidão se configura na 

medida em que é comparada com o mundo real, talvez o dos leitores.  O parâmetro, 

aqui, é o que conta.  E mais: há um tempo dos outros, os que trabalham, e o dos 

paisanos, aquele que domina a ordem narrativa.  Em verdade, “A luta pela 

sobrevivência estava longe.”  (STEINBECK, [19__], p. 190.) 

 

Os paisanos da Tortilla Flat não usavam nem relógios de parede, nem 

de bolso.  De vez em quando, um dos amigos arranjava um relógio de 

alguma maneira pouco vulgar, mas só ficava com ele o tempo suficiente 

para o trocar por qualquer coisa que realmente desejasse.  Em casa de 

Danny, os relógios gozavam de boa reputação, mas apenas como objeto de 

troca.  Para fins práticos havia o grande relógio de ouro do Sol.  Era 

melhor e mais seguro que um relógio, pois não havia possibilidade de ser 

desviado para o bolso do Torrelli.  (STEINBECK, [19__], p. 189.) 

 

Não é errôneo afirmar que, “lá longe”, o tempo se revista daquela agilidade há 

pouco referida por MENDILOW – as fábricas de enlatamento de sardinhas (e a 
 

41 Não é ocioso ter em conta a distinção que JASPERS (1997, p. 28) traça entre mito e História, 

ressaltando que a última marca o anseio do homem por saber o que, efetivamente, ocorreu no 

passado.  É bem certo que o pensador alemão tenha em mente a figura do indivíduo contemporâneo, 

pois os mitos, como elementos fundadores das sociedades, teriam um papel similar ao 

acompanhamento histórico dos fatos.  Talvez a questão seja mais bem resolvida por ZÉRAFFA (1976, 

p. 16), que, ao discutir o surgimento do romance, vê, neste, em oposição ao que ocorre no mito, a 

necessidade de se “delimitar um sistema finito, autônomo e histórico”, sem desconsiderar que o mito 

– em suas formas e regras – sempre prepara o percurso para a ascensão do discurso ficcional (que 

acabaria por ser um contraponto aos discursos filosófico e religioso). 
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atividade pesqueira, como um todo) dominam a estrutura econômica de Monterey.  

No entanto, a jornada ficcional dos paisanos é alternativa.  E esse estatuto parece ser 

enfatizado ao extremo pelo narrador de Tortilla Flat (bem como o da existência de 

um grupo).  A oposição entre duas formas de se conceber o tempo nada mais é do 

que mais um meio para se porem em evidência as diferenças entre a comunidade 

capitaneada por Danny e os de fora.  Também acaba por se ressaltar a aura 

primitivista e arcaizante (conforme visto em 2.1.1) que se imprime às personagens 

em questão, na preferência ao “grande relógio de ouro do Sol”; trata-se de um 

comportamento distinto ao do mundo mecanizado em que vivem. 

Em Esteiros, a sucessão cíclica dos eventos narrativos até sugere o reforço de 

possíveis relações inelutáveis de causa e efeito – e as personagens centrais, inseridas 

nesse processo, tenderiam a não ter consciência do tempo em que estão inseridas.  

Num primeiro momento, apenas o representante-símbolo da classe dominante – no 

caso, o Sr. Castro – indica, como estereótipo de capitalista que é, a percepção plena 

de uma inserção temporal. 

 

O Sr. Castro aproveitou a interrupção para ver as horas, que o tempo 

era dinheiro.  (GOMES, 1995, p. 23.) 

 

[Zé Vicente] – Ora aqui [o trabalho nos telhais] está uma escola de 

trabalho.  Sim, senhor, em vez de vadios, estes rapazes, aqui, devem tornar-

se homens. 

O Sr. Castro concordou, esquecido da sua juventude.  [sublinhado meu] 

(GOMES, 1995, p. 162.) 

 

A apreensão do mundo pela rotunda personagem parece, a priori, ser exclusiva.  

Despir os dominados da noção de que há uma esfera histórica a se problematizar, 

nesse caso, acaba por se configurar como um condicionamento para a alienação.  

Também o reforço a um conveniente causalismo – visando à manutenção do status 

quo – faz-se presente, na segunda passagem, em que há um esquecimento calculado.  

O passado só é útil para validar as estruturas de dominação.  É como se o 

conhecimento de que se vive num tempo histórico se convertesse numa insidiosa 

arma dos trabalhadores.  É por isso que, sendo um romance marcado por sinais de 
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esperança, Esteiros denote um processo de conscientização dos garotos (mais forte 

em Gaitinhas que em qualquer outro, conforme estou por demonstrar) que permita 

entreverem-se reformulações no quadro social.  Estar no tempo significa, no quadro 

ficcional, a chave para a libertação – que, obviamente, situa-se no futuro (a se 

construir no hoje).  Nesse sentido, o próprio romance – não a sua diegese, 

especificamente – acaba por se converter numa prova daquilo que é capaz a inserção 

histórica. 

Apesar de suscetível a ressalvas, cumpre observar que uma outra tendência de 

amarração do texto à História (afirmada como caracteristicamente realista) é a 

inserção, no romance, de personagens “referenciais” (em meio a “personagens 

fictícias”), como se essa fosse uma maneira de balizar o texto historicamente 

(REUTER, 1996, p. 151).42  Se, no que diz respeito a lugares (e mesmo a inspirações 

modelares), Tortilla Flat e Esteiros resvalam nesse estatuto, em relação a 

personagens históricas, a busca por evidências se mostra pouco produtiva (V., em 

3.2, os comentários sobre o estatuto de personagens e o de lugares).  Dentro desse 

quadro, não se pode desprezar, é bem verdade, a assumida inspiração de Pilon em 

um indivíduo que vagava pela Tortilla Flat real, Eddie Romero (conforme relata 

FENSCH, 2000, p. ix-xi).  No entanto, ainda que vivente no plano empírico, essa 

referência não assume efetivo caráter histórico. 

Aceitando-se, enfim, que se mostre plausível o estudo literário fundado num 

diálogo com a História, é coerente, ao pesquisador, informar com que concepção de 

História trabalha.  Não é questão pacífica e, entrasse efetivamente no âmbito de 

minhas especulações, demandaria a escrita de um outro trabalho (sem se conseguir, 

ainda assim, muito sucesso).  Isso não inibe, entretanto, a referência à tarefa que 

BURKE delega ao historiador – em última análise, o fazedor da História.  Segundo o 

estudioso inglês, o historiador não é um mero coletor de fatos passados (2002, p. 

13).  Isso, indelevelmente, associa o elemento temporal a um processo de ordenação 
 

42 É digna de reservas a crença do autor de que haveria referencialidade na ficção.  Trata-se, inclusive, 

de um aspecto que tornará à baila em 3.2 e, especialmente, em 4.2.  Por ora, entretanto, adoto a 

distinção operada tomando “referencial” como nada mais que uma personagem que possua uma 

contraparte real, ainda que isso em nada altere o estatuto ficcional do ente narrativo.  Prefiro pensar, 

assim, que a imprecisão de REUTER estaria reduzida ao plano terminológico. 
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sem o qual não seria possível compreender o objeto.  É necessário, assim, 

desqualificar a visão da História em sua ascendência clássica, quando o passado 

seria “uma crescente acumulação de acontecimentos e estados independentes, 

completos em si mesmos [...].” (referido por MENDILOW, 1972, p. 4.)  A inserção do 

sentido temporal – em acréscimo ao espacial – na concepção de mundo (operação 

romântica, conforme já indiquei) seria responsável por alterar esse quadro de 

maneira indelével. 

De certo modo, o ficcionista exerceria função similar à do historiador dos tempos 

atuais, na medida em que, criando por meio da linguagem, oferece um quê de 

organização ao caos em que consiste a vida humana.  Ao associarem sua expressão a 

um tal desconcerto, de outro lado, autores como James JOYCE e muitos dos 

escritores do nouveau roman dariam um passo adiante no gênero narrativo.  (Ainda 

que esse não se trate, especificamente, dos casos de STEINBECK e GOMES.) 

Pelas razões levantadas, penso ser plausível (embora bem saiba cair num truísmo) 

conferir destaque a minha descrença numa História apenas – um discurso absoluto 

que se apresente como registro inelutável de fatos.  Não apenas porque a realidade 

também pode ser compreendida como uma criação lingüística – conforme procuro 

demonstrar no subcapítulo seguinte –, mas, em especial, por aquilo que aconteceu 

não ser matéria digna para uma visão apenas; ou ainda, conforme asseverou um 

notório historiador francês, “porque, se a história é em primeiro lugar o exercício 

permanente de certo olhar, de certo espírito crítico, de certo ‘fazer’, também é em 

parte cumulativa.”  (LE GOFF, 1998, p. 5.)  Trata-se do abalo de certezas 

característico da Nova História, em que também exerce destacado papel uma 

observação ampla dos problemas que a realidade põe ao homem.  Nesse sentido, 

vale aduzir a observação de ADORNO (2001, p. 7): 

 

A insuficiência do sujeito que pretende, em sua contingência e 

limitação, julgar a violência do existente [...] torna-se insuportável quando 

o próprio sujeito é mediado até a sua composição mais íntima pelo 

conceito ao qual se contrapõe como se fosse independente e soberano. 
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É necessária uma investigação não-restritiva, que leve em conta “a possibilidade 

de fazer do acontecimento [fato em si, pontualmente] a ponta do iceberg e estudá-lo 

como cristalizador e revelador das estruturas.” (LE GOFF, 1998, p. 7.)  

Evidentemente, o estudo do acontecimento como um fim é digno de ser repelido – 

esse comportamento está na raiz da atividade do historiador e a sua reunião numa 

visão abrangente dos problemas consiste em outro passo capital.  As seguintes 

palavras parecem conferir fundamentos à minha afirmação: 

 

a autoconsciência [...] é uma habilidade necessária aos que militam na 

história e nas ciências sociais, especialmente para um historiador que, 

como eu, escolheu seus temas de maneira intuitiva e acidental mas acabou 

por juntá-los num todo coerente.  (HOBSBAWN, 2002, p. 12.) 

 

Essa visão acaba por lenificar a distinção cabal realizada por ARISTÓTELES entre 

as incumbências da poesia e da História, segundo a qual aquela enuncia verdades 

gerais, e esta, fatos particulares (1951, p. 82-83).  Comportamento clássico que, 

segundo BURKE (2002, p. 12), subsiste mesmo no século XX, como traço distintivo 

entre as ciências sociológicas (gerais) e as históricas (específicas).  Ora, o próprio 

autor inglês é capaz de demonstrar que uma tal oposição (por ser definitiva) só 

poderia estar fadada ao insucesso, uma vez que a teoria não pode – ao menos, não 

deve – estar ausente da Nova História.  Em outros termos, a atitude de integração 

pode se traduzida na perspectiva que DOLEŽEL atribui a AUERBACH: neste autor, “os 

particulares ficcionais, reduzidos a universais reais, desaparecem das interpretações 

semânticas.”  (1997, p. 73.)  Entretanto, na medida em que também o enunciador 

profere “verdades gerais”, o hiato entre as perspectivas tende a desaparecer. 

Ligados à esfera da arte, os comentários acima proporcionam a visão do texto 

literário como um elemento decisivamente ligado a um plano temporal (longe, 

estando eu, de apontar os autores como indivíduos que compartilhem de uma 

mesma leitura acerca da História).  O mesmo se pode dizer da exegese do texto literário 

– a isso, grosso modo, JAUSS deu o nome de “horizonte” (1994, p. 31-40), considerando 

o efeito estético sobre determinado público.  Nessa esteira, e enfatizando as trocas 

entre mundo empírico e mundo ficcional, LANGLAND (1984, p. 10) ressalta: o    
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meio em que se está determina as categorias individuais num caráter permanente, 

ainda que não seja possível analisar o meio sem algum (impossível) ponto de 

vantagem que esteja fora dele (uma vez que não há um ‘estar fora’).  Vincule-se ou 

não o receptor a um contexto próximo àquele em que o autor dá à luz suas criações, 

a leitura sempre será regida pelo sistema de valores inerente ao homem.  Se, na vida, 

não há um lado de fora; na arte, é possível criar-se a ilusão (e nada mais que isso) de 

um mundo externo, concebido e mantido como tal.  Sintetizando, e, agora, nas 

palavras de BERLIN: 

 

A arte oferece o que é impossível à vida: a exploração plena do 

contexto imediato em que vivemos e pensamos, da mesma maneira que um 

quadro amplo e abrangente em que todos os nossos pensamentos e atos se 

fazem sentir, são avaliados e julgados de maneiras inevitáveis. (apud 

LANGLAND, 1984, p. 10.) 

 

A simulação de totalidade criada pela arte (termo adotado por BERLIN; eu diria 

ficção) faz com que se possa apreender um horizonte mais amplo de informações do 

que aquele do mundo real (V. a questão retomada, a partir de outros tons, em 3.2 e 

em 4.2).  Entrementes, o caráter ilusório dessa avaliação tende a se confirmar; não 

apenas porque o universo ficcional escusa-se de apresentar validade empírica 

imediata, mas sim, e sobretudo, porque o uso da linguagem jamais se configura 

como linear e despido de armadilhas (no caso da literatura, esse processo assume 

uma nota amplificada).  Pode-se, com efeito, acreditar que o leitor domine o plano 

textual, mas a convergência dos códigos lingüístico e literário não pode senão 

conduzir a uma plêiade de interpretações que, de pronto, afaste o exegeta da 

apreensão plena de como se representa a sociedade ou de indivíduos com que se 

trabalhe no texto romanesco. 

Transferindo essas especulações para os romances Tortilla Flat e Esteiros, é 

possível detectar convergências e divergências no estatuto de cada um dos livros – 

isso, como óbvio reconhecimento da multiplicidade do texto literário.  Em ambos os 

textos, não é razoável, ao público a que as obras são dirigidas – aceite-se ou não, 

vinculado ao tempo e ao espaço em que estão STEINBECK e GOMES –, desvincular as 

duas composições de um contexto que, em tese, são capazes de reconhecer.  É 
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evidente que isso se confirma por meio dos códigos lingüístico e ficcional (este, a 

reconstruir, com recurso a dados orientadores – espaciotemporais – um mundo que 

evoca familiaridade). 

Entretanto, no romance de STEINBECK, há um elemento adicional a interferir na 

leitura – o arcabouço arturiano.  Dizer que Tortilla Flat só possa ser compreendido 

à luz das alusões literárias soa, no mínimo, a leviandade.  No entanto, afirmar que 

um tal conhecimento não seja útil a uma particular apreensão do texto (que o insere, 

parodicamente, numa determinada tradição narrativa) parece, igualmente, impreciso 

(V. 4.2).  É um elemento pré-textual (que antecede a recepção ela mesma) que, tal e 

qual o entorno histórico, oferece um mapa para a leitura da narrativa ficcional.  Se o 

texto – em vários sentidos – é parte de um processo histórico, também sua leitura o 

será.  Não havendo ‘um’ sentido preciso em Tortilla Flat, bem certo será que os 

vários possíveis são construídos a partir das pistas oferecidas pelo autor – e a base 

cavaleiresca é uma delas. 

 

A discussão das aproximações entre realidade e criação ficcional, também no 

patamar que ora estabeleço, é crucial para que se enfoquem os ramos do 

conhecimento sem perigosas reduções ou separações improfícuas.  Pode-se, é bem 

certo, falar de um real literário.  Não no plano diegético, propriamente, mas sim na 

configuração do texto literário como tal, uma vez que este só se faz (institucional 

que é) na medida em que uma obra é concretizada por meio da recepção (V., para 

aprofundamento, 3.3).  É a RIBEIRO (2004) que recorro para subsidiar a ventilada 

hipótese.  Segundo o autor, “A cada leitura, na tramada dialética que se estabelece 

entre leitor/autor/texto, constitui-se uma realidade histórica e social inédita.”  Ou 

seja, a vinculação histórico-social de um texto jamais poderá prescindir de sua 

gênese combinada à recepção (da crítica, sobretudo, pois é ela a maior responsável 
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por leituras institucionais).43  Essa condição comprova o quão limitador pode ser o 

isolamento das obras dos planos de produção–recepção. 

Se há um liame de produção e recepção literárias a situações particulares, com o 

texto, o quadro é similar.  Por isso, não parece excessivo estudar a noção de texto, o 

qual não se define, ao menos é o que penso (e, assim procedendo, nada faço de 

novo), como um construto fechado.  “Mais do que estrutura significante, o texto 

coloca-se como um desafio, como uma riquíssima rede de possibilidades.” (RIBEIRO, 

2004).  Dentre várias informações, pode-se extrair, dessa ilação, a seguinte: o 

circuito de compreensão de um texto será fechado tantas vezes quantas for lido.  E, 

como a leitura também é uma operação histórica, o texto literário se afirma, em 

todos os sentidos, como um ente motivado pelas épocas.44

Assim sendo, é lícito depreender que o texto, ele mesmo, é importante como 

estrutura sígnica.  No entanto, jamais se perderá a amarração da obra 

(especificamente, a ficcional) ao mundo: 

 

Primeiro, porque o objeto projetado no texto – a história ou ação – 

responde ao modelo humano e ao que qualquer ação implica [...].  Em 

segundo lugar, porque o texto pressupõe (e mesmo exige, poder-se-ia 

afirmar) a presença de um leitor como destinatário natural.  (GARRIDO 

DOMÍNGUEZ, 1997, p. 25.) 

 

A autonomia de um texto, assim, só pode ser configurada no plano dos signos 

(dimensão semiótica) – e, de todo modo, numa esfera do ideal.  Como realização 

 
43 Acerca da questão, ainda que sob um enfoque restritivamente marxista, EAGLETON advoga a 

interação da crítica à questão social, uma vez que, de outro modo, seu papel não teria verdadeira 

razão de ser (1991, p. 104).  De todo modo, o crítico inglês não se exime de fixar historicamente o 

papel exercido por aqueles que se ocupam da análise literária por profissão. 
44 Haverá, segundo creio, poucos casos ilustrativos da questão que sejam tão pertinentes como o da 

tradução.  Ao longo dos tempos, cada período da humanidade concebeu novas (e historicamente 

marcadas) versões dos clássicos.  Deriva daí a noção de um VERGÍLIO clássico, um barroco, um 

romântico etc.  Norteado pelos parâmetros de seu tempo (de forma mais precisa, de seu contexto), 

cada tradutor acabou por construir uma ponte entre o discurso antigo e o mundo a que ele, tradutor, 

pertencia. 
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efetiva e ampla, entretanto, é passível de ser encarado apenas na condição de um 

elemento social.  E, no caso particular do texto literário, demandam-se formas de 

recepção que não desconheçam o estatuto particular que este apresenta.  Até um 

historiador se preocupa em ressaltar esse caráter: 

 

o documento literário e o documento artístico, especialmente, devem ser 

integrados em sua explicação, sem que a especificidade desse documento e 

dos desígnios humanos de que são produtos seja desconhecida.  (LE GOFF, 

1998, p. 55.) 

 

Se, no inquérito histórico, não cabe o pesquisador perder de vista as qualidades 

distintivas do seu objeto, o que dizer do analista literário, que deve ser capaz de 

reordenar os vários códigos presentes na obra de arte escrita (lingüístico, histórico, 

social, estético etc.)?  No caso dos romances de que me ocupo, por exemplo, penso 

que umas tais particularidades podem ser exemplificadas na associação do estatuto 

ficcional ao tratamento lírico que os narradores oferecem ao relato dos eventos.  

Também nos símbolos de expectativa presentes em Esteiros, ou na estrutura 

paródica de Tortilla Flat (fatores que, reitero, analisam-se em 4.2).  Tomar os textos 

como documentos inelutáveis (e monocórdios) só pode conduzir a leituras 

enviesadas e que desconhecem o estatuto do que se investiga – e disso fujo 

irrestritamente. 

Uma vez discutidas matérias que, de forma panorâmica e abrangente, tocam na 

História, é de rigor enfocar uma outra questão (ou, em termos mais pertinentes, um 

outro conceito) problematizada por BLOCH: social.  Para o historiador, trata-se de 

 

um desses adjetivos a que se fizeram muitas coisas no decorrer do tempo, a 

tal ponto que por fim já não quer dizer quase nada.  [...]  Há a história 

pura e simples em sua unidade.  A história que é toda social, por definição.  

[sublinhado meu] (apud LE GOFF, 1998, p. 28.) 

 

Nessa perspectiva, avulta a penetração do elemento social em toda e qualquer 

manifestação (ficcional ou não).  Por isso, o debate histórico dos conceitos de 

realidade e de ficção não pode prescindir daquele que envolve a sociedade (como 
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instituição mutável) e, por extensão, o social.45  Essa crença é ecoada por ZÉRAFFA 

(1976, p. 102), que, ao destacar a importância do quadro social para a 

caracterização do romance, afirma: “O único mito em que os homens podem – ou, 

ao menos, deviam – acreditar é o da sociedade.  A única realidade concebível é a das 

relações sociais.”  Com base na perspectiva (de historiador) proposta por REVEL, no 

entanto, a questão não se revelaria de forma tão categórica – “O acontecimento 

agora permite ler o imaginário de uma sociedade para a qual ele desempenha, ao 

mesmo tempo, o papel de memória e de mito.”  (apud LE GOFF, 1998, p. 7.)  De um 

lado, o conceito de acontecimento histórico passa a cobrar um enfoque não-

causalista (mas, nem por isso, deverá rejeitar o método); de outro, repele-se a noção 

de que o mito é plenamente substituído pela História. 

Em que pese às ressalvas operadas, há de se convir que as relações sociais são, em 

última análise, o ponto de partida (e, talvez, de chegada, no ato da leitura) para as 

discussões de um produto – o texto – que, assim, só pode ser uma peça comunitária.  

É esse elemento capital que ZÉRAFFA identifica nos estudos que LUKÁCS empreendeu 

acerca do romance, conduzido ao questionamento: “a sociedade e os homens são 

reais ou são convencionais, fabricações de caráter absurdo?”  (1976, p. 132.)  Essas 

considerações tocam, diretamente, na esfera ficcional, uma vez que, no mundo 

criado pelos autores literários, elabora-se um construto que interage com a 

sociedade real, aspecto cuja configuração debato em 3.2 (e, em outros termos, no 

capítulo 4). 

A esse respeito, veja-se o caso de Tortilla Flat.  Os principais elementos 

catalisadores da ação têm sua raiz na sociedade ficcional.  Afora a mudança de 

classe sofrida por Danny – resultado das casas herdadas –, muitos outros fatores 

sociais regem o comportamento individual, como no seguinte episódio, 

protagonizado pelo próprio: 

 

– Tem aí algum pão duro para eu dar ao meu cão? – [Danny] perguntou 

ao cozinheiro [de um restaurante]. 

 
45 De certa maneira, FEBVRE está na vanguarda desse processo, pois, conforme indicado por LE GOFF 

(1998, p. 26), foi capaz de facultar à História o (já referido) debate simultâneo de espaço e tempo. 
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E, enquanto o simplório cozinheiro embrulhava a comida, Danny 

roubou duas fatias de presunto, quatro ovos, uma costeleta de carneiro e 

um enxota-moscas. 

– Um dia lhe pagarei – disse. 

– Não tem nada a pagar.  Eu atirava estes restos fora se você não os 

levasse. 

Danny sentiu-se mais tranquilo em relação ao roubo que fizera.  Se à 

superfície da sociedade se pensava daquele modo, nesse caso estava 

inocente.  Voltou à loja do Torrelli, trocou os quatro ovos, a costeleta e o 

enxota-moscas por um copo grande cheio de grapa e retirou-se a fim de 

fazer a ceia.  [sublinhado meu] (STEINBECK, [19__], p. 13-14.) 

 

As obrigações sociais acabam, em última análise, motivando o julgamento da 

personagem.  Bem certo é que, sendo Danny um paisano, a conveniência de se ver 

como inocente acabe por se sobrepor a qualquer uma outra especulação (que o 

qualificasse, efetivamente, como um ladrão, pois agiu com dolo).  Mas está-se em 

Tortilla Flat, e são os padrões desse quadro social que se deve levar em conta para 

discernir o certo do errado. 

Também as relações entre classes afloram na construção ficcional de um quadro 

social.  É como se os indivíduos respeitáveis que moram em Monterey tivessem uma 

opinião formada acerca dos que se situam na base da pirâmide social (ou, pior, 

estão à margem dela).  Pilon e Big Joe, a dormir na praia, parecem não causar uma 

boa impressão a duas senhoras passantes: 

 

O Sol percorreu a sua rota no céu.  A maré alagou a praia e depois 

retirou-se.  Um grupo de aves marinhas inspeccionou os dois homens 

adormecidos.  Um cão vadio cheirou-os.  Duas senhoras de idade que 

andavam a apanhar conchas, viram os corpos e afastaram-se 

apressadamente, não fossem os homens acordar encolerizados, persegui-las 

e assaltá-las.  Na sua opinião, era uma vergonha que a Polícia nada fizesse 

para pôr cobro a casos daqueles. 

– Estão bêbedos – disse uma. 

A outra voltou-se para trás e olhou os homens deitados a dormir. 

– Perdidos de bêbedos, os animais – concordou.  (STEINBECK, [19__], p. 

115.) 
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Reside, aqui, um ponto que reforça o caráter de grupo de Danny e seus amigos: 

seu reconhecimento pela sociedade.  Ou seja, se fazem parte de uma classe que pode 

ser tomada como a dos ‘outros’, a dos ‘marginais’ (por viverem à margem, mas não 

apenas por isso) pelos que formam o establishment – burgueses e instituições 

públicas –, os paisanos acabam, queiram ou não, por se integrarem. 

De certa maneira, também em Esteiros, a noção de comunidade se forma em 

decorrência das classes, motivadas, claro está, pelo contexto social.  É necessário 

ressaltar, entretanto, que a motivação reside fortemente na consciência dos próprios 

garotos (em especial, Gaitinhas, cuja formação é nitidamente mais esmerada que a 

dos colegas).  O trecho a seguir é comprobatório do que afirmo: 

 

Atrás do portão, Gaitinhas, corado de vergonha, espreitava o jardim em 

que não mais brincaria, e uma sombra de tristeza embaciava-lhe os olhos.  

Entretanto, Arturinho reapareceu no cimo da escada. 

– Eh!  Agarrem lá isto.  – E, risonho, foi atirando, uma a uma, algumas 

nozes que os garotos apanharam do chão.  (GOMES, 1995, p. 36.) 

 

Outrora amigos de escola, João e Arturinho (filho do Sr. Castro) perderam 

relações por causa da decadência financeira do filho de Madalena.  A oposição entre 

o herdeiro do homem de negócios e os demais garotos reproduz, numa outra escala, 

aquela que se construi entre o capitalista e os trabalhadores adultos (bem como aos 

credores, tantos).  Num misto de vergonha e reconhecimento, Gaitinhas parece saber 

que Arturinho, então, pertence a um mundo inelutavelmente distinto (“o jardim em 

que não mais brincaria”).  Se, quando colegas de estudo, havia uma tênue ponte a 

aproximá-los (o que também não deixa de ser um símbolo: apenas por meio da 

ilustração o pobre pode ombrear-se ao rico), agora, avulta um abismo.  O garoto 

que atira nozes aos pobres no dia do “pão-por-Deus” é a prova cabal, para 

Gaitinhas, de que a sua nova realidade é bem outra – a dos garotos que catam nozes 

no chão. 

Para adensar a questão que ora se discute, recorro à distinção operada por 

ZÉRAFFA, que, na obra de Henry JAMES, destaca a existência de um caráter social, 
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ainda que não haja, nas personagens do escritor, um obrigatório reflexo da 

sociedade (1976, p. 18).  Em termos, concordo com a possibilidade ventilada pelo 

crítico francês.  Em ficção, com efeito, pode-se ou não enfatizar um certo caráter 

social, o que parece ser mais usual em obras de recorte realista; ainda que essa 

ênfase possa ser muito mais proposital que efetiva – o que dizer de romances 

alegóricos, tão problematizadores do contexto histórico e, simultaneamente, tão 

pouco vinculados ao que se convencionou chamar de realismo?  A verdade, enfim, é 

que a narrativa ficcional pode não visar, em primeira instância, à pintura de um 

quadro social (no caso, a representação da sociedade), o que, de outro lado, em 

nada reduz o intercâmbio entre as esferas da ficção e da realidade (social).  Como o 

próprio teórico indica: a lógica das relações sociais ainda oferece as unidades por 

meio das quais se mede a inserção social do discurso ficcional, independentemente 

do teor de que a ficção se revista (ZÉRAFFA, 1976, p. 22). 

 

Até este ponto do capítulo, conferi destaque às formas como o social permeia a 

criação, bem como, especialmente, à respectiva situação histórica.  Não parece mau, 

agora, estabelecer uma ponte entre os conceitos, pondo em voga comentários acerca 

da inserção (ou representação) da sociedade na narrativa ficcional como um fator 

social.  LANGLAND (1984, p. 4) observa: 

 

Os estudos acerca da sociedade devem, assim, alcançar o julgamento de 

que, na ficção, a sociedade é um conceito e um construto.  Se, em vez disso, 

começássemos a levantar questões sobre a fidelidade da sociedade a uma 

realidade “de fora”, não seria possível formular importantes juízos 

estéticos (relacionados ao romance).  Primeira: quais variações se observam 

na representação da sociedade nos romances?  Segunda: que diversidade de 

papéis formais ela pode desempenhar no romance? 

 

Baseando-se na forma e na noção de que a sociedade recebe uma interpretação 

ficcional, é plausível analisar a obra literária a partir dos descompassos que possa 

haver (e, em verdade, sempre haverá) entre a sociedade no mundo empírico e a 

sociedade romanesca.  Não desejo, com isso, partir do pressuposto de que a ficção 

tem um estatuto ancilar quando posta diante da realidade – até mesmo porque 
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repilo a dicotomização entre ambas.  E é verdade, portanto, que o juízo da autora 

contenha uma vantagem capital – caracterizada pela negação da sociedade ficcional 

como parasítica em relação ao mundo empírico –, facultando uma modalidade de 

análise que não se circunscreva ao conhecimento prévio do empírico; mas, 

naturalmente, que também não o deixe de lado (V. subcapítulo seguinte).46  Tomar 

o caminho oposto, ao menos, é o que penso, desviaria os estudos do ficcional para 

uma mera classificação de sua aproximação (ou de seu distanciamento) do mundo 

real, com claros prejuízos à análise do texto literário como tal. 

Acresce a isso o estatuto (desenvolvido adiante) de que a relação entre realidade e 

ficção é íntima, tal e qual ocorre entre o romance e o social – todos esses elementos 

são construções lingüístico-culturais, que cabe investigar sob a égide da integração.  

Isso se confirma uma vez ratificada a defesa de DOLEŽEL segundo a qual os 

particulares ficcionais sejam reduzidos a universais reais (1997, p. 73), que é uma 

reformulação da perspectiva aristotélica anteriormente exposta.  Em seqüência à 

hipótese do estudioso checo, demonstram sua urgente necessidade tanto os recortes 

semânticos de um texto ficcional (particulares, obviamente) como a inserção cultural 

da obra de arte (ampliação minha, não estabelecida plenamente por DOLEŽEL).  

Levando-se em consideração os dois elementos, não se terá uma ficção, e sim várias 

(da mesma maneira que não é apenas com uma realidade que o ser humano se 

depara). 

Ao desenvolver esse tópico em outros termos, LANGLAND observa: “o formal é 

definido ou motivado socialmente; o social é formalmente definido e motivado”.  

 
46 Não chego, por conseqüência, à hipótese defendida pela mesma LANGLAND (1984, p. 21), segundo 

a qual é possível “compreender o papel da sociedade nos romances de forma suficiente (ou mesmo 

apenas) com recorrência ao plano formal”, em oposição à tendência de se enfatizar a História.  De 

meu lado, acredito que está em jogo não a possibilidade de se entenderem ou não as articulações 

detectáveis no texto ficcional, mas sim de fazê-lo tendo em conta o maior número de implicações 

possíveis, de modo a não reduzi-lo a uns traços apenas.  Se o romance é um produto simultaneamente 

individual e social, vários planos devem concorrer para a percepção crítica daquilo a que o texto se 

lança.  Se a sociedade é uma idéia, conforme aponta a própria LANGLAND (1984, p. 22), deve-se ter 

em conta de que só pode ser compreendida como produto de um dado quadro histórico, por que é 

motivada. 
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No fim de contas, “se a sociedade é um conceito e um construto na arte, também 

será um conceito e um construto na vida.” (1984, p. 5.)  E ainda mais: “Se não é 

possível, num átimo, identificar elementos sociais em nossa vida quotidiana, 

devemos ter cuidado ao nos dirigirmos ao romance [...].”  (LANGLAND, 1984, p. 3.)  

Isso porque não existem facilidades quando se pensa em se definir o meio social 

imediato.  Sua reconstrução, portanto, não teria caráter diferenciado (talvez mais 

complexo ainda, pelas inelutáveis transformações que sofre). 

Assim, até que ponto se pode estabelecer a sociedade ‘real’ como parâmetro 

inquestionável para o estabelecimento da sociedade ficcional, uma vez que também 

ela é construída por uma visão de mundo social e historicamente marcada?  LIMA 

(1997, p. 190) defende a noção de que, 

 

no processo de recepção de uma obra de qualquer espécie, o 

reconhecimento de sua eventual diferença antes supõe que o receptor seja 

capaz de captar o que nela há de semelhança, de semelhança com um valor 

ou uma expectativa de valor que o receptor já tenha internalizado. 

 

Independentemente do caráter do texto que se receba (ficcional ou não), é 

necessário um arcabouço cultural prévio para que se estabeleçam relações de 

parecença e de diferenciação com o mundo empírico.  Deriva daí que tanto a mimese 

(semelhança) como a poiesis (jogo de similitudes e dessemelhanças) não sejam 

elementos nem absolutamente intencionais, tampouco apenas textuais.  Configuram-

se num todo, de que faz parte inelutável o reconhecimento, deflagrado apenas no ato 

da recepção.  Se os fatos parecem estar na raiz do discurso ficcional e do histórico, 

cumpre ter-se em conta que há diversos modos de se encarar a realidade, e essa 

diferenciação, também segundo LIMA (1997, p. 237), “São os modos de pensar o 

mundo que simultaneamente as aproximam e as diferenciam [literatura e História].” 

No seio da proposta apresentada por MENDILOW, para oferecer uma derradeira 

explicação possível (de recortes mais específicos, se é que se pode assim dizer), tem-

se que 
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O bom e o mau, o convencional e o inconvencional são igualmente 

simplificações que distorcem aquilo que de fato existe ou acontece; e assim 

para o escritor, mesmo que uma personagem seja fora do comum, deve sê-

lo mensuravelmente, e dentro de uma das maneiras comuns.  (1972, p. 42.) 

 

A simplificação advogada pelo teórico seria inerente à manifestação artística, o 

que, visto sem paixão e por um só viés, parece ser verdadeiro.  De outro lado, não é 

ociosa a afirmação de que esse processo se configure muito mais no âmbito da 

construção que no das implicações (recepção).  Ou seja, é um plano de reflexão que 

promove a idéia de que a obra literária, como construto, seja uma refração em 

escala reduzida da existência empírica (independentemente de ser realista ou não, 

uma base possível para a ficção é o mundo empírico).  Decorre disso que as 

possibilidades de recepção de uma composição artística muito mais amplificariam 

do que limitariam a noção que se tem da existência.  Enriquece-a; jamais a reduz.  

Por isso, o papel de elemento integrador que a ficção promove, nesse processo, não 

poderia ser deixado à parte.47  Problematizado circunstancialmente (e com maior 

profundidade) no subcapítulo que está por começar, ISER aduz a essa sugerida 

dicotomia uma categoria de mediação – o imaginário –, capaz de resolver 

considerável quantidade de nós que até este momento expus. 

 

 

3.2 O Urgente Diálogo entre Ficção e Realidade (conceitos historicamente 

construídos) 

 

Antes de iniciar propriamente as discussões no contexto da matéria que se 

anuncia, acredito na necessidade de fazer um esclarecimento, que diz respeito à 

movediça noção de ‘linguagem literária’.  Uma vez que não é raro estudiosos da 
 

47 MESQUITA (1994, p. 14) não despreza a interligação entre real e ficcional (até mesmo em termos de 

conhecimento prévio) – “Faz-se importante lembrar que a ficção, por mais ‘inventada’ que seja a 

estória, terá sempre, e necessariamente, uma vinculação com o real empírico, vivido, o real da 

história.  O enredo mais delirante, surreal, metafórico estará dentro da realidade, partirá dela, ainda 

quando pretenda negá-la, distanciar-se dela, ‘fingir’ que ela não existe.” 
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ficção se apoiarem na referida categoria (de existência, ao menos para mim, mais 

que dúbia) para a problematização do que se pode classificar como literário, ou 

mesmo ficcional, vejo-me na obrigação de compor uma brevíssima nota, que venha 

a apontar algumas poucas razões pelas quais evito investigar possíveis 

especificidades do texto literário. 

Primeiro que tudo, trata-se de campo tão vasto que, muito certamente, desviar-

me-ia de um dos focos deste trabalho (a noção de realismo literário, que, conforme 

adiante exponho, vai muito além de ser uma questão de linguagem).  O segundo 

ponto que demonstra o caráter infrutífero dessa especulação advém de um mero 

olhar para o passado.  Promovida com ardor desde os primeiros passos da moderna 

teoria da literatura (isto é, desde o formalismo russo), a discussão sobre o código 

literário, quase sempre, implica um passo adiante e dois atrás, o que demonstra, 

nitidamente, sua falibilidade.  ‘Norma lingüística’, em verdade, não vai além de uma 

utopia.  E ter a obra de arte escrita sob um viés da negatividade, como fruto de uma 

linguagem adulterada (resultado de estranhamento ou desautomatização), não está 

em meu pensamento.  Um último tópico justificador indicaria, mais claramente, uma 

questão terminológica – literatura e ficção não se constituem como sinônimos 

(muito longe estão de sê-lo).  É fato esse que, inclusive, levanto e problematizo no 

subcapítulo. 

Conforme tenho indiciado, o recurso a perspectivações unívocas ou 

inquestionáveis não está no seio do instrumental que defendo para a análise do texto 

literário.  Essa minha defesa reverbera, de algum modo, a visão de um dos escritores 

com que trabalho, o próprio John STEINBECK.  Já um autor maduro e com amplo 

domínio da técnica de composição ficcional, ele escreveu, em Viagens com o 

Charley: 

 

Sinto que há demasiadas realidades.  O que escrevo aqui é verdade até 

que alguém passe e faça um novo arranjo do mundo no seu próprio estilo.  

Na crítica feita por via literária, o crítico não tem outro caminho senão 

fazer da vítima da sua atenção algo à sua própria medida e maneira.  

(2002, p. 79.) 
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Para além da diversidade de implicações que o termo ‘realidade’ pode trazer (V. 

HAMBURGER, 1975, p. 1-8), deve-se ter em conta que, existindo várias realidades (e 

várias ficções, é natural), razões para tal devem ser, igualmente, diversas – históricas, 

idiossincráticas, ideológicas, sociais etc.48  É ao desbravamento de algumas delas que 

este subcapítulo visa, sempre tendo em conta que a polarização entre as noções de 

realidade e de ficção é inadequada, da mesma maneira que limitá-las a um viés 

idealista.  Por isso, ISER sustenta a noção de que várias realidades se configuram no 

mundo empírico (1997, p. 44).  E afirma: 

 

Como produto de um autor, cada texto literário é uma forma 

determinada de tematização do mundo [...].  Como esta forma não está 

dada de antemão pelo mundo a que o autor se refere, para que se imponha 

é preciso que seja nele implantado.  (ISER, 2002, p. 960.) 

 

Não é de um mundo fechado que o autor parte para a composição de sua ficção.  

É nesse sentido que, ainda segundo o teórico alemão, a obra literária acabe por 

ultrapassar o mundo que ela mesma incorpora, pois que se configura como uma 

reorganização ficcional daquilo que possui, a priori, um caráter ontológico. 

É muito provável que essa discussão seja possibilitada – pelo menos, facilitada – 

pelos questionamentos que, mais e mais, fazem-se à distinção pura e simples do que 

se tem como realidade em oposição à ficção (ou seja, um discurso inquestionável, 

contraposto a um discurso falso).  Conforme sinalizado por BURKE, a noção corrente 

que se tinha, entre “Historiadores, a exemplo de sociólogos e antropólogos”, era a 

de que “lidavam com fatos e de que seus textos refletiam a realidade histórica.”  No 

entanto, “Tal premissa caiu por terra com os ataques dos filósofos – 

independentemente de se poder afirmar ou não que estes ‘espelhavam’ uma mudança 

 
48 A autora alemã faz ver que seu estudo emprega o termo realidade “exclusivamente em seu sentido 

de confronto, ou seja, em relação com a ficção”, discussão que vale em sua problematização (1975, 

p. 1).  Ainda que eu não ecoe as defesas operadas por HAMBURGER ao longo do respectivo estudo (em 

especial, o distanciamento da “narração em primeira pessoa” da esfera do romance propriamente 

dito; 1975, p. 223-229), reconheço que, grosso modo, não parece errôneo acreditar que a criação 

literária (quando ficcional ou não), sendo algo diferente da realidade, não possa desprezar esta como 

ponto de partida (HAMBURGER, 1975, p. 2). 
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de mentalidade mais ampla e mais profunda.”  (2002, p. 175-176.)  Chegou ao fim 

a noção de que o fato se traduziria na transparência da linguagem (LIMA, 1997, p. 

236), a exemplo do que demonstrei no subcapítulo anterior. 

Reconhecer o caráter impreciso de seu próprio discurso – bem como as naturais 

aproximações que entre fato e ficção existem – conduziu não à falência da História; 

antes, a sua ampliação (em vez de se conceber uma História absoluta, torna-se 

possível, conforme já problematizei, pensar em várias).  Tornando mais categórica a 

afirmação, é válido reproduzir a seqüência do pensamento de BURKE: 

 

Faz-se necessário, no momento, levar em conta que historiadores e 

etnógrafos estão no ramo da ficção tanto quanto romancistas e poetas; em 

outras palavras, que também eles são produtores de ‘artefatos literários’ de 

acordo com regras de gênero e estilo (quer estejam conscientes dessas, quer 

não) [...].  (2002, p. 176.) 

 

Esse quadro – resultado da condição pós-moderna, em que a aceitação acrítica de 

universais parece não mais ter lugar – acaba por reservar posições de destaque a 

vários discursos; inclusive, ao literário.  Sobre essa questão, é necessário um aparte 

acerca de Tortilla Flat e a concepção de História que se apresenta no romance.  

Leia-se o seguinte trecho, que alude aos discursos possíveis que poderiam surgir para 

dar conta da festa organizada em honra de Danny, da loucura repentina da 

personagem (um amok, pode-se dizer) e a sua conseqüente morte: 

 

Algum dia um historiador escreverá, talvez, uma fria e morbosa história 

de Festa.  Possìvelmente referir-se-á ao momento em que Danny, 

empunhando a perna de uma mesa, desafiou e atacou toda a gente, 

homens, mulheres e crianças.  E poderá concluir: “Observa-se com 

freqüência que um organismo moribundo é capaz de uma resistência e de 

uma força extraordinárias.”  Em referência à sobre-humana actividade 

amorosa de Danny nessa noite, o mesmo historiador é capaz de escrever 

com uma mão firme: “Quando qualquer organismo vivo é atacado, toda a 

sua função parece dirigir-se para a reprodução.” 
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Mas eu digo, e toda a gente de Tortilla Flat o diria: ‘Vá para o diabo 

com isso!  Danny era um homem a valer!’  [sublinhado meu] (STEINBECK, 

[19__], p, 233.) 

 

Para além de reforçar o substrato simbólico de Tortilla Flat – sendo, a perna da 

mesa, uma possível alusão à Excalibur arturiana –, a passagem deixa evidente um 

narrador cuja concepção de História seja fatalista e biológica – está-se diante de um 

discurso literário que reserva um papel nada ficcional ao conhecimento histórico.  É 

bem certo que isso ecoe uma interpretação positivista da ciência (conforme o 

próprio STEINBECK, não é impreciso afirmar).  De outro lado, no entanto, o registro 

do narrador parece se sobrepor à oficialidade do supostamente frio discurso 

histórico.  Ou seja, as motivações biológicas, tão fortes na obra do autor, se não se 

descartam, vêem-se reduzidas em importância quando comparados à subjetividade e 

às falácias da ‘vida vivida’ (nesse caso, da vivência ficcional).  A memória coletiva, 

antiesquemática e oral, é a que serve para dar conta de como os eventos ‘realmente’ 

aconteceram: 

 

Afirmou-se apaixonadamente na Tortilla Flat que Danny, só ele, bebeu 

três garrafões de vinho.  É preciso não esquecer, contudo, que agora Danny 

é um deus.  Dentro de alguns anos, são capazes de dizer trinta garrafões.  

(STEINBECK, [19__], p. 233.) 

 

O que aconteceu é atestado por muitas testemunhas, tanto homens 

como mulheres.  E embora o seu valor como testemunhas seja alguma vez 

posto em dúvida com base no facto de terem bebido trinta garrafões de 

vinho e um pequeno barril de aguardente de batata, essas pessoas estão 

obstinadamente certas dos pontos principais.  Levou algumas semanas a 

arrumar esta história; uns afirmavam uma coisa, outros diziam outra.  

Mas, pouco a pouco, a narração foi-se tornando clara e ganhou a forma 

plausível que actualmente tem e terá.  [sublinhado meu]  (STEINBECK, 

[19__], p. 234.) 

 

Se é evidente reforçar as hipérboles e alterações que a História oral impõe às 

ocorrências do mundo empírico, vê-se, ainda assim, que a versão dos fatos que tende 

a permanecer é moldada por leituras divergentes e muito pouco fiáveis.  Talvez a 
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“morbosa história” de que fale o narrador não passe mesmo de uma utopia, e que a 

História que verdadeiramente valha seja aquela que o povo, miticamente, construa 

de seu herói.  No fim de contas, é essa visão que domina a descrição do percurso de 

Danny e de seus homens – trata-se daquela que o narrador adota para contar as 

peripécias dos paisanos.  É a partir dela que se constrói uma realidade (ficcional, 

reitero). 

Aceitando-se a premissa de que realidade e ficção, efetivamente, mantêm íntimas 

relações, não é acertado, todavia, relegar a um plano secundário as maneiras como 

se pode – se é que se pode – distinguir o que é real do que é ficcional.  Baseado em 

DOLEŽEL, GARRIDO DOMÍNGUEZ (1997) aponta algumas questões centrais que são 

retomadas ao longo de minha exposição.  A primeira delas diz respeito à completude 

do mundo empírico, em oposição à incompletude do ficcional.  Ou seja, o plano 

vivido teria uma amplitude que não se detecta no universo ficcional, que assumiria, 

assim, o estatuto de um recorte.  Em termos absolutos, a hipótese tem seu quê de 

plausibilidade.  No entanto, do ponto de vista heurístico, bem se vê que a percepção 

do indivíduo em relação ao mundo (a realidade criada pelo homem) só pode ser, 

também, a de um recorte.  E, de outro lado, a ficção assumiria ares de totalidade, 

uma vez que, em seu âmago, tudo se resolve definitivamente (note-se que a 

afirmação não toca no plano da interpretação). 

Outro traço que caracterizaria o mundo ficcional, numa possível oposição ao 

real, seria o fato de “os mundos ficcionais serem fruto da atividade textual.” 

(GARRIDO DOMÍNGUEZ, 1997, p. 30-31.)  De alguma maneira, conforme se vê 

adiante, também a realidade é construída pela linguagem (com a atuação da prática 

sociocultural).  Assim sendo, esse alegado fator distintivo não confere notas efetivas 

de sua validade – o mundo empírico também se construi pela linguagem. 

Embora pareça pouco original recorrer aos filósofos gregos para fazer com que a 

minha discussão progrida, sigo por esta senda, e não por outra.  O pensamento 

antigo é uma base inquestionável de tudo o que hoje se afirma acerca dos tópicos 

por mim problematizados e, querendo evitar a revelação de falsas novidades, vejo 

como muito útil recorrer à díade platônico-aristotélica.  Que eu me volte, 

inicialmente, para PLATÃO. 
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É bem sabido o caráter programático de A República, texto que estabelece 

algumas das principais diretrizes do pensamento platônico.  Discutindo várias 

noções que passam por um modelo ideal de Estado, o filósofo não se furta a 

comentar o papel da literatura (num termo que se avizinhe da precisão, de 

“histórias”) nesse plano.  Sob uma perspectiva propedêutico-didática, estabelece-se, 

num diálogo entre Sócrates e Adimanto encetado no “Livro III”, que 

 

poetas e prosadores proferem os maiores erros acerca dos homens: que 

muitas pessoas injustas são felizes, e desgraçadas as justas, e que é 

vantajoso cometer injustiças, se não forem descobertas, que a justiça é um 

bem nos outros, mas nociva para o próprio.  (PLATÃO, 2000, p. 83.) 

 

O caráter de exemplo da narrativa assume um grau preponderante, tratem, as 

histórias, de “acontecimentos passados, presentes ou futuros” (PLATÃO, 2000, p. 

83).  Não é plausível que uma história traga injustiças, sob pena de desviar os 

receptores numa sociedade ideal.  É aí, na abordagem desses conhecimentos, que 

aflora o ponto crucial da argumentação platônica (centrada numa espécie de 

prototeoria dos gêneros): construi-se, a história, com recurso à “simples narrativa, 

através da imitação ou por meio de ambas.”  (PLATÃO, 2000, p. 83.)49

Por imitação, tenha-se o caso em que o poeta (no texto grego, há o exemplo de 

HOMERO) simula falar pela voz de outrem, em vez de simplesmente relatar os 

eventos narrativos.  E é nesse ponto que surge um nó no papel que PLATÃO reserva 

ao poeta: se a República idealizada pelo filósofo é um mundo de especialistas, não 

existiria lugar privilegiado para o poeta-imitador de todas as coisas; apenas, para o 

poeta-imitador do que parece ser sadio – “a mesma pessoa não é capaz de imitar 

muitas coisas tão bem como uma só.”  (2000, p. 86.)  Ou ainda, conforme se lê em 

Fedro, “A inteligência de cada alma recebe o alimento apropriado.”  (PLATO, 2002.) 

 
49 A seguinte passagem mostra a divisão platônica dos gêneros, que tem por base a imitação: “em 

poesia e em prosa há uma espécie que é toda de imitação, como tu dizes que é a tragédia e a comédia; 

outra, de narração pelo próprio poeta – é nos ditirambos que pode encontrar-se de preferência; e 

outra ainda constituída por ambas, que se usa na composição da epopéia e de muitos outros gêneros 

[...].”  (PLATÃO, 2000, p. 85.) 
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Nem acredito que valha a pena questionar os juízos de valor estabelecidos na 

defesa platônica (uma vez que coerentes dentro do projeto filosófico por ele 

desenvolvido).  No entanto, um tópico salta aos olhos: na concepção do pensador, a 

voz que fala na ficção (ainda que não seja esse, exatamente, o termo que PLATÃO 

empregaria), quando não é a da personagem, é a do poeta ele-mesmo.  Isso, claro 

está, exclui a noção moderna da voz ficcional, que seria investida por um autor 

(textual) da capacidade de contar uma história.  Desse modo, pode-se tirar a 

seguinte ilação: não há, em PLATÃO, um aparelho conceitual que, ao menos, 

proporcione a problematização dos conceitos de realidade e de ficção.  A imitação 

apenas do que é digno, claro está, reduz o papel do poeta ao de um educador; deixa, 

pois, de ser um artista – na cidade, será recebido apenas o poeta que pratica “a 

forma sem mistura que imita o homem de bem.”  (PLATÃO, 2000, p. 89.) 

No “Livro X” de A República, em que o problema da imitação retorna à baila, é 

possível flagrar o seguinte juízo: “[...] a arte de imitar está bem longe da verdade, e 

se executa tudo, ao que parece, é pelo fato de atingir uma pequena porção de cada 

coisa, que não passa de uma aparição.”  (PLATÃO, 2000, p. 296.)  É, na escala 

platônica, um distanciamento de três pontos da realidade (três porque, no grego 

antigo, é a forma de se contarem as extremidades de uma cadeia), uma vez que é 

possível executar a imitação ainda que não se tenha conhecimento da verdade.  O 

que se vê no mundo empírico nada mais é que uma cópia pálida (terrena) do que se 

avista no mundo ideal ou das essências (PLATO, 2002.) 

Nota-se, portanto, o estabelecimento da oposição entre verdade (realidade) – 

inalcançável ao imitador – e mentira (ficção), oposição coerente dentro do modelo 

que o filósofo estabelece para a sociedade ideal, uma vez que não há espaço, nesse 

plano, para meio-termo.  Conforme se vê em Fedro: aquilo que está acima dos céus 

(o mundo das essências intangíveis) é um universo que nenhum poeta está apto a 

cantar de forma válida (PLATO, 2002). 

Em ARISTÓTELES, surge uma mais nítida (também porque plausível, mas nem por 

isso defensável) distinção entre fato e ficção.  A base empregada pelo pensador está 

na diferenciação dos papéis delegados ao poeta e ao historiador – este, responsável 

por narrar acontecimentos: “Pelas precedentes considerações se manifesta que não é 
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ofício de poeta narrar o que realmente acontece; é, sim, o de representar o que 

poderia acontecer, quer dizer: o que é possível, verosímil e necessariamente.”  (1951, 

p. 82.) 

Para contar, entretanto, é necessário também selecionar os elementos a partir da 

realidade, bem como ordená-los de modo a atender às possibilidades de 

verossimilhança e de necessidade (e, para isso, a percepção do tempo é 

fundamental).  É por essa razão que, do ideário aristotélico, pode-se concluir: “não 

cabe à narrativa poética reproduzir o que existe, mas compor as suas 

possibilidades.”  (BRAIT, 1998, p. 31.)  E que, por sua vez, os textos referenciais 

devam ser entendidos como aqueles que “retranscrevem diretamente um objeto do 

mundo ou a experiência de um objeto do mundo.”  (MONTALBETTI, 2001, p. 13.)  

Para ARISTÓTELES, grosso modo, há uma dupla possibilidade – de se produzirem 

enunciados referenciais e ficcionais. 

Assim, as tarefas que ARISTÓTELES delega ao poeta, fundamentadas na 

verossimilhança, podem não ser definidoras do que é o texto literário.  Conforme 

ficou assente em minha discussão acerca da História propriamente dita (V. 3.1), vê-

se que a ficção permeia o todo do discurso (numa gradação difícil de se apreender).  

Sabe-se também que, de outro lado, nada impede que o universo criado pelo escritor 

literário contenha informações de raiz factual (ou seja, pode-se tratar, na ficção, não 

de coisas que podiam acontecer, mas sim das que, efetivamente, aconteceram e que 

foram traduzidas ficcionalmente).  Minha argumentação não objetiva, irresponsável 

e arbitrariamente, desqualificar o modelo aristotélico de representação do real (uma 

vez que, a exemplo do que demonstrei em PLATÃO, é internamente sustentável).  

Aponto, tão-somente, uma via de discussão que, por levar em consideração o papel 

da linguagem e o da cultura, transcenda uma visão absoluta e de totalidade. 

Numa teoria que reluta em desprezar contribuições platônico-aristotélicas, mas 

que as provê de novas qualidades, acrescentando categorias fundamentais à 

compreensão de como as esferas da realidade e da ficcionalidade são elaboradas, 

ISER (1997; 2002) apresenta uma proposta plausível e não-dicotômica para o estudo 

 



 
 
Uma Inserção de Tortilla Flat e de Esteiros na História do Romance 

126

Antony C. BEZERRA 
 

                                                

das instâncias ficcionais.50  Para tanto, problematiza a esfera do imaginário (capital 

à percepção dos mecanismos que fundamentam o que o autor chama de ficção 

literária) e vê na idéia de fingimento as soluções mais coerentes para desfazerem-se 

mal-entendidos (leia-se: interpretações enviesadas e reducionistas) sobre a questão 

que tematiza.  Vinculado à estética da recepção, o estudioso alemão não abre mão 

de enfocar os processos mentais que facultam a gama de concretizações (leituras, no 

fechamento do circuito de comunicação literária) que se pode ter da ficção.  A 

descrição mais detida de sua argumentação, assim, faz-se necessária até mesmo 

porque se constitui como um roteiro de tópicos fundamentais à matéria que enfoco 

neste subcapítulo. 

Na senda que se expõe, ISER parte do princípio de que a explicação de como se 

constituem processos de emissão e recepção do texto ficcional não se restringe ao 

plano social; antes, configura-se também nas esferas sentimental e emocional (2002, 

p. 958).  Essa rede de relações é que repele uma dicotomização de conceitos, posta 

ainda mais à parte quando se pensa que o ato de fingir – conforme já 

problematizado no início deste capítulo – é, ele mesmo, um signo.  Para ISER (2002, 

p. 960), o sistema referencial que possibilita a polarização entre ficção e realidade 

perde o seu lugar quando entra em cena o ato de fingir, uma transgressão de limites 

pautada nos três mecanismos por meio dos quais se estabeleceria uma espécie de 

 

 

 
50 Os dois textos em pauta, de que já foram citadas passagens neste trabalho, são: “De Akte des 

Fingierensoder was ist das Fiktive im fiktionalen Text” (Os Atos de Fingir ou o que é Fictício no 

Texto Ficcional), texto de 1979 (citado como ISER, 2002); e “Fictionalizing: the anthropological 

dimension of literary fictions” (A Ficcionalização: dimensão antropológica das ficções literárias), 

publicado pela primeira vez em 1990 (citado como ISER, 1997).  Antes de marcarem apenas uma 

evolução na proposta do autor, constituem-se, em verdade, como diferentes recortes de uma mesma 

problemática (sendo que o último acrescenta uma dimensão antropológica, assinalando fatores que 

afirmam a necessidade que o ser humano tem da ficção). 
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contrato ficcional (já aludido e retomado adiante).51  A mediação que, nesse tipo de 

composição, dá-se entre o imaginário e o real é consubstanciada, assim, pelo ato de 

fingir. 

 

O ato de fingir, como a irrealização do real e a realização do 

imaginário, cria simultaneamente um pressuposto central para saber-se até 

que ponto as transgressões de limite que provoca (1) representam a 

condição para a reformulação do mundo formulado, (2) possibilitam a 

compreensão de um mundo reformulado, (3) permitem que tal 

acontecimento seja experimentado.  (ISER, 2002, p. 959-960.) 

 

Ou seja, por ser construído artificiosamente, o fingimento ficcional possibilita um 

diálogo entre esferas; diálogo este que não é feito sem processos intermediários, 

cabendo destaque, em particular, para três: os já mencionados seleção, combinação 

e desnudamento da ficcionalidade do texto ficcional (seu caráter manifesto de 

“como se”).  Em todos eles, é possível flagrar o reconhecimento de que a realidade 

aflora como esfera primeira (fundadora ou a fazer as vezes de parâmetro, portanto); 

isso, no entanto, não reforça um caráter parasitário da ficção (numa discussão já 

iniciada e que aprofundo posteriormente). 

Nesse circuito, defende-se que a seleção “é uma transgressão de limites na medida 

em que os elementos acolhidos pelo texto agora se desvinculam da estruturação 

semântica ou sistemática dos sistemas de que foram tomados.”  (ISER, 2002, p. 960-

961.)  Se os fatores são retirados da realidade (ou, numa expressão mais pertinente, 

têm-na como diapasão), isso não significa dizer que, no novo espaço (o da ficção), 

 
51 O contrato ficcional, é bem verdade, só se estabelece a partir do momento em que o leitor aceita a 

proposta (explícita ou implícita) contida no texto – “Aceitar o dito pelo narrador como verdadeiro se 

converte em condição sine qua non da experiência estética.”  Indo além, é necessário ter por certo 

que “o jogo da ficção requer, impiedosamente, a aceitação das proposições narrativas como 

verdadeiras” (GARRIDO DOMÍNGUEZ, 1997, p. 20.)  Não cabe, delas, ter dúvidas ou suspeitas.  Isso 

tudo não implica, claro está, transpor o conhecimento desse universo acriticamente para o mundo 

empírico, o que justifica, em parte, o desconforto de LIMA (1997, p. 236) – “Ser a linguagem uma 

não-transparência não quer dizer que seus produtos sejam maciçamente ficcionais.” –, que parece 

tomar a noção de ficcionalidade como inelutável abandono das coisas do mundo, negando-lhe uma 

gradação que, a meu ver, parece inquestionável. 
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virão a exercer as mesmas funções.  A seleção (em notas que não se igualam às 

aristotélicas), assim, é responsável por tirar os sistemas da realidade representados 

na ficção de um plano de identidade, convertendo-os em objeto da percepção.  O 

artifício levado a cabo por um autor – de, conscientemente, selecionar elementos 

daquilo que tem como realidade – é capaz de despertar efeitos no receptor, uma vez 

que se promove nova semantização do texto.  Nesse campo de representação que 

aflora, todos “os elementos contextuais que o texto integra não são em si fictícios” 

(ISER, 2002, p. 961); esse caráter se firma, sim, na medida em que, uma vez 

selecionados, passam a integrar o plano concebido pelo autor.  Desse modo, 

estabelecida num estádio em que ainda não se tem a ficção como tal (é essa a leitura 

de ISER), estabelece-se um outro plano que opera a ficcionalidade numa esfera, por 

assim dizer, interna. 

 

Como ato de fingir, a seleção encontra sua correspondência intratextual 

na combinação dos elementos textuais, que abrange tanto a 

combinabilidade do significado verbal, o mundo introduzido no texto, 

quanto os esquemas responsáveis pela organização dos personagens e suas 

ações.  A combinação é um ato de fingir por possuir a mesma 

caracterização básica: ser transgressão de limites.  (ISER, 2002, p. 963.) 

 

Deixando-se de lado o reforço ao já por mim criticado caráter transgressor do 

elemento ficcional, a hipótese de ISER demonstra a sua sustentabilidade.  Ao 

combinar os elementos selecionados da realidade (que, por sê-lo, já não mantêm sua 

condição inicial), o autor investe-os de qualidades que não mais dizem respeito ao 

mundo empírico; são parte de um novo plano e é aí que a combinação deve fazer 

sentido, ser perceptível.  De alguma maneira, ainda que não reconhecidamente, ISER 

novamente se aproxima de implicações formalistas, ao afirmar que os objetos, uma 

vez combinados, têm seu potencial semântico ampliado (como CHKLOVSKI,  1971, p. 

45, pensaria, numa outra esfera, ao defender que, “em arte, a libertação do objeto 

do automatismo perceptivo se estabelece por diferentes meios”; a exemplo do 

procedimento de singularização). 

O último dos fatores trabalhados por ISER é o desnudamento da realidade, 

consubstanciado por uma característica inerente à literatura, “que se dá a conhecer 
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como ficcional, a partir de um repertório de signos, assim assinalando que é 

literatura e algo diverso da realidade.”  (2002, p. 969.)  É o que se pode chamar de 

contrato ficcional, responsável pelo firmamento da condição do texto ficcional, se 

cotejado com a realidade (plano evidenciado, em grande parte, pelos elementos 

paratextuais).  Grosso modo, a referência cede lugar à representação, e isso tende a 

ficar patente aos olhos do leitor.  É um quadro que, em definitivo, afasta o texto 

literário ficcional da mentira, pois que a ficcionalidade permanece, naquele, a 

descoberto (ISER, 1997, p. 47.)  Nessa cadeia demonstrativa, vê-se que é 

imprescindível a figura do leitor para a confirmação do estatuto referido, 

estabelecendo uma dimensão não apenas epistemológica, mas, sim, antropológica da 

ficcionalidade.  As relações entre o imaginário e os atos de fingir, assim, confirmam-

se: 

 

Podemos chamá-lo [o impossível ficcional] de imaginário porque os 

atos de fingir se relacionam com o imaginário.  Portanto, o como se 

significa que o mundo representado não é propriamente mundo, mas que, 

por efeito de um determinado fim, deve ser representado como se o fosse.  

(ISER, 2002, p. 974.) 

 

Após selecionar elementos da realidade e combiná-los no plano ficcional, cabe o 

escritor literário deixar patente que são estruturas do imaginário que dão forma ao 

texto ficcional.  Estabelece-se, desse modo, um mundo da representação que deve ser 

recebido “como se” fosse o mundo real (ainda que não o seja).  Antes de propor 

uma antinomia, ISER é capaz de flagrar uma rede de sentidos que se completam e 

que oferecem à obra ficcional um estatuto particular; o qual, nem por isso, pode ser 

tomado como alheio à realidade (tampouco que, por ela, seja condicionado). 

Conforme se deixa entrever no próprio discurso de ISER, a respectiva proposta 

não é fruto de uma iniciativa isolada que rompa em definitivo com as 

problematizações que se construíram para o estudo da ficção.  Nesse sentido, parece 

ser revelador um conceito basilar, que remonta também à Antigüidade grega, e que, 

não sendo diretamente enfocado pelo teórico alemão, constitui-se como um valioso 

ponto de partida – trata-se da mimese.  Tão diversamente compreendido ao longo 
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das épocas, esse artifício merece ser contemplado de modo a se investigarem melhor 

os processos indicados por ISER; mas não apenas.  Para pontuar esse plano histórico, 

a propósito, recorri fundamentalmente a LIMA (1995), que, tocando em algumas 

questões centrais, mais suscita questionamentos do que oferece respostas.52

Talvez o fator que mais contribua para os comentários ora efetuados diga 

respeito à medida em que a mimese seja ou não identificada à imitação (a imitatio, 

para os latinos antigos e para os renascentistas).  Dentro do caráter multifacetado 

que o termo assumiu no avançar das épocas, essa dubiedade, ressaltada por LIMA 

(1995, p. 63-65), foi geradora de não poucos debates.  Sobre o problema, GARRIDO 

DOMÍNGUEZ (1997, p. 25) especula: 

 

Isso quer dizer que a literatura é, inevitavelmente, mimética?  Sim e não; 

tudo depende de como se interprete o termo mimese.  Se for entendido 

como uma representação direta da realidade, a resposta é, necessariamente, 

negativa. 

 

Resultado da menor ênfase que os latinos ofereciam a questões de natureza 

filosófica (ainda que redutora, é válida a crença de que os romanos são, nitidamente, 

mais pragmáticos que os gregos), a circunscrição da mimese à imitação descomplica 

a reflexão em torno de como a ficção dialoga com a realidade.  Disso deriva, quase 

que automaticamente, que o verossímil renascentista (como herdeiro de Roma) 

assim floresça: “é um não-verdadeiro, embora semelhante à verdade.”  (LIMA, 1995, 

p. 86.)  É a arte como parcelar em relação à realidade, na defesa de um parasitismo 

a que já fiz referência e que, adiante, torno a explorar. 

Assumindo-se um viés platônico (em que a mimese seria “domesticada”, termo de 

LIMA, 1995, p. 66), esse caráter negativo da criação ficcional até se justificaria.  No 

 
52 Com vistas a evitar a conferência de uma nota de redundância ao meu trabalho, escuso-me de 

concentrar o meu debate sobre ficção no conceito em pauta – a mimese –, bem como na 

verossimilhança (ambos fulcrais no universo grego).  Que o caráter sucinto dos comentários ainda 

por vir não soe a desconhecimento; antes, a uma opção que tem por fito arejar a análise das relações 

entre realidade e o plano ficcional.  (Para acesso a uma discussão exemplar acerca da matéria, cabe 

recorrer ao aludido LIMA, 1995.) 
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entanto, a mimese implica também a diferença (não a cópia tal e qual), que só pode 

ser efetivamente apreendida por meio de um estudo dos efeitos.  MONTALBETTI 

observa: “pode-se dizer (numa nota eminentemente aristotélica) que a mimese, em 

seu duplo trabalho de imitação e de transformação, solicita a capacidade de 

reconhecimento por parte do leitor.”  (2001, p. 37.)  (É nesse ponto, vale dizer, que 

entra a resolução proposta pelo contrato ficcional estabelecido por ISER.) 

Com todos os percalços que o seu sistema filosófico implicaria (a noção de desvio 

talvez seja uma das que mais problemas traga), HEGEL, numa leitura operada por 

LIMA, traçaria essa relativização.  Se, no ideário do pensador germânico, reserva-se 

um espaço privilegiado à natureza como geradora de modelos, de outro, similar 

ênfase é concedida ao indivíduo (em sua subjetividade criadora, conforme ISER 

também foi capaz de reconhecer).  Se o vitalismo hegeliano impõe amarras ao 

conceito de mimese, não deixa de indicar que “A arte sempre desafia a mimesis, 

muito embora dependa do efeito da mimesis para se tornar reconhecível.”  (LIMA, 

1995, p. 196.)  A diferença (amplificadora de efeitos, muito geralmente), assim, 

apresenta-se como um elemento que não está excluído do processo mimético.  

Dentro de uma teoria romântica do gênio, esse juízo se sustenta. 

As respostas – mais teóricas que práticas – que é possível flagrar nos estudos de 

ISER talvez não se constituam mesmo como um quadro acabado dos debates acerca 

de realidade e de ficção (nem é isso, vale dizer, a que o autor aspire).  Transferindo-

se, assim, o plano de especulações para o âmbito dos estudos lingüísticos, vê-se que 

desde sempre esteve no cerne das teorias, sob vieses que repousam, basicamente, na 

lógica e na semântica.  Acredito, inclusive, na existência de uma chave para o 

estabelecimento dessa bifurcação: a contextualização (no caso, precisamente, a 

validade lógica ou semântica de uma asserção seria percebida a partir da situação 

em que é feita).  É um quadro que, em última análise, acaba por enfraquecer o 

caráter intrínseco ou auto-suficiente das línguas naturais, fazendo com que, 

simultaneamente, abranjam e sejam abrangidas por um sistema cultural 
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historicamente situado.53

Do ponto de vista lógico, o caráter absurdo de uma asserção se põe como um 

status capaz de abalar a propriedade de uma premissa (COELHO, 2002); nele, não há 

espaço para respostas que repousem na descrição.  Sendo assim, afloraria, para que 

o texto ficcional não soasse a falácia (ou, pior ainda, a mentira), uma condição 

adicional à dicotomia verdadeiro/falso: nem verdadeiro, nem falso.  É uma defesa a 

qual, ainda que assumindo outras notas, flagra-se em ideários distintos, como é o 

caso de PAVEL (1997, p. 71), para quem “[...] a ficção se desprende gradualmente da 

noção de verdade, seguindo um processo histórico ao longo do qual surgem vários 

tipos de territórios e limites de ficção, cada um com a sua própria relação no que diz 

respeito ao mundo real.”  Se o que se tem como verdade e como mentira está ligado 

a um quadro histórico, o mesmo se pode dizer da ficção em relação às duas 

variantes apresentadas. 

Sobre como interpretar o estatuto dessas instâncias, é relevante, assim, a ressalva 

operada por LIMA (com recorrência a ARISTÓTELES): “A phantasía é definida por um 

déficit, é um eclipse temporário do pensamento, causado por fatores aleatórios (a 

paixão, a doença, o sono).”  Os enunciados produzidos a partir desses parâmetros 

“se privam do caráter de verdadeiros ou falsos.”  (1995, p. 72), similarmente ao que 

afirmara COELHO.  Seguindo-se essa perspectiva, talvez faça mais sentido a 

afirmação deste autor, para quem se deve ter “As regras que regem o faz-de-conta” 

como “as mesmas do mundo real.” [sublinhado meu] (COELHO, 2002.)  Os 

conceitos verificáveis (ainda que convencionais) do que seria uma determinada ave, 

por exemplo, diriam respeito tanto ao universo real quanto ao ficcional; isso, ao 

menos num dado círculo cultural.  No entanto, pondero, não é possível se observar 

uma gradação da ficcionalidade, como quer fazer pensar o mesmo COELHO (2002).  

Para ele, haveria um estatuto distinto entre a narrativa fantástica e outras – a 

realista, por exemplo, ainda que o teórico não denomine formas adicionais (sobre a 

questão do estatuto conferido ao realismo literário, V. 3.3).  Não há; em especial, se 

                                                 
53 Também sob a perspectiva antropológica, conforme evidenciado em ISER, poder-se-ia estudar a 

questão.  Nela, “os contatos com a realidade dependem das configurações simbólicas num 

determinado estágio de desenvolvimento de uma cultura.”  (COELHO, 2002.) 
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se utilizar o mesmo critério adotado por COELHO no decorrer de toda a sua 

exposição: o lingüístico. 

No entanto, COELHO (2002) faz questão de pôr em evidência a hipótese de que o 

enunciado ficcional não se constituiria como um terceiro valor – em verdade, 

poderia ser qualificado como uma lógica que foge ao padrão lógico stricto sensu, 

como ocorre, por exemplo, na lógica modal ou na deôntica.  Nelas, o caráter 

relativo das afirmações estaria ligado à evidente projeção do enunciador sobre o 

discurso (no mais das vezes, especificamente, em juízos de valor).  Ficcionalmente, 

isso também pode ocorrer, na medida em que a instância narrativa jamais será 

neutra; a projeção autoral sobre o narrador, os eventos narrativos e as personagens 

é inelutável (é essa mesmo uma condição que conduziu ISER ao estudo das 

intencionalidades do artista).  Ser capaz de detectar o jogo ficcional num estatuto de 

indeterminação, esta sim, é a tarefa que cabe ao analista assumir.  “O duplo 

significado se apresenta como esconder e revelar simultaneamente, dizendo sempre 

algo distinto do que se quer dizer para fazer com que surja algo que ultrapasse 

aquilo a que se refere.”  (ISER, 1997, p. 53.)  É inerente à ficção (e, por extensão, à 

literatura) a condição de revelar por meio do artifício da ocultação; se nunca se deve 

desprezar as entrelinhas na esfera mais ampla das línguas naturais, na prosa de 

ficção, esse estatuto mostra ainda mais a sua preponderância. 

Contemplando-se toda a defesa que até o momento empreendi, poder-se-ia 

acreditar que o estabelecimento de uma polarização entre os planos de realidade e de 

ficção seria comportamento raro.  Mas isso não é verdade.  (Ainda que, conforme 

LIMA, 1997, p. 135-136, “Mantendo seu enraizamento moderno na exploração da 

matéria subjetiva [...] a literatura [tenha transgredido] o primado do eu.”)  Um 

exemplo à mão é o caso de REUTER (1996, p. 39), que, ao comentar as atribuições 

da análise narratológica, estabelece que ela “fará uma diferenciação entre a ficção (a 

imagem do mundo construída pelo texto e que só existe nas e pelas suas palavras) e 

o referente (nosso mundo, o real, a história... que existem fora do texto).”  Bem 

certo é que essa perspectiva torne a tarefa do analista mais transparente e precisa, 

uma vez que dois mundos criados pela linguagem assumiriam caracteres 

definitivamente distintos, circunscritos a dimensões separadas com nitidez.  No 
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entanto, será mesmo esse o estatuto de que realidade e ficção devam ser revestidas?  

Acredito piamente que não e, por isso, continuo a evitar essa simplificação.54

Também um outro plano de pensamento – mais uma vez lingüístico – evita o 

reducionismo criticado.  Em BLIKSTEIN (2001), tem-se um estudioso capaz de 

reconhecer a linguagem como construtora de realidades (hipótese, portanto, 

construcionista, em oposição à genética).55  Seguir alguns dos passos do autor é estar 

num caminho que conduz da língua natural lato sensu à expressão literária; e que 

indica, ainda, a maneira como se configuraria uma ficção a que se pudesse dar o 

nome de realista (tópico específico do próximo subcapítulo). 

Antes de provocar o leitor com questionamentos basilares, o autor faz uma 

regressão aos momentos capitais da História em que a problemática do signo e de 

seu caráter de representação foi levantada.  Desse modo, ressalta, em relação a uma 

perspectiva clássica, que “O signo representaria a realidade extralingüística e, em 

princípio, é por meio dele que podemos conhecê-la.”  (BLIKSTEIN, 2001, p. 21.)  

Nesse sentido, a relação entre a linguagem e a realidade seria despida de maiores 

complicações, uma vez que aquela, inerentemente, nada mais faria do que 

representar uma realidade de existência linear e tácita.  Depois de expor as 

perspectivas defendidas por OGDEN & RICHARDS e ULLMANN, entre outros, o 

lingüista chega à conclusão de que 

 

A semiologia [...] parece não conseguir livrar-se do referente: conceito, 

objeto mental, unidade cultural... há sempre algo atrás do signo, 

 
54 ISER, numa visão mais apropriada, desfaz essa oposição, reforçando a já referida condição de 

“como se” da ficção literária: “pelo parêntese, é sempre assinalada a presença de um aspecto da 

totalidade que, de sua parte, não pode ser uma qualidade do mundo representado, quando nada 

porque este foi construído a partir de segmentos dos diversos sistemas contextuais do texto.”  (2002, 

p. 973.)  A combinação que se faz de elementos selecionados de um universo de referências simula 

uma totalidade que não é característica do mundo empírico, o que não significa dizer, insisto, que a 

ficção, ela mesma, constitua-se como uma totalidade plena. 
55 Ao enfocar a questão do realismo literário, VILLANUEVA estabelece uma distinção fundamental 

entre as teses genética (com a teoria do reflexo) e construcionista em torno da realidade: “o que, hoje 

em dia, aceita-se é que o real não consiste em algo ontologicamente sólido e unívoco, e sim, pelo 

contrário, em uma construção de consciência tanto individual quanto coletiva.”  (1992, p. 52.) 
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“extralingüístico”, que situado na dimensão perceptivo-cognitiva, está na 

base da produção do evento semântico.  (BLIKSTEIN, 2001, p. 38.) 

 

É como se a linguagem – abstrata que é – precisasse se apoiar invariavelmente em 

algo palpável; no caso, o mundo empírico (em que as coisas, passíveis de 

representação lingüística, possuíssem algo como uma essência material).  Mas eis 

que perspectivas modernas da lingüística passam a acreditar na linguagem como um 

elemento organizador e regulador do mundo, numa linha de ascendência 

antropológica.  Nesse plano de pensamento, todas as referências humanas – ser, 

tempo, espaço etc. – seriam o resultado de uma motivação cultural, cabendo à 

linguagem o papel crucial nesse processo. 

No percurso de sofisticação por meio do qual se enxerga a relação do par 

referente–referência (um de vários possíveis), BLIKSTEIN aduz um ponto que 

simultaneamente amplia e especifica a percepção que, por meio da linguagem, o 

homem tem da realidade.  Trata-se da “práxis”, responsável por criar “a estereotipia 

de que depende a língua e esta, por sua vez, materializa e reitera a práxis.”  (2001, 

p. 80.)  É um jogo de dupla-partida, uma vez que a linguagem (como elemento de 

um grupo) está associada a um plano não-verbal, preexistente à língua ela mesma, e 

a explicação desse nível recôndito quase sempre é efetivada pelas línguas naturais.  

Aflora, aqui, um ponto central ao meu trabalho: a linguagem, ao mesmo tempo em 

que se apóia na realidade, é criadora da percepção do mundo que se tem à volta. 

Indo adiante em sua proposta, BLIKSTEIN (2001, p. 85-86) julga ser possível a 

recriação da realidade por meio da subversão da práxis, em desdobramentos que 

resvalam na conhecida função poética idealizada por JAKOBSON (2001) – visão tão 

cheia de percalços, mas que, em seu âmago, não deixa de ter marcas de coerência.  

No caso da arte, assim, usual seria não se acomodar na práxis comunitária.  Dentro 

da conceituação fixada por CANDIDO, nesse plano de especulações, teria 

preponderância a arte de segregação se comparada à arte de agregação (2002, p. 

23).  No fim de contas, sendo capaz de operar uma amplificação do papel reservado 

à linguagem, BLIKSTEIN parece claudicar quando o tópico vem a ser a ficção (ou arte, 

conforme concebido pelo lingüista).  Isso não atenua, entretanto, a validade do 

estatuto de que se reveste a linguagem dentro do modelo fixado pelo autor. 
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Traçando-se um caminho que, ao passar pela filosofia e pela linguagem, conduza 

a um viés histórico, não são dignas de desprezo as considerações de HEGEL a 

respeito da arte (até mesmo porque se constitui como um fundamento possível para 

os estudos sobre o romance sem abrir mão das implicações históricas, conforme se 

vê, mais claramente, em 4.1).  A Estética de HEGEL, conforme CHÂTELET  (1995, p. 

109), combina 

 

num conjunto ao mesmo tempo lógico e sinfônico, os traços específicos do 

gênio hegeliano: a exigência conceitual, a vontade de coleta exaustiva, a 

surpreendente riqueza de informação.  [...]  [Trata-se da] primeira obra, na 

história da cultura ocidental, a coligar uma reflexão sobre a atividade 

artística em sua relação com a obra histórica do homem em geral [...]. 

 

Por essas razões, a noção de estética sustentada pelo pensador alemão remete ao 

devir humano.  É evidente que se trata de uma perspectiva idealista e, à arte, 

especificamente, dá-se um papel limitador e programático – uma expressão acessível 

do divino ao homem (no caso, o Belo).  Esses fatores não excluem, no entanto, a 

possibilidade de se empregarem parcelarmente noções hegelianas, uma vez que 

mostram caminhos possíveis para se historicizarem as manifestações lingüísticas e, 

por extensão, literárias. 

De algum modo, é lícito afirmar que HEGEL acaba, numa pouco inovadora e 

limitadora ordem, por enfatizar uma condição ancilar da arte em relação à realidade 

(no caso, uma natureza de status inelutável, coincidente com a existência empírica – 

a natureza). 

 

Uma vez mais: que a arte tenha de pedir as formas à natureza, é 

afirmação incontestável e da qual ainda viremos falar mais vezes.  É de tal 

natureza o conteúdo de uma obra de arte que, embora dotado de caráter 

espiritual, só em formas naturais pode ser representado.  Quando de um 

modo abstrato se diz que a obra de arte é imitação da natureza, parece que 

se querem impor à atividade do artista limites impeditivos de criação 

propriamente dita.  Ora, como já vimos, ainda quando se imita a natureza 

tão exatamente quando possível, jamais se chega a obter a reprodução 

rigorosamente fiel dos modelos.  [...]  Ao realizar uma obra artística, o 
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homem obedece a um interesse particular, é impelido pelo anseio de 

exteriorizar um conteúdo particular.  (HEGEL, 1999, p. 48.) 

 

Se o homem buscar a imitação da natureza, jamais conseguirá fazê-lo com 

plenitude.  (No entanto, contrariamente ao viés platônico, anteriormente 

comentado, não há, em HEGEL, um caráter negativista nessa impossibilidade.)  De 

alguma maneira, alteram-se os propósitos da criação artística, que, permeada por 

regras idiossincráticas, volta-se às questões inerentes ao indivíduo.  Este, não 

podendo desprezar as formas naturais (questão retomada em 4.1, quando discuto A 

Teoria do Romance, de LUKÁCS, no contexto das reflexões em torno do romance), já 

não pode igualar-se à natureza.  Aí reside, precisamente, a possível simplificação 

promovida pela arte, ao desvendar os arcanos da existência ao homem. 

A arte, desse modo, assume um papel de simuladora da natureza (que é 

essencial).56  E a sua existência, ainda que regida por elementos específicos – isto é, 

estéticos –, está decisivamente circunscrita à vida real. 

 

Oferece-nos a arte, num dos seus aspectos, a experiência da vida real, 

transportando-nos a situações que a nossa pessoal existência nos não 

proporciona nem proporcionará jamais, situação de pessoas que ela 

representa, e assim graças à nossa participação no que acontece a essas 

pessoas, ficamos mais aptos a sentir profundamente o que se passa em nós 

próprios.  [sublinhado meu] (HEGEL, 1999, p. 49.) 

 

Naquilo que ISER viu como um contrato ficcional e como um ato de fingir, HEGEL 

lançou as bases para se ter a arte como um fator de sublimação dos desejos 

humanos, uma válvula de escape, até mesmo, que o libertaria da realidade 

circundante.  Não parece surpreendente, entretanto, encontrar essa defesa em 

HEGEL, cuja filosofia apresenta um caráter teleológico, conduzindo, portanto, à 
                                                 
56 Conduzindo esse juízo ao ideário do escritor russo Nicolai GÓGOL, COELHO (2002) afirmou: 

“Sentido puramente estético, dirão os lógicos; concedemos às necessidades da composição poética, 

mas, no fundo, trata-se de uma simulação da realidade que se utiliza de efeitos hábeis para impor um 

estado emotivo ao leitor.”  [sublinhado meu.]  De algum modo, essa proposta ecoa a perspectiva 

hegeliana – um homem (o artista) que, por meio de expedientes, representa a realidade e cujo objeto 

acaba por ser o de revelação, uma vez que se despertam sentimentos num outro indivíduo (o leitor). 
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redenção.  Nesse plano, a compreensão do caráter ficcional de um texto literário 

deixaria de ser lingüístico-cultural, para se tornar em formal (especificamente, das 

formas naturais e ideais existentes de modo inerente no mundo empírico), postulado 

este que, a meu ver, é improcedente. 

De alguma maneira, todavia, o projeto exposto por HEGEL (ao menos, no que diz 

respeito à função da arte/ficção) ainda tem considerável incidência em pensadores de 

hoje.  GARRIDO DOMÍNGUEZ (1997, p. 38) sustenta que a ficção, por facultar a 

possibilidade de o homem se evadir de circunstâncias da vida quotidiana ou mesmo 

de aprofundar o conhecimento acerca de si próprio, “completa e compensa as 

carências ou frustrações da existência humana.”  Um papel que, em notas não tão 

religiosas, retoma o juízo do filósofo germânico.  ECO, de seu lado, afirma que a 

ficção desempenha um papel organizador do mundo e simulador de experiências 

(uma substituição ao mito?): 

 

ler ficção significa jogar um jogo através do qual damos sentido à 

infinidade de coisas que aconteceram, estão acontecendo ou vão acontecer 

no mundo real.  Ao lermos uma narrativa, fugimos da ansiedade que nos 

assalta quando tentamos dizer algo de verdadeiro a respeito do mundo.  

(1999, p. 93.)57

 

O campo de especulações filosófico-lingüísticas acima traçado pode muito bem 

ser suplementado pela visão de como se construi a realidade a partir de um 

historiador (numa espécie de ponto de convergência entre o subcapítulo anterior e o 

presente).  Neste caso, um estudioso da História que refute o caráter absoluto das 

fontes e dos fatos (uma vez que passíveis de análise). 

 

 
57 Não é demasiado ter-se em conta que também ISER, num de seus trabalhos, levantou algumas 

razões principais que justificariam a atração que o texto ficcional desperta no ser humano: (1) as 

possibilidades fabricadas, por serem aparência, permitem uma construção ilimitada das realidades 

que não são penetradas pela cognição humana; (2) as possibilidades fabricadas nunca ocultam nem 

reduzem a fissura que as separa das realidades incomensuráveis; (3) a própria fissura pode ser 

manifestada de infinitas maneiras possíveis (1997, p. 63). 
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Não há realidade histórica acabada, que se entregaria por si própria ao 

historiador.  Como todo homem de ciência, este, conforme a expressão de 

Marc Bloch, deve, “diante da imensa e confusa realidade”, fazer a “sua 

opção” – o que, evidentemente, não significa nem arbitrariedade, nem 

simples coleta, mas sim construção científica do documento cuja análise 

deve possibilitar a reconstituição ou a explicação do passado.  (LE GOFF, 

1998, p. 31-32.) 

 

Se a História é um acerto de contas com a realidade ao longo das épocas, cumpre 

ao historiador reconstruir o mundo a partir da forma como este se apresenta.  Desse 

modo, o trabalho do historiador (bem como o do lingüista, se quiser relacionar 

linguagem e mundo empírico) não consiste em problematizar elementos que lhe são 

oferecidos de forma definida.  Cabe a ele ler o mundo, para, por meio da linguagem, 

elaborar uma visão (real) do percurso humano no espaço terrestre. 

Nessa senda, outro ponto que se mostra digno de nota é a variação histórica não 

apenas do conceito, mas, em especial, da noção de ficção.  PAVEL não abre mão 

dessa vinculação, ao afirmar:  

 

deveríamos tratar a ficção como fenômeno dinâmico e condicionado pela 

história e pela cultura, que contrasta e interage com a realidade e o mito.  

Longe de serem diáfanas ou fechadas, as fronteiras da ficção se mostram 

acessíveis por vários lados, às vezes com facilidade, segundo os diversos 

tipos de exigências que sejam dadas em cada contexto.  (1997, p. 178-

179.) 

 

Se o tão debatido conceito de literatura não se mostra como cabalmente fechado 

e é motivador de diversificadas argumentações, também seria permitido conferir-se 

um tal caráter à ficção.  Assim sendo, mais uma vez se reforça a necessidade de 

enquadramento histórico dos conceitos para que os juízos acerca deles se 

aproximem da pertinência.  Isso se configura de forma mais clara ainda se levado em 

conta o julgamento do próprio PAVEL (1997, p. 174) de que, nas composições 

dramáticas e épicas ancestrais, não existe espaço para a noção de ficção, uma vez 

que os deuses e heróis são personagens “dotadas de tanta realidade quanto o mito 

poderia lhes proporcionar.”  Ver, hoje, as histórias gregas como ficcionais seria o 
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resultado de um processo histórico.  (Daí a aceitação das limitações que se pode 

flagrar no conjunto de tarefas que PLATÃO designa ao poeta de sua República.)  

Numa esfera alternativa, uma outra visão moderna denota a incidência do mito 

tanto em obras de ficção como nas históricas – ele é um elemento que assume um 

papel de ordenação, pois que fundador (BURKE, 2002, p. 176). 

A partir das considerações expostas, soa um tanto enviesada (e mesmo 

paradoxal) a afirmação de ZÉRAFFA, que, apoiado em FRYE, põe em evidência “a 

faceta analítica do mito – essa coleção de aventuras integradas num único quadro 

conceitual –, que conduz à crença de que a ficção existia antes do romance.”  (1976, 

p. 80.)  Em verdade, considerar que a ficção nasceria com o mito parece pouco 

apropriado, uma vez que o estatuto mítico não exerce, nos antigos, o mesmo papel 

que a literatura de ficção exerce nos homens de hoje.  Um julgamento dessa ordem, 

creio, acaba por relegar a situação histórica dos conceitos a um plano inferior. 

Uma outra modalidade para se discutir a ficcionalidade literária, conforme sugere 

MONTALBETTI (2001, p. 26), pode partir do próprio texto ficcional, que serviria, 

assim, de parâmetro para a reflexão teórica (“séria”, portanto) em torno dos 

conceitos.  É o que SCHAEFFER considera como enunciados no texto ficcional que 

apresentam um valor denotativo (apud MONTALBETTI, p. 34).  Essa (a adoção da 

forma de máxima) seria, segundo a autora francesa, uma das duas maneiras por 

meio das quais a obra de ficção poderia comentar literalmente sobre o mundo (o 

que, vale dizer, em nenhuma hipótese seria procedente).  A alusão a personagens ou 

lugares do mundo real seria a outra (MONTALBETTI, 2001, p. 32).  Esse plano 

dialogal é falacioso, pois não se pode desprezar que se tomarem as asserções como 

reais é fruto de uma leitura enviesada, uma vez que não existe a obrigatoriedade de 

o autor, em sua obra, inserir afirmações das quais compartilhe.  (As mediações 

demonstradas em ISER são uma prova definitiva desse descompasso.) 

O juízo de MONTALBETTI se deve, no entanto, ao fato de a estudiosa empregar o 

exemplo de Dom Quixote como uma espécie de paradigma da recepção que não 

reconhece as distinções que há entre o plano ontológico do mundo empírico e o da 

ficção.  Como é notório, a personagem cervantina deixa-se levar pela leitura 

recorrente de novelas de cavalaria e, sob uma nota onírica, traz para o mundo real 
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(na verdade, ficcional, uma vez que se trata de um romance) as experiências 

livrescas.  MONTALBETTI (2001, p. 31) levanta o que ela considera como uma 

questão-chave relacionada à recepção quixotesca das novelas de cavalaria: será que, 

nesse caso, a ficção preenche uma capacidade referencial?  Exemplo metaficcional, 

portanto, de uma matéria que também desperta o interesse de ISER, no comentário 

sobre a vontade de a personagem Partridge (de Tom Jones, romance de Henry 

FIELDING) intervir numa apresentação do Hamlet – 

 

A ilusão não corre por conta da ficcionalidade do texto, mas sim da 

ingenuidade de um modo de pensar para o qual não há diferenças entre 

ficção e realidade e que, assim, não é capaz de registrar os sinais do 

ficcional. 

[...] 

Assim também no autodesnudamento da ficção se mostra que o texto, 

como um fingido, não é idêntico ao que por ele se representa.  (2002, p. 

972.) 

 

Ao não se dar conta do fingimento por que está constituída a ficção (e que, na 

obra de arte, tende a ser manifesto), a personagem toma por real o que se desenvolve 

no palco.  Desconhece que “as ficções literárias contêm toda uma série de sinais 

convencionais que indicam ao leitor que a língua utilizada não é discurso, e sim 

discurso representado.”  (ISER, 1997, p. 47.) 

Esse aspecto é mesmo algo de que se ocupam não poucos escritores de ficção, 

talvez numa reflexão interna que melhor aclare o plano da composição 

propriamente dita.  Do caso mencionado, há um exemplo evidente no romance 

Esteiros, fator que permite refletir detidamente sobre a maneira como esse estatuto é 

consubstanciado em meu corpus (uma vez que também em Tortilla Flat a questão é 

contemplada).  O garoto Sagui, encantado pelas aventuras cinematográficas (na 

diegese, nítida válvula de escape para crianças de miserável existência), passa a 

interagir diretamente com o herói (ou, ao menos, acredita fazê-lo). 

 

Aproximava-se o momento culminante em que o herói ia defrontar o 

chefe dos bandoleiros.  Os rapazes mexiam-se nas cadeiras, sustinham a 
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respiração, Gaitinhas roía as unhas, e, sem saber porquê, tomava partido 

pelos bandidos, ao contrário do Sagui, que não desfitava o cowboy.  Este 

descia a rua, em cuja esquina estava o outro, de revólver em punho.  Mais 

um passo, e era a morte certa...  Sagui, angustiado, pôs-se de pé na cadeira 

e soltou um berro, que se ouviu em todo o cinema: 

– Cuidado, Macacoi [Tim Mc Coy], que o gajo ’tá na esquina! 

Logo após, palmas e assobios reboaram na sala, porque o bandido fora 

dominado.  E o miúdo sorriu-se por ter avisado a tempo o Cavaleiro sem 

medo.  (GOMES, 1995, p. 114.) 

 

Pela interpretação literal da cena de cinema, o garoto crê compartilhar do 

universo representado; é o não-reconhecimento das diferenças ontológicas entre os 

mundos ficcional e real, conforme pensaria MONTALBETTI (2001, p. 27).  Na 

passagem transcrita, a ‘interação’ entre assistente (‘real’) e personagem (ficcional) 

dá-se em decorrência de aquele ter promovido uma imersão plena no universo da 

ficção (plena, pois inconsciente, vale dizer).  A certeza de que salvou a vida do herói 

é mesmo a prova cabal disso.  RODRIGUES (1979, p. 31) julga tratar-se, essa 

identificação entre os garotos e os heróis das telas, sobretudo, do “relevo mítico do 

tecido narrativo de Esteiros”.  É uma dimensão pouco explorada por aqueles que se 

debruçam sobre o romance e que, de todo modo, parece aliar-se ao pano de fundo 

lírico que, insistentemente, reputo ser característico no âmago das duas obras 

ficcionais que são objeto deste trabalho. 

Uma outra passagem de Esteiros, também construída numa perspectivação que 

tende à subjetividade (o realismo em novos tons, a exemplo do que já demonstrei), é 

aquela em que Gaitinhas e Gineto montam sobre os inanimados cavalos de um velho 

carrossel. 

 

– Linda música, exclamou Gaitinhas.  Talvez fosse a música do 

carrossel grande que abafava tudo.  Mas de um ou de outro, era linda.  

Fazia-o esquecer a doença da mãe e os sapatos rotos.  O cavalo galopava 

no espaço, através das estrelas, e ele levava um sorriso nos lábios e a carta 

de exame para mostrar ao pai... 

Gineto fizera-se Tom Mix em pensamento e cravara esporas no cavalo, 

a que chamou Malacara.  Dentes cerrados e o lenço ondulado ao vento, 
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cingia nos braços a pálida Rosete, arrebatada aos bandidos.  O cavalo 

saltava muros e esteiros, sem parar.  [sublinhados meus] (GOMES, 1995, p. 

30-31.) 

 

Evidencia-se, nesse trecho, uma construção do cenário de modo a apresentar-se a 

faceta da infância que, mesmo oprimida, não se perde.  Gineto, que quer ser homem 

com Rosete (moça que trabalha na tenda de tiros e é por ele desejada), e Gaitinhas, 

que precisa ser homem para sustentar-se e a sua mãe, evadem-se momentaneamente 

de sua realidade, num processo que beira o onírico.  Enfatiza-se, ainda, a 

criatividade tipicamente pueril.  O quadro que oprime tem suas brechas, mas não 

parece ser a elas que se deve recorrer (bem como também não ao álcool, no caso da 

face adulta das personagens).  O sonho só pode ser concretizado pela ação, e isso 

acaba por não se apagar na obra de GOMES. 

Dentro desse âmbito de discussões (paralelos entre realidade e ideal/ficção), 

emerge um ponto que, espraiando-se por Tortilla Flat e por Esteiros, parece ter um 

sentido que resvala tanto na própria atividade ficcional, como, de resto, promove a 

aglutinação no interior dos grupos e estabelece uns seus valores – trata-se do ato de 

contar histórias.  É, simultaneamente, uma espécie de alternativa à dura existência 

(sublimação de desejos, até), combinada ao status de prática que possibilita a 

compreensão do mundo em que vivem as personagens, reordenando-o e pautando-o 

na noção do exemplo.  É o momento, pois, de verificar a forma como esse aspecto é 

desenvolvido num e noutro livros. 

Em Tortilla Flat, as histórias são tão importantes que um dos principais 

elementos catalisadores da ação no romance – o espólio imobiliário recebido por 

Danny – dá-se ao conhecimento por meio da recordação de uma história. 

 

– Isto me faz lembrar – disse Danny – a história dum homem que era 

dono de duas casas de rameiras...  – Ficou de boca aberta.  – Pilon!  – 

exclamou.  – Pilon, ó Pilon do meu coração!  Tinha-me esquecido.  Recebi 

uma herança.  Sou dono de duas casas.  (STEINBECK, [19__], p. 17.) 

 

O amigo (e futuro inquilino) Pilon sabe da feliz novidade por uma história que 

chega à lembrança do amigo (e futuro senhorio) Danny.  A verdade plena sobre a 
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profusão de narrativas contadas pelas personagens, em Tortilla Flat, advém, em 

grande medida, do caráter muito pouco trabalhador dos paisanos.  Tempo livre é o 

que não lhes falta – e pensar na vida (além de dormir e de beber vinho) é das 

atividades que desempenham com maior reincidência.  Acaba por se constituir, de 

todo modo, como um filosofar, consubstanciado amplamente quando se narram 

histórias, para que é necessário método. 

 

A pouco e pouco, como Pilon gostava, a história ia tomando forma.  

Dava cabo de uma narrativa contá-la ràpidamente.  Uma boa história 

reside nas coisas meio contadas que devem ser preenchidas pela própria 

experiência do ouvinte.  (STEINBECK, [19__], p. 60.) 

 

Fazer uma narração de uma vez por todas, para Pilon, não assenta bem, uma vez 

que não se promove o crescendo de curiosidade acerca do desfecho dos eventos 

narrativos – há, conforme ensinamentos da estética da recepção, pistas que se deve 

seguir e lacunas para preencher (ZILBERMAN, 1989, p. 34).  São, pois, ouvintes 

ativos.  Também a história, para o paisano, não deve prescindir de um estofo – a 

habilidade narrativa não está, apenas, em construir um princípio, meio e fim bem 

marcados; mas reside, sobretudo, em se inserirem informações que sejam capazes de 

chamar a atenção da audiência.  À história, pois, deve ser acrescentado aquilo que 

LABOV & WALETZKY chamam de point – a razão de ser da narrativa.  Trata-se do 

elemento de avaliação, que faz com que os eventos sejam dignos de narração, 

repelindo, uma vez contada a história, a seguinte pergunta do interlocutor: “E daí?” 

(1967, p. 40). 

 

Os amigos acenaram positivamente com a cabeça em sinal de apreço, 

pois gostavam de uma história com sentido.  (STEINBECK, [19__], p. 190.) 

 

Nesse caso, tem-se uma história digna de ser relatada, porque traz alguma 

mensagem, porque é provida de point – tem, portanto, algum significado para os 

receptores, que, inclusive, devem ser capazes de completar os vazios que possa 

haver, no sentido de, também eles, construírem um motivo para que a narração se 

apresente como justificável.  Surge daí, entretanto, um nó: se o preenchimento (e o 
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julgamento) da história é individual, nem todos chegarão às mesmas conclusões após 

a ouvirem.  (O que, inclusive, ressalta a diferenciação entre as personagens e 

desautoriza a crença de que elas só possam ser coletivamente reconhecidas.) 

 

Pilon queixou-se: 

– Essa história não presta.  Tem sentidos a mais e podem tirar-se dela 

demasiadas lições, e algumas delas são opostas.  Não é história que valha a 

pena fixar [há, portanto, um repertório de histórias que se constrói].  Não 

chega a conclusão nenhuma. 

– Eu gosto dela – volveu Pablo.  – Gosto dela porque não tem nenhum 

sentido à vista; no entanto, parece que realmente quer dizer qualquer coisa, 

embora eu não saiba o quê.  (STEINBECK, [19__], p. 202.) 

 

Pablo encontrou point na narrativa de Jesus Maria Corcoran (embora não saiba, 

precisamente, em que consista), ao passo que Pilon a achou confusa, em decorrência 

de sua multiplicidade de interpretações, que conduz à ausência de uma conclusão 

linear.  Mais do que levá-los a devaneios em paragens distantes ou oníricas, as 

histórias, para os paisanos, têm um forte papel de promoverem a reflexão acerca das 

coisas do mundo, da vida muito próxima a eles (casos de traição, em especial, como 

o de Petey e o do viejo Ravanno; STEINBECK, [19__], p. 195-202).  A narrativa é 

analisada em grupo, num teste de canal que possibilita uma maior integração dos 

indivíduos, ainda que as conclusões a que se chegue sejam discrepantes, conforme o 

caso analisado acima. 

 

‘Que é que vocês julgam que eles depois fizeram?’.  (STEINBECK, [19__], 

p. 197.) 

 

– Bem, disse Jesus Maria, eu vou contá-la e vocês logo vêem se dá 

vontade de rir.  (STEINBECK, [19__], p. 197.) 

 

Jesus Maria (indubitavelmente, o principal contador de histórias do grupo) não 

só desenvolve um modo particular de fazer sua exposição – “Jesus Maria olhou os 

amigos bem nos olhos para vincar esse ponto.” (STEINBECK, [19__], p. 196) –, como, 

a todo momento, interage com o público para trazê-lo ao âmago da história e, de 
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alguma forma, guiá-lo a uma determinada interpretação.  Refletir sobre o mundo – 

ou, numa escala mais comezinha, falar da vida alheia – exige regras bem-

estabelecidas, para que se atenda aos anseios da audiência. 

Numa medida bem diversa daquela encontrada no romance de STEINBECK, as 

histórias que as personagens contam, em Esteiros, servem para um distanciamento 

da (dura) vida enfrentada pelos garotos.  No texto português, essa evasão mais bem 

delineada pode se dar em dois sentidos: ou para uma pura e simples fuga da 

realidade (como três elementos já mencionados: o cinema, o carrossel e o álcool), 

ou, ainda, para que se estabeleça a esperança de um novo amanhã.  O primeiro 

recorte segue uma linha onírica, uma vez que o sonho (quando adormecidos ou 

despertos) é uma das principais esferas de remanso que resta aos garotos. 

 

No portal, à espera do caldo, só o sonho matava a fome.  Guedelhas 

regressara ao campo de jogos, onde havia bolas de couro e borracha, e 

público numeroso que o vitoriava.  Sagui fizera-se caixeiro de mercearia – 

a loja grande da praça – mais para comer do que para aviar.  E Malesso 

andava a cavalo – calça justa e chapéu largo – entre manadas de toiros.  

(GOMES, 1995, p. 55.) 

 

Cada um dos garotos tem o seu sonho particular: ser jogador de futebol, 

trabalhar no comércio, ser almocreve...  Trata-se, no caso descrito, de uma fuga que 

não deixa de apresentar um viés futurante, de uma meta que, ansiada, possa permitir 

um amanhã diferente dos tempos que se vive.  As histórias inventadas de Sagui 

acabam por ter papel similar, especialmente, pela maestria do garoto como 

narrador.  Maquineta, mesmo, é um que lamenta não possuir “o jeito para contar, 

como tinha o Sagui” (GOMES, 1995, p. 116), que “contava melhor que um letrado” 

(GOMES, 1995, p. 53).  Único dos meninos que, efetivamente, mora na rua, Sagui 

tem uma criatividade que só pode vir da experiência de vida (tendo, inclusive, 

andado por um circo), ainda que a veracidade de suas narrativas, não raro, seja 

questionada. 

 

Sentaram-se à espera do chefe e Sagui contou as peripécias da fuga, 

como se fosse uma história. 
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– ... Quando o canzarrão vinha já em cima de mim, atirei-lhe a côdea.  

Ele deu um urro, abocou-a, e eu – zás! – saltei o muro. 

– ’tás a mentir, Sagui. 

– Verdade, pá.  Pergunta ao Pirica. 

Este sorriu, bonacheirão, e Gaitinhas observou: – O Rex não gosta de 

pão.  Comia era carne que o Arturinho lhe dava. 

– Pode lá ser!  (GOMES, 1995, p. 100.) 

 

Depois de fugirem do pomar do Sr. Castro, Sagui põe o molho da ficcionalidade 

sobre a sua história (nessa passagem, como a prover a narrativa de um point), mas 

os receptores anseiam por um relato dos fatos, não por invenções.  Talvez por esse 

‘defeito’ que detectam nas histórias de Sagui, os garotos prefiram aquelas contadas 

por Ti Alberto, experiente valador que correu o mundo.  Suas “narrativas 

autênticas” são um convite a não permanecer no mesmo sítio (em imaginação e, por 

extensão, em planejamentos para o futuro). 

 

– Ti Alberto, conte aquela da montanha de gelo... 

Sagui interrompia a sua história velhinha, sem pesar. 

E o valador começava: 

– Num dia de nevoeiro cerrado... 

Os moços fechavam os olhos, para não ver as estrelas e a Lua. 

– ... andava a gente na pesca do bacalhau, mirradinhos de frio. 

– Cada um no seu barco; não era, Ti Alberto? 

– Deixa contar – impunha Gineto. 

– [sic] O valador retomava o fio da aventura e os rapazes iam com ele 

em pensamento para os bancos da Terra Nova, em luta com gelos e 

tempestades. 

[...] Os moços [à beira do forno], porém, quase que tiritavam, 

sugestionados pelas palavras de Ti Alberto.  Calor sentiam-no depois, 

quando aquele descrevia as plagas brasileiras, ardentes de sol.  (GOMES, 

1995, p. 157.) 

 

As histórias do velho como que transportam os garotos para um outro mundo.  É 

uma situação que se reveste de um ar ritual e que promove plena imersão no 

universo ficcional (tal e qual ocorre no episódio de Sagui no cinema, conforme 

acima analisado).  Unem-se no anseio de escapar de uma realidade que lhes é hostil – 
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sair de onde estão implica, possivelmente, dar as costas à exploração (ou preparar-se 

para enfrentá-la), e esse sentimento acaba por ressaltar, no grupo, um objetivo 

comum, que mais une os garotos.  A evasão do quadro circundante não é para 

nefelibatas; antes, um combustível para a mudança (conforme denotará o próprio 

desfecho de Esteiros). 

Após enxergarem-se evidências ficcionais sobre as relações da personagem 

narrativa com a ficção, cabe, num retorno às discussões teóricas em torno da 

ficcionalidade, referir um plano muito usual – aquele que busca apoio em 

referenciais pragmáticos.  Faz-se necessário ilustrar, nesse sentido, um texto 

fundador – e sempre útil, pois que denota um autor consciente de seus passos –, 

escrito pelo teórico inglês SEARLE (2002, p. 95-119).  Trata-se, evidentemente, de “O 

Estatuto Lógico do Discurso Ficcional”, que, entre problemas e virtudes, apresenta 

algumas hipóteses sustentáveis acerca da ficção (que, felizmente, o autor evita 

confundir com literatura, uma vez que esta, nitidamente, guarda uma marca 

institucional).  Não se deve, entretanto, tomar o artigo como uma série de noções 

inelutáveis, até porque, nele, os recortes promovidos não parecem estar em sintonia 

com fatores históricos ou sociais.  Ir além da proposta lançada consiste, segundo 

julgo, no comportamento mais apropriado a se assumir. 

Antes de mais, não parece excesso emitir uma breve nota sobre a pragmática.  

Grosso modo, é um ramo de investigação da linguagem que chega a um ponto que 

morfossintaxe e semântica, em tese, não seriam capazes de contemplar.  Nas 

palavras de CRYSTAL, “foi definida como o estudo dos aspectos da significação não 

cobertos por uma teoria semântica”, ou, em outros termos, ela “lida com os 

aspectos do contexto que são FORMALMENTE codificados na ESTRUTURA de uma 

língua.” (1988, p. 206).  Relaciona-se, desse modo, às realizações lingüísticas – não 

às efetivas, bom que se destaque, e sim às arquetípicas. 

É dentro desse campo que se insere a noção de atos de fala, cabendo destaque, 

segundo SEARLE, aos de natureza ilocucionária, nos quais estão embutidos “os atos 

de fazer enunciados” (2002, p. 95).  E é nesse ponto que surge a questão motivadora 

central do artigo; um nó a ser desatado pelo autor.  No discurso ficcional, uma 

ordem será mesmo uma ordem?  E de uma promessa, o que se pode afirmar? 
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Antes de oferecer sua resposta a essas indagações, SEARLE (2002, p. 96) desfaz a 

identidade entre literatura e ficção; com o que, reiteradamente, concordo.  Ora, se a 

maior parte dos textos literários são ficcionais, isso não implica dizer que se trate de 

uma condição inerente à literatura.  Textos de História podem, institucionalmente, 

ser considerados como literários (pense-se em Thomas Babington MACAULAY, só 

para se ter um exemplo).58  Que no discurso histórico há ficção, isso parece ser um 

ponto defensável, conforme eu mesmo já indiquei.  Mas também será verdadeiro 

acreditar que o público receba textos de uma tal natureza com expectativa de 

‘verdades’.  Num paralelo, esse quadro vislumbrou-se, acima, em referência a 

Esteiros.  As histórias de Sagui, em oposição às de Ti Alberto, são tidas como 

falseadas, pelo conceito que os garotos tinham, dessas últimas, como de histórias 

reais. 

Se a ficção não se mostra como exclusiva da literatura (conforme parece sugerir 

ISER, 2002, p. 957), é pouco usual, de outro lado, aceitar que narrativas de faroeste 

vendidas em bancas de revista sejam textos literários (ao menos, estão a muita 

distância do que se tem como o cânone literário) – mas são ficcionais.  No fim de 

contas, afirma-se o caráter da literatura como um conjunto de textos que, segundo 

julgo, é motivado historicamente e que mantém muito poucos índices integrais – se é 

que os mantém.  Conforme SCHMIDT, “é a literatura, como sistema ou instituição 

social, responsável por catalogar um texto como fictício ou literário [...].”  (apud 

GARRIDO DOMÍNGUEZ, 1997, p. 32.)  Trata-se de um pensamento que ecoa o juízo 

de PRATT (1977, p. 96), para quem utilizar a ficcionalidade como critério de 

distinção entre a literatura e a não-literatura mostra-se como uma atitude 

inadequada, no sentido de que a linha que separa “a ficção da não-ficão é, com 

muita freqüência, extremamente nebulosa.” 

Dentro da visão pragmática proposta por SEARLE, num texto digno do status de 

não-ficcional, certos comportamentos ausentes da ficção se fariam presentes, tais 

 
58 Thomas Babington MACAULAY foi um dos grandes – senão o maior – nomes da historiografia 

vitoriana inglesa.  Seu estilo redacional superior fez com que as suas composições em torno da 

História fossem aclamadas.  Sobre a possível inserção da produção de MACAULAY no campo da 

literatura, V. EAGLETON (1994, p. 10-11). 
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como o compromisso com a verdade de asserções.  A discrepância crucial entre 

ambas as modalidades, numa resposta considerada imprópria pelo próprio SEARLE 

(2002, p. 103), poderia residir no fato de que, no texto ficcional, não se realizaria o 

ato de fala de se expressar uma asserção; antes, o de se contar uma história.  Isso, 

conforme sinalizei, não condiz com os fatos, uma vez que os atos realizados no texto 

literário não têm um sentido que se afaste integralmente daqueles elaborados no 

mundo empírico – uma promessa, no plano ficcional, não deixa de ter várias 

características atinentes a uma promessa propriamente dita; e, dentro da diegese, 

parece mesmo ser uma promessa.  Em Tortilla Flat, as constantes promessas que os 

paisanos fazem uns aos outros são uma prova cabal disso, estabelecendo, inclusive, 

o código de honra do grupo.  Nesta passagem, logo após o incêndio da primeira 

casa, isso fica evidente. 

 

Então, Jesus Maria, num frenesi de gratidão [por Danny acolher os 

amigos na própria casa], fez uma ousada promessa.  Era a grapa quem 

fazia, a noite do incêndio e todos os ovos picantes.  Sentiu que tinha 

recebido grandes presentes e queria dar um também. 

– Será nosso dever e obrigação fazermos com que nesta casa nunca ao 

Danny falte comida – disse com arrebatamento.  – O nosso amigo nunca 

há-de passar fome. 

Pilon e Pablo levantaram os olhos, alarmados, mas a coisa já estava 

dita, uma bela e generosa coisa.  Ninguém podia impunemente destruí-la.  

Até Jesus Maria compreendeu, depois de a ter dito, a grandeza da sua 

afirmação.  Apenas podiam ter esperança de que Danny a esquecesse.  

(STEINBECK, [19__], p. 72-73.) 

 

Por mais mandriões que sejam os paisanos, um compromisso é um compromisso; 

que, sendo entre eles, assume um caráter especial, pois não se deve trair um amigo.  

Jesus Maria, empolgado pela bebida e pela emoção do momento, acaba prometendo 

algo que pode conduzir a uma atividade por que paisanos têm aversão: trabalhar.  

Prover a casa de Danny com bens é um fardo assumido (o temor de Pilon e Pablo 

bem o demonstra) e a força da palavra só pode se perder com o esquecimento de 

Danny.  Dentro da diegese, tem-se, sim, um ato de fala ilocucionário (que não pode, 

ainda assim, ser confundido com o uso pragmático da linguagem). 
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Essa situação é similar à que o narrador de Esteiros detecta no comportamento de 

Maquineta.  Para sustentar a idéia de que foi contratado pela Fábrica Grande, o 

garoto afirma: “– Pela minha saúde como é certo.”  (GOMES, 1995, p. 115.)  

Conhecedor do sistema de valores das personagens, o narrador observa: “Jurou, é 

que falava a verdade.”  (GOMES, 1995, p. 115.) 

Voltando a SEARLE, chega-se, agora, ao fulcro da natureza da comunicação que se 

estabeleceria no texto ficcional.  Segundo o filósofo da linguagem, a resposta para os 

questionamentos (que ele mesmo levantou) teria contornos óbvios: o autor de um 

texto ficcional seria responsável por emitir um discurso “fingido” – na falta de um 

vocábulo mais apropriado, segundo afirma o teórico (2002, p. 105).  Essa reserva 

terminológica, conforme já demonstrei, não atinge a proposta de ISER (2002), uma 

vez que o teórico germânico conceitua metodicamente uma série de mecanismos que 

torna possível a caracterização do fingimento (o qual soa, assim, como resultado de 

um conjunto de artifícios).59  Na tentativa de convergir para uma hipótese central 

relacionada às afirmações de SEARLE, é possível recorrer à quarta conclusão de sua 

discussão: 

 

as realizações fingidas de atos ilocucionários que constituem a feitura de 

uma obra de ficção consistem na realização efetiva de atos de emissão com 

 
59 MARTÍNEZ BONATI apud GARRIDO DOMÍNGUEZ (1997, p. 34), com atenções voltadas para o 

ideário de SEARLE, desqualifica a emissão ficcional como um ato de fala fingido: “o discurso 

narrativo constitui um ato de fala pleno e autêntico, ainda que proveniente de uma fonte ficcional: a 

missão do autor consiste em produzir os signos que, posteriormente, aparecerão na boca no narrador 

(o responsável direto e imediato pelo discurso).”  É possível que o autor despreze uma questão 

terminológica que, para esse eixo de discussões, assume caráter preponderante: “Ficção é derivado do 

latim fingere, que tem os sentidos mais diversos de compor, imaginar, até a fábula mentirosa, o 

fingimento.  Precisamente quando examinamos os significados do verbo fingere e dos substantivos e 

adjetivos derivados nas línguas vivas européias ocidentais, chegamos a uma definição quase exata 

daquilo que é compreendido principalmente em relação à teoria da criação literária desenvolvida em 

seguida.”  (HAMBURGER, 1975, p. 39.)  A questão parece não dizer respeito tanto ao termo em si, e 

sim quanto ao recorte semântico de que é investido.  A insegurança de SEARLE parece derivar muito 

mais do caráter preponderantemente especulativo de seu estudo do que da impropriedade de se 

afirmar a comunicação ficcional como fingida. 
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a intenção de invocar as convenções horizontais que suspendem os 

compromissos ilocucionários normais das emissões.  (2002, p. 110.) 

 

Se a exposição não parece ser descabida, os termos em que se constroem distam 

de tópicos fundamentais para o estabelecimento do conceito de ficção, como, 

particularmente, a inscrição histórica de um texto e, mais ainda, as implicações 

advindas do contrato ficcional.  Todavia, se o recorte lingüístico empregado pode 

ser acusado de limitador, necessário também será reconhecer que estabelece critérios 

verificáveis do que venha a ser a ficção.  Isso, por si só, mostra-se válido, uma vez 

que a fixação de premissas falaciosas não é rara quando se articulam ficção e 

realidade. 

Provenientes dessas especulações, surgem certas peculiaridades que, bem ou mal, 

são passíveis de detecção.  Uma delas, a título de exemplo, é o diálogo entre o que o 

autor chama de discurso sério e de discurso ficcional (SEARLE, 2002, p. 113).  A 

alusão (no mundo empírico) às características de um mundo ficcional obedeceria a 

regras de asserções sérias.  Aludir ao casamento entre Danny e Sweets Ramirez, só 

para citar um caso, não é aceitável, ainda que a afirmação diga respeito a um texto 

não-sério.  Estudar uma possível vida adulta de Gaitinhas, desviando-se o foco para 

Esteiros, seria igualmente impróprio. 

Os pontos absolutamente insustentáveis que flagro na exposição do SEARLE estão 

contidos numa fase crepuscular de seu texto, quando comenta o fato de certos 

elementos, no universo ficcional, serem reais, como ocorre na representação de fatos 

históricos, cenários reais ou de personagens cuja base é empírica (nisso, vale dizer, 

assume-se uma posição eminentemente antiaristotélica).  A categoria do imaginário, 

que recebeu atenções na problematização operada por ISER, é deixada de lado por 

SEARLE, o que acaba por limitar-lhe a visão. 

Em erro similar ao de SEARLE, parecem incorrer não poucos teóricos.  Também 

SILVA, assim, defende a hipótese de que pode haver elementos arrancados da 

realidade que são introduzidos na ficção.  É uma leitura enviesada da atividade de 

seleção explorada por ISER. 
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entre os referentes dos textos literários [identificados com ficção] podem 

figurar objectos que têm, ou tiveram, existência no mundo empírico: a 

cidade de Lisboa n’Os Maias, a cidade de Londres nos romances de Conan 

Doyle, Napoleão em Anna Karenina, a batalha de Waterloo n’A cartuxa de 

Parma, etc.  (SILVA, 2002, p. 640-641.) 

 

Ainda que faça a ressalva de que os entes provenientes da vida vivida não 

possam ser identificados com os seus referentes empíricos (SILVA, 2002, p. 

641), o autor não tem dúvidas de que, sim, existe um estatuto diferenciado 

entre personagens e cenários ‘integralmente ficcionais’ e aqueles que possuam 

um substrato de realidade.  Uma tal idéia também se traduz na exposição que 

GARRIDO DOMÍNGUEZ (1997, p. 15) faz dos conceitos de PARSONS, que 

estabelece a distinção entre seres “autóctones” (criados pelo autor), 

“imigrantes” (advindos do mundo real ou de outros textos e que teriam um 

senso de denotação) e “substitutos” (oriundos do mundo real, mas cujas 

qualidades foram modificadas). 

Em verdade, não percebo como diferentes formas de a realidade dialogar com a 

ficção possam qualificar graus de ficcionalidade distintos.  Para justificar a minha 

visão, é útil recorrer a GARRIDO DOMÍNGUEZ (1997, p. 17), quando afirma que as 

fronteiras entre o mundo real e o ficcional, ainda que pouco nítidas, não permitem 

relações entre seres de um e de outro mundos.  Os processos mediadores 

estabelecidos por ISER são, peremptoriamente, uma prova dessa situação.  E, se é 

mesmo assim (e eu acredito que seja), não é sustentável a idéia de que há elementos 

os quais emigrem, impunemente, da realidade para a ficção.  PAVEL (1997, p. 172-

173) resvala nessa defesa, quando afirma que as asserções ficcionais são unitárias.  

No entanto, comete um deslize conceitual quando faz uma ressalva: ainda que as 

asserções se apresentem como mistas (as quais incorporem elementos fictícios e 

reais).  Abriga-se, nesse juízo, a noção de que há entes de planos distintos na ficção e 

que ela, de alguma forma, nivelaria elementos de procedência vária (o que, de certo 
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modo, ocorre).60

Baseando-me na defesa acima exposta, devo afirmar que o Napoleão de A 

Cartuxa de Parma, romance do escritor francês STENDHAL, não pode ser identificado 

à figura histórica (essa, também, com laivos de ficcionalidade, pois que construída 

pelos cronistas) – é tão ficcional como qualquer outra personagem romanesca.  

Julgo, inclusive, que outros enfoques só podem conduzir a modalidades analíticas 

que buscassem, a título de exemplo, quem foram (individualmente ou não) os 

garotos que inspiraram Soeiro Pereira GOMES na composição das personagens de 

Esteiros.  Se um tal estudo não pode ser desautorizado (e muita pretensão minha 

seria a de pensar assim), por outro lado, não posso imaginar que validade teria para 

o enfoque crítico da obra literária.61  Para uma resposta plausível a todos esses 

questionamentos, creio piamente na explicação de MONTALBETTI (2001, p. 35): 

 

O que, então, modifica Napoleão ou a Rússia em um texto de ficção?  

Algo como os homônimos.  Em todo o caso, outro fator é que as 

designações reenviam aos referentes conhecidos.  Essas denominações 

caracterizam, na realidade, entidades paralelas.  Por exemplo, “Napoleão” 

tal e qual percebido por Fabrice del Longo, na abertura de La Chartreuse 

 
60 Como um desafio lançado a mim, o Professor Roland WALTER mencionou o caso do romance The 

Farming of Bones (A Lavoura de Ossos), da escritora jamaicana Edwidge DANTICAT (1999), que 

insere, na narrativa ficcional, passagens de discursos políticos (reais, portanto).  Conforme a autora, 

“As palavras dos discursos de Rafael Trujillo foram citadas e parafraseadas a partir do Capítulo 21 

do livro Presidente Trujillo, Seu Trabalho e a República Dominicana [...].”  (1999, p. 312.)  É 

evidente que essa discussão foge ao escopo de meu trabalho, mas não me eximo de reconhecer uma 

ficcionalização do texto real, uma vez que a função por ele desempenhada se integra à narrativa de 

ficção (o que, claro está, não impede diálogos discursivos com a esfera da realidade; a implicação, em 

verdade, acaba por se estabelecer num duplo sentido: como fonte e como interpretação).  Em 

seqüência ao que ISER aponta sobre o estatuto da ficção (no âmbito dos comentários acerca da 

seleção), pode-se afirmar que os objetos reais “são afastados e são projetados noutra 

contextualização; isso vale tanto para normas e valores, quanto para citações e alusões.”  (2002, p. 

961.) 
61 Essa questão parece interessar, particularmente, à crítica que se ocupa de Tortilla Flat.  FENSCH 

entrega-se ao debate em torno das origens dos paisanos ficcionais (“Os paisanos eram reais?”, chega 

a indagar.)  (2000, p. ix-xi.) 
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de Parme, de STENDHAL, é outro que não o Napoleão do mundo, uma vez 

que é concebido a partir dos olhos de uma personagem de ficção. 

 

No fim de contas, a verdade maior – em realidade, e não em ficção – é que, uma 

vez transposta a fronteira da ficcionalidade, todos os entes passam também a ser 

integralmente ficcionais.  Não se pode esperar que o Napoleão de STENDHAL tenha 

um caráter ontológico, ao menos no que diz respeito ao mundo real.  A ontologia do 

elemento ficcional, se houver, não pode ser senão ficcional.  São estruturas 

lingüisticamente construídas que “existem na ficção” (SEARLE, 2002, p. 113).  Essa 

consideração é precisa se, ainda, levar-se em conta a pertinente distinção 

estabelecida por MEINONG apud GARRIDO DOMÍNGUEZ – ‘ser’ não é o mesmo que 

‘existente’.  A partir disso, as entidades ficcionais assumem um caráter de quase-

realidade (1997, p. 14).  “Uma personagem como o Quixote ou um lugar como 

Macondo não têm consistência no mundo real, ainda que gozem de um estatuto 

ontológico particular: são seres pleno iure no universo ficcional que os acolhe.”  

(GARRIDO DOMÍNGUEZ, 1997, p. 14).62

Na esteira de SEARLE (mas de forma independente e renovadora), também ECO 

(1999, p. 81) faz uso de um arcabouço pragmático para estabelecer um conceito de 

ficção: 

 

A norma básica para se lidar com uma obra de ficção é a seguinte: o 

leitor precisa aceitar tacitamente um acordo ficcional, que Coleridge 

chamou de “suspensão da descrença”.  O leitor tem de saber que o que 

está sendo narrado é uma história imaginária, mas nem por isso deve 

pensar que o escritor está contando mentiras. 

 

 
62 Por uma senda similar, segue a proposta de DELLA VOLPE, segundo a qual a noção de verdade, no 

texto ficcional, deve ser encarada em notas outras se tomada por parâmetro a realidade: “as palavras 

do escritor instituem uma verdade que pode ser explicada, mas não verificada, porque essa verdade 

existe nessas palavras, num discurso semanticamente autônomo.” (apud SILVA, 2004, p. 643-644.)  

MONTALBETTI parece pensar de maneira parecida.  Para ela, o enunciado ficcional é, 

fundamentalmente, inverificável.  Isso se apóia na idéia de que a ficção funciona num regime de 

hipóteses (2001, p. 17).  Tomando-se a referida autonomia não no sentido de isolamento do texto em 

relação ao mundo, mas à ausência de referentes materiais, endosso as palavras do teórico italiano. 
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Imaginário – categoria central na escala estabelecida por ISER – que seria 

construído pelo poder de criação da linguagem.  Constitui-se, assim, como o 

elemento que torna possível o autor ‘fingir’ estar veiculando informações 

verdadeiras em seus textos, ao passo que o leitor as interpretaria como tais.63  Uma 

perspectiva que não deixa de lembrar a noção de que, no sonho, as imagens 

construídas pelo inconsciente não são reais, mas os sentimentos (medo, prazer, 

surpresa etc.) por elas despertadas, sim (CHIAIA, 1995, p. 33-34).  Se for assim, seria 

possível defender que, na leitura da obra literária, o receptor entraria numa forma 

de transe (tal e qual ocorre no sonho) e, imerso no universo diegético que se 

apresenta, esquecesse do mundo a sua volta?  Ou, ainda, o fato de o leitor não estar 

“preparado para afastar tôdas as objeções face à completa artificialidade da ficção” 

faria “o romance cair por terra?” (MENDILOW, 1972, p. 39-40.) 

Muito pouco provável que assim seja.  Para SCHAEFFER apud MONTALBETTI 

(2002, p. 24), existe um controle que impede o leitor (consciente, bom que se diga) 

de ceder à ilusão (o que não pode ser cabalmente evidenciado, ainda que seja a 

tendência mais usual).  É nesse ponto que entra a “analogia” (ao mundo real) 

referida por ISER, numa modalidade de recepção que põe as capacidades do ser 

humano a serviço de uma irrealidade; o que se estabelece por meio do caráter de 

“como se” da ficção, fator que está pautado no fingimento (2002, p. 979).  Um 

quadro apropriado, que retoma os que já mencionei – e, segundo meu juízo, 

reordena-os – é aquele apontado, novamente, por ECO: 

 

Pareceria que, ao lermos uma obra de ficção, suspendemos nossa 

descrença em relação a umas coisas e não a outras.  E, dado que as 

fronteiras entre aquilo em que devemos acreditar e aquilo em que não 

 
63 Para WALTON, mais do que a “suspensão da incredulidade”, como sugeriu COLERIDGE, a ficção 

implica “fingir” (potencializar) “a crença ou a auto-sugestão” (apud GARRIDO DOMÍNGUEZ, 1997, p. 

18).  Já SEARLE se coloca definitivamente contrário à afirmação do poeta inglês: em primeiro lugar, 

afirma o autor, “descrença é o que não suspendo quando leio um autor sério de elocuções não sérias, 

como Tolstói e Thomas Mann”; segundo, “o problema é dizer exatamente como e por quê.”  (2002, 

p. 99.)  A partir da exposição que fiz acima, bem se vê que os questionamentos do filósofo tendem à 

incongruência, uma vez que o fingimento por ele referido estabelece um contrato ficcional em termos 

mais genéricos até do que a proposta por ele atacada. 
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devemos acreditar são bastante ambíguas [...], como podemos condenar 

[um leitor de ficção que cobra precisão de realidade nas informações 

veiculadas no romance]?  (ECO, 1999, p. 83.) 

 

No fim de tudo, parecem ser de natureza variável as questões responsáveis por 

determinar o estatuto ficcional de um texto.  Se uma história literária, convencional 

e institucionalmente, não corresponde, em exatidão, ao que se chama de mundo 

empírico (até mesmo porque, por mais que se tente aproximar da realidade, a 

proposta da literatura tende a não ser a mera reprodução do contexto); por outro 

lado, não se pode dizer que dele haja um afastamento pleno, sob pena de se empanar 

definitivamente qualquer possibilidade de compreensão.  Não é demais lembrar: os 

parâmetros de que se dispõe, para a leitura de um texto literário, jamais se alhearão 

por completo do universo em que se está.  Isso não significa dizer, segundo ECO 

sustenta, que o texto ficcional desenvolva uma relação de parasitismo com o mundo 

real (hipótese que repercute a perspectiva genética).64  Se a literatura é uma 

manifestação cultural que se difunde pela sociedade, bem certo será acreditar que a 

prosa de ficção realize uma troca com o que é empírico.  Fosse distinta a verdadeira 

condição dos textos ficcionais, seria lícito julgá-los meros parasitas da tradição 

literária, o que se afirma, dessa maneira, como uma visão redutora. 

Uma vez estabelecido que os elementos idiossincráticos (traduzidos por um canal 

cultural) são fator preponderante para que se efetive a compreensão de um texto 

literário, vê-se que também concorrem para fixar-se o caráter do elemento ficcional 

a partir da recepção; uma relação que, sob o ponto de vista da historicidade, já foi 

ensaiada em 3.1.  ECO (1999, p. 91), a desenvolver o escopo dessa problematização, 

apresenta dois lados na relação entre ficcional e real: 

 

parece que os leitores precisam saber uma porção de coisas a respeito do 

mundo real para presumi-lo como o pano de fundo correto do mundo 

 
64 Um acréscimo útil a essa questão consiste em conferir importância à noção da interseção que há 

entre arte e vida, uma vez ser bem certa a impossibilidade do realismo absoluto; no entanto, não há 

como a arte afastar-se totalmente de algo que vá além dela (LANGLAND, 1984, p. 5).  Ou seja, os 

parâmetros que haveria para a composição fantástica seriam assimilados àqueles respeitantes à 

realista, sob pena de se comportem textos inapreensíveis à compreensão humana. 
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ficcional.  A essa altura, porém, deparamos com uma dificuldade.  Por um 

lado, na medida em que um universo de ficção nos conta a história de 

algumas poucas personagens em tempo e local bem definidos, podemos vê-

lo como um pequeno mundo infinitamente mais limitado que o mundo 

real.  Por outro, na medida em que acrescenta indivíduos, atributos e 

acontecimentos ao conjunto do universo real (que lhe serve de pano de 

fundo), podemos considerá-lo maior que o mundo de nossa experiência.  

Desse ponto de vista, um universo ficcional não termina com a história, 

mas se estende definitivamente. 

 

Selecionar elementos do mundo significaria reduzi-lo; reordenar esses elementos 

num outro plano – o da ficção – representaria uma sua amplificação.  O universo 

ficcional, assim, pode ser contemplado de várias maneiras pelo leitor, e isso conduz 

a estatutos diferenciados.  Se a ficção suplementa a realidade, pode ser mais ampla 

que esta; e, se é um mundo acabado (ainda que, do ponto de vista interpretativo, 

multifacetado), pode ser lido restritivamente, como um recorte, conforme a própria 

realidade pode ser – quem será capaz de abarcá-la por completo?65

Das idéias expostas por ECO, o que mais importa saber, no fim de contas, diz 

respeito ao fato de a compreensão da diegese ficcional (por parte do exegeta) atrelar-

se a um conhecimento prévio do mundo real (que, nem por isso, será inerente).  

Aceitar que a realidade construída apresenta parâmetros – fruto de convenções – 

para o julgamento da ficção não é impropriedade.  (De forma aproximada, trata-se 

de uma situação como aquela que envolve o conhecimento de mundo dos paisanos, 

necessário para prover de sentido as histórias que costumam contar e ouvir.) 

Uma última noção que, em meu juízo, oferece um viés adicional a todas as 

discussões até agora efetuadas é a dos “mundos possíveis”, proposta por DOLEŽEL 

 
65 É nesse sentido que vale recorrer ao juízo defendido por HESTER apud COELHO (2002), de que “a 

literatura não reproduz o real conhecido por outros modos, mas é ela própria instrumento de 

descoberta.  Cumpre avaliar a informação nova que ela traz, dilatando as fronteiras do real.” 

[sublinhado meu.]  Enfatizando um dos vieses aludidos pelo teórico italiano, HESTER desqualifica a 

possibilidade de se conferir um caráter parasítico à literatura (ficção).  É, de certo modo, um juízo 

aparentado ao de ISER, a quem tanto recorro: “a obra literária ultrapassa o mundo real que ela 

incorpora”, uma vez que o ficcionista (como o poeta) se refere não ao que existe, mas sim ao que 

deveria existir (1997, p. 43.) 
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(1997, p. 77-84).  Essa hipótese pode ser vista também em outros termos, se se 

considerar que, nos mundos ficcionais, universos improváveis também são 

semanticamente percebidos pelo receptor.  Seria o caso de imaginar que a História 

real tomasse um outro rumo que não o empírico (ECO, 1999, p. 87).  Em palavras 

de MESQUITA (1994, p. 15), é o reconhecimento de que “A arte em geral, e portanto 

a literatura, cria realidades possíveis, gera significações possíveis e se torna, muitas 

vezes, profética.”  De acordo com GARRIDO DOMÍNGUEZ, essas perspectivas são 

fruto da composição ficcional, fundamentalmente, do século XX. 

 

Os mundos ficcionais se emanciparam – como se pode, facilmente, 

comprovar por meio da narrativa contemporânea – da tutela (um tanto 

fastidiosa, às vezes) do mundo factual, ou, o que é mais importante, podem 

renunciar a ela quando conveniente for.  (1997, p. 16.) 

 

É claro que as questões não podem ser postas de maneira tão simplória.  O fulcro 

da problemática não é tanto quanto a ficção deve à realidade ou vice-versa, mas, 

muito mais, como uma e outra são histórica e culturalmente construídas.  Ademais, 

renunciar à realidade não é algo que a ficção possa promover, uma vez que as 

referências primeiras do homem residem naquilo que ele toma como sendo realidade 

(ainda que não seja, propriamente, a realidade). 

Que condição, assim, apresentariam os mundos possíveis (condição que recai, 

vale observar, sobre as criações ficcionais)?  Tendo por base DOLEŽEL, dois 

elementos alcançam um nível capital: (1) “os mundos ficcionais são conjuntos de 

estados possíveis de coisas”; (2) “a homogeneidade ontológica dos diversos seres 

que integram os mundos possíveis ficcionais, independentemente de seu caráter mais 

ou menos realista [...].”  (1997, p. 79-80.)  A primeira asserção, claro está, não 

discrepa completamente da noção de verossimilhança trabalhada por ARISTÓTELES – 

na ficção, vê-se o que poderia ter sido.  A segunda, por seu turno, ecoa a já 

defendida ficcionalidade de todos os elementos que povoam a ficção.  Na diegese, 

independentemente de graus de realismo ou do fantástico, todos os entes apresentam 

uma inscrição ficcional idêntica, com um caráter ontológico (de ‘existência 

ficcional’) que abrange o mundo possível como um todo.  Mesmo porque, conforme 
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VASCONCELOS (2002, p. 28), “o sonho, o incompreensível, o visionário também 

fazem parte do que chamamos de realidade.” 

A partir de hipóteses discrepantes (não de todo, vale dizer), KRIPKE observa que, 

sim, “as frases sobre Sherlock Holmes poderiam estar construídas como afirmações 

sobre mundos possíveis.”  (apud PAVEL, 1997, p. 72.).   No entanto, o autor 

reconhece que, em última análise, essa suposição carrega um erro conceitual: 

 

Sherlock Holmes não tem as qualidades de um ser possível, uma vez 

que, segundo seu autor e todas as convenções literárias, está concebido 

para ser e permanecer fictício.  Como tal, é relegado a ficar de fora da 

galáxia dos mundos autenticamente possíveis; os seres fictícios estão, por 

definição, fora dessas fronteiras.  (apud PAVEL, 1997, p. 172.) 

 

Em sua defesa acerca dos mundos verdadeiramente possíveis (possíveis porque, 

nessa senda de pensamento, em termos de realidade), KRIPKE vê, na ficção, um 

universo à parte, que não á passível de efetuação; a vida, desse modo, não imitaria a 

arte.  O autor parece não levar em conta, entretanto, a estrutura analógica do texto 

ficcional (um “como se”), que medeia a relação entre o texto ficcional e a realidade 

no contexto da recepção (ISER, 2002, p. 979).  Ao abordar o conceito de realismo – 

crucial dentro desse eixo de relações –, acredito ser possível desvendar esses 

mecanismos de reelaboração ficcional. 

 

 

3.3 Realismo em Literatura: uma brevíssima incursão 

 

Uma vez comentadas implicações filosóficas, lingüísticas e históricas detectáveis 

entre realidade, ficção e fatores de mediação, é o momento de, muito en passant, 

especular-se em torno de um outro conceito, talvez tão cheio de significações como 

os dois já abordados (e a eles intimamente ligado).  Trata-se do realismo em 

literatura.  Conforme já demonstrado em 3.2, o termo em pauta é capaz de levantar 

um sem-número de possibilidades, fruto tanto dos usos, como também dos recortes 
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que a ele se impõem.66  E, ao meu propósito particular, a evocação dessa 

problemática é indispensável, pois, ao se abordarem as propostas estéticas de John 

STEINBECK e de Soeiro Pereira GOMES, flagrou-se que a idéia de realismo (ainda que 

possa não ser efetiva) é levada em consideração.  No caso específico dos romances 

Tortilla Flat e Esteiros, inclusive, o tópico é não raro levantado e revisitar teorias 

que o embasam, com associações circunstanciais aos textos literários, torna-se 

comportamento inelutável. 

Num primeiro momento, devo sustentar a premência de se distinguir entre 

realismo como uma forma de criação artística (uma postura diante do mundo, de 

difícil conceituação, é bom notar) e Realismo como uma escola literária que vicejou 

na segunda metade do século XIX e que incidiu (ao menos, a classificação) em 

manifestações do século seguinte.  Realismo Social, Realismo Socialista e Neo-

Realismo são, todas, denominações que dizem respeito a escolas literárias (às vezes, 

empregadas indistintamente; ou a se referirem a propostas díspares em seu cerne).  

Em linhas bem gerais, essa dupla aplicação do lexema já fora percebida por REUTER, 

que afirmou: “Realismo é um termo polissêmico.  Ele pode designar tanto uma 

corrente literária do século XIX quanto a impressão de real provocada por um texto 

a partir de um certo número de procedimentos.”  (1996, p. 149.)  Ainda que seja 

possível considerar que STEINBECK e GOMES militem numa estética pautada num viés 

neo-realista (portanto, com caráter de escola), opto por direcionar as minhas 

discussões à segunda vertente, mais ampla e, assim, menos limitadora.  Até porque, 

no capítulo 2, tive ensejo de comentar a preocupação de a crítica incluir/excluir os 

autores em/de um Realismo Social novecentista (com nítido caráter de movimento 

ou de estilo de época). 

Essa diferenciação, pertinente, em meu juízo, contrasta com uma outra, insidiosa 

e que leva a gradações (da ficcionalidade) que dificilmente se pode apreender.  

Partiria do seguinte questionamento: se há uma literatura realista, haverá outras 

 
66 Pensando especificamente no projeto realista (vinculado, com nitidez, a raízes oitocentistas), 

HAMON apud REUTER (1996, p. 154) foi capaz de estabelecer uma espécie de “caderno de normas” 

de uma tal perspectiva.  Sua tentativa, no entanto, acaba por mais resvalar num ferrenho 

Naturalismo. 
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formas de manifestação que a ela se oponham, de forma polar (e que, assim, 

definam em que consiste realismo)?  Há quem sustente essa hipótese: “A história do 

romance é feita da alternância ou da confrontação da ‘verdade na ficção’ com a 

‘falsidade na ficção’.” (baseado em GIRARD, ZÉRAFFA, 1976, p. 12.)  Para o 

estudioso francês, o realismo se apresenta como uma de duas constantes no curso da 

criação literária.  (“Em termos sociológicos, essa dualidade se constituiria como uma 

divisão do romance entre o realismo e o irrealismo”, conforme parece criticar 

ZÉRAFFA, 1976, p. 12-13.) 

Muito pelos aspectos apresentados, mas não apenas, o realismo literário guarda 

uma notável complexidade, uma vez que, ao menos aparentemente, estaria numa 

esfera entre o mundo empírico e o construído pela imaginação (o que já se viu, no 

subcapítulo anterior, constituir-se como falácia).  É dessa maneira, a título de 

exemplo, que PHILIPPE (1996, p. 88) analisa a questão.  Grosso modo, no plano do 

Realismo como escola (visto, portanto, por uma lente pontual), defende-se a noção 

de que a ficção seria responsável por dar conta do mundo circundante.67  É, segundo 

palavras do semioticista MITERRAND, um comportamento que se filia a estereótipos 

da realidade, mas que copia, com efeito, uma imagem do mundo a partir de notas 

ideológicas e históricas firmes (apud PHILIPPE, 2002, p. 88).  Estendendo a noção, o 

realismo (como estilo de época, ou, meramente, viés assumido na criação ficcional) 

só poderia ter o seu teor realmente compreendido uma vez inserido no plano 

temporal e espacial em que fosse desenvolvido.  E essa é uma verdade de que não se 

deve fugir. 

Uma outra questão que precisa ser destacada – comentada anteriormente e em 

torno da qual faço finca-pé –: não é coerente julgar que o realismo literário seja mais 

ou menos ficcional do que narrativas maravilhosas (só para citar uma oposição, 

dentre várias que se costuma fazer).  Não há diferentes níveis de ficção; tanto um 

como outro planos estão filiados à ficcionalidade, podendo mudar nada mais que a 
 

67 DURANTY, um dos arautos do Realismo em França, estabeleceu os principais referenciais do ideário 

da escola: a necessidade de o autor representar a sua própria época, a pintura de um quadro que dê 

conta da sociedade amplamente, enfatizar a sociedade em detrimento das individualidades e, por fim, 

a conferência de privilégio à educação do público leitor, não ao divertimento (apud PHILIPPE, 2002, 

p. 88). 
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forma como se encaram os parâmetros da realidade.  É por isso que me parece 

custoso ecoar a proposta do historiador BURKE, quando, ao debater duas 

modalidades narrativas – histórica e ficcional –, sugere a existência de uma zona 

intermediária entre ficção e realidade – a saber, a “ficção de representação factual” 

(2002, p. 180). 

No alvorecer da moderna teoria da literatura, uma voz que se apresentou para 

trabalhar o conceito de realismo (não amplamente artístico, como indica o título do 

artigo, mas quase que com exclusividade literário) foi JAKOBSON (1971), no artigo 

“Do Realismo Artístico”.  Em consonância com a tendência de estudos literários a 

que então estava decisivamente vinculado – o formalismo russo –, o lingüista buscou 

não propriamente a análise das realizações realistas per se, ou, de outro modo, o 

enfoque aos textos consagradamente realistas (à altura em que o ensaio foi 

composto, década de 1920, aqueles pertencentes ao Realismo oitocentista e ao 

Realismo Socialista soviético).  Em verdade, o que se estabeleceu como tarefa 

primeva foi o reparo a um inconcebível – para JAKOBSON – comportamento 

reincidente entre os historiadores da literatura: a utilização de “palavras da 

linguagem corrente sem as fazer passar pelo crivo da crítica [...].” (1971, p. 119-

120).  Em outros termos, prescindia-se de um registro terminológico ‘preciso’.  Os 

maiores deslizes seriam flagrados justamente quanto ao lexema para que ora dirijo 

minhas atenções: “o têrmo ‘realismo’ é que foi particularmente infeliz.  O emprêgo 

desordenado desta palavra de conteúdo extremamente vago suscitou fatais 

conseqüências.” (JAKOBSON, 1971, p. 120.)  O teórico incumbe-se, pois, de desfazer 

as imprecisões existentes quanto ao vocábulo de sentido volátil. 

Tomando em conta os mais recorrentes usos da denominação realismo – os quais, 

como bem se sabe, quase sempre tomam o caminho da verossimilhança –, vê-se que 

há um mesmo recorte e dois pontos de vista: o da criação de uma obra realista 

(autor) e o da recepção de uma obra como tal (leitor).  E mais: se os textos ligados 

às perspectivas em questão se espraiam por mais de uma escola (não é impróprio 

imaginar um texto costumeiramente vinculado ao Romantismo com laivos de 

realismo; pense-se no escritor português Júlio DINIS, só para uma escassa ilustração), 

existe um estilo de época que apresenta, nessa modalidade de se encarar a realidade 
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ficcionalmente, o caráter de um fio condutor: trata-se do Realismo do século XIX 

(JAKOBSON, 1971, p. 121).  Seriam esses, segundo o autor, os critérios costumeiros 

quando se busca o estudo do realismo literário. 

O estranhamento da literatura, tão cobrado no seio do formalismo, seria 

minimizado pelo “convencional” (palavra de JAKOBSON, 1971, p. 121) realismo.  

Isso, claro, numa leitura apressada.  Pois, apoiando-se em DOSTOIÉVSKI, verifica-se 

(não de forma conclusiva, é bom dizer) que “colorimos o objeto diferentemente e 

pensamos: êle tornou-se mais sensível, mais visível, mais real.” (JAKOBSON, 1971, p. 

126).  Até a desautomatização (idéia eminentemente limitadora, pelos parâmetros 

irrealizáveis que implica, mas cardeal para se perceber o ideário dos formalistas), 

desse modo, poderia/deveria ser construída realisticamente.  Sem responder às 

questões que levanta – mas esquematizando diferentes acepções do multívoco   

termo –, JAKOBSON acaba por oferecer uma justa contribuição para que se 

especifiquem os usos da palavra realismo, obrigação de que, no presente estudo, não 

me furto. 

Essa proposta, ainda que geradora de amarras – por ser, em preponderância, 

imanente –, acaba por abrir as portas para uma nova visão do que seria realismo, 

em oposição ao realismo de raiz flaubertiana, em que o narrador, quando pautado 

pela subjetividade, afirma a força que produz uma ilusão de realidade e, por meio da 

espiritualização, “é ao mesmo tempo subtraída do âmbito da empiria, com o qual 

ela está comprometida” (ADORNO, 2003, p. 60.)  Assim, 

 

Se o romance quiser permanecer fiel à sua herança realista e dizer como 

realmente as coisas são, então ele precisa renunciar a um realismo que, na 

medida em que reproduz a fachada, apenas a auxilia na produção do 

engodo.  (ADORNO, 2003, p. 57.) 

 

Desse modo, o quadro novecentista passaria a cobrar uma assunção do ato 

narrativo ele mesmo, repelindo uma plena objetividade que, sendo impossível, só 

pode ser pobremente simulada.  Na medida em que a manifestação narrativa passa a 

existir, a projeção sobre personagens e eventos ficcionais – e, indo adiante, sobre o 

próprio ato de narrar – só pode ser o caminho natural a se seguir, como se percebe 
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nos romances Esteiros e Tortilla Flat.  É menos uma questão da intercessão 

propriamente dita (que sempre há, pois até recusar-se a falar é falar, conforme 

ensina SARTRE, 2004, p. 22) do que a assunção explícita desse estatuto.  Nesse 

sentido, cabe também atentar para o que os próprios teóricos do Neo-Realismo 

português e o escritor John STEINBECK teriam a afirmar acerca do conceito de 

‘realismo’; se não se trata de verdades inelutáveis, constitui-se como um juízo que 

insinua relações entre projetos literários e a respectiva execução. 

Em geral, defendendo a hipótese de que as criações literárias, se não fossem 

integralmente realistas, deveriam sê-lo, teóricos neo-realistas inclinam-se a 

amplificar os usos do conceito em discussão, numa nítida manifestação de escola.  

Para citar apenas um caso exemplar (suficiente e representativo), tem-se LIMA apud 

REIS (1981, p. 146), que defende: 

 

Há realismo em Homero, Camões, Shakespeare, Goethe e Ibsen, como 

em Marcel Proust.  [...]  O realismo existe onde o real é devassado, onde o 

homem compreende melhor a vida e o caminho do seu devir.  Há mais 

realidade nos fantásticos caprichos de Goya ou nos monstros de Jerónimo 

Bosch do que nos retratos académicos. 

E a obra realista mais profunda e de mais alto nível até hoje é o 

Quixote, ao mesmo tempo a de mais larga e mirabolante imaginação. 

O real de que aqui se fala é o humano, é o que consiste na 

representação e análise da vida do homem no seu complexo social e 

psicológico. 

 

Pelas palavras do crítico, é-se levado a pensar que o conceito de realismo estaria 

relacionado com a qualidade intrínseca de uma obra, numa razão diretamente 

proporcional – quanto mais realista for uma composição (realismo no sentido 

apresentado, evidente), com mais profundidade e qualidade ela tratará de 

vicissitudes relativas ao humano.  Ao aperfeiçoamento desses dois fatores se 

resumiria a história do romance.  E, no caso, não é custoso pensar que, para LIMA, o 

ápice desse processo consistiria, precisamente, no romance neo-realista, responsável 

por reconstruir a realidade (como se apenas uma houvesse) de um modo novo. 



 
 
Uma Inserção de Tortilla Flat e de Esteiros na História do Romance 

166

Antony C. BEZERRA 
 

Um sentido de realismo que não está integralmente distanciado do acima fixado é 

o que STEINBECK concebeu, conforme se divisou no juízo que o autor californiano 

veiculou em seu Viagens com o Charley.  A esse comentário, no entanto, podem ser 

adicionadas observações feitas no discurso que o escritor proferiu por ocasião do 

recebimento do Prêmio Nobel (situação em que, segundo o próprio STEINBECK, 

2005, cabe o agraciado com o galardão expor as noções que tem da arte literária). 

Não tanto no que diz respeito a uma forma de ficção stricto sensu, mas, mais 

amplamente, ao papel do literato, o romancista norte-americano defende que o 

escritor, desde sempre, deve expor tanto os erros como as grandezas do espírito 

humano, numa luta constante contra o desespero, difundindo o conhecimento e a 

compreensão (STEINBECK, 2005).  Ao reservar uma função para a narrativa literária, 

o autor, por extensão, define as bases em que sua própria ficção deve ser construída, 

da qual jamais poderá estar distante o sentimento humanista.  Sem a precisão que de 

um crítico exigiria, lê-se, em STEINBECK, uma íntima ligação ao universo coevo como 

tentativa de amplificar os sentimentos humanos, com todo o misticismo que serve de 

base ao autor.  Em última análise, a literatura acaba quase por se tornar num 

instrumento de busca da paz (STEINBECK, 2005) – no contexto em que se escreveu o 

discurso (1962, tempos de Guerra Fria), não parece de todo descabida a defesa do 

artista. 

De certo modo, as ponderações de STEINBECK são como um apêndice ao estatuto 

que SARTRE reservara à prosa de ficção, que pode ser sintetizado na seguinte 

máxima: “Um dos principais motivos da criação artística é certamente a necessidade 

de nos sentirmos essenciais ao mundo.”  (2004, p. 34.)  Reconhecer-se-ia que o 

autor tem, sim, um papel de engajar-se às coisas do seu tempo, consciência de que 

não se alheiam STEINBECK ou GOMES, mas que, ao fim e ao cabo (e contrariamente 

ao que por certo o pensador francês defenderia), não é o fator determinante para a 

exegese analítica do texto literário.  Tampouco para a caracterização do realismo 

como modo de criação ficcional. 

Sendo múltipla a utilização do conceito de realismo para se 

qualificarem/caracterizarem obras literárias, vale, talvez como útil interlúdio às 

divagações ora empreendidas, especular sobre a medida em que o caráter realista de 
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um texto pode ser firmado a partir de elementos colhidos do mundo empírico.  

Conforme já demonstrei, segundo indicia o processo de seleção problematizado por 

ISER, é a partir dos entes efetivamente empíricos que se constrói a noção de 

realidade.  Esse caminho (natural, é bem verdade), no entanto, não é único, uma vez 

que o realismo também pode estar pautado na verossimilhança interna aristotélica, 

um equilíbrio entre o verossímil e o necessário.  Em ECO, a proposta é apresentada 

com relativo destaque, quando se defende a noção de que a coerência interna do 

romance está regida pela proposta autoral (1996, p. 90-91).  Ora, os eventos 

apresentados no texto ficcional tendem a formar um plano orgânico e é em relação 

aos objetos, dentro da diegese, que se pode ou não estabelecer um caráter realista.  

O nascedouro de tal, portanto, está na maneira como o autor dispõe os elementos 

na trama.  Mais uma vez, vislumbra-se um critério fixado por ISER – o eixo das 

combinações.68

Seguindo pelos mesmos trilhos, GARRIDO DOMÍNGUEZ sai em defesa da proposta 

de que é preferível um impossível verossímil a um possível inconveniente 

(ARISTÓTELES diria desnecessário): “a trama se apresenta como crível porque é 

internamente coerente: instaura mundos com a sua própria lógica, o que os torna 

convincentes.” (1997, p. 26.)  Tendo-se por fundamento o repertório de idéias que o 

homem tem da realidade, é possível reconhecer a organização do texto ficcional e, 

dentro dela, flagrarem-se estatutos diversos (inclusive, o realista).  Em última 

análise, pode-se dizer que, para o teórico espanhol, os eventos ficcionais só podem 

ser definitivamente sancionados pelo próprio universo ficcional.  Nesse sentido, não 

é custoso – em decorrência de todos os fatores expostos em 3.2 – vincular Tortilla 

 
68 ECO ainda observa que, segundo os críticos, “existem coisas como ficções que se ‘auto-invalidam’ – 

quer dizer, textos de ficção que demonstram sua própria impossibilidade.” (1999, p. 87.)  É o caso, 

assim, da incoerência interna do texto ficcional, pautada na natureza da composição.  O exemplo 

disso também é oferecido pelo teórico italiano: “Se, por exemplo, uma personagem de Rex STOUT 

entrar num prédio que está na região oeste de Nova Iorque e, quando sair, estiver às margens do Rio 

Hudson, pode-se julgar que algo de estranho há.  Se isso ocorre em O Processo, há uma aceitação, 

pois se sabe que, em KAFKA, está-se deslocando por um universo em que não há parâmetros 

euclidianos.”  Sobre a questão, V. também DOLEŽEL (1997, p. 91-94). 
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Flat e Esteiros a um possível realismo, mesmo porque o emprego do termo parece 

ser demasiadamente amplo. 

Se se partir de que o realismo enfoca a sociedade sob um ponto de vista particular 

(mais íntimo em relação a ela, numa expressão mais clara), é necessário ter-se em 

conta que uma escola vinculada a tais tendências não estará, obrigatoriamente, 

limitada a padrões preestabelecidos ou deterministas.  Em verdade, a partir do 

momento em que se reconhece a possibilidade de caracterizar a sociedade dentro de 

um romance (seja de que ponto de vista for, da criação ou da recepção), só por meio 

de um romance especificamente se pode fazê-lo.  Seguindo o ensinamento de 

LANGLAND, reconheço que seria impossível captar-se, conceitualmente, a essência da 

sociedade ficcional (1984, p. 9).  Não apenas pelas conjunturas que regem cada 

espaço social, mas, em particular, porque não basta enxergar o quadro de forma 

panorâmica.  Ao analista, bem como ao leitor em geral, é necessário descer a 

detalhes e ver as personagens em relação com vários fatores na esfera ficcional 

(sociedade, idéias ou natureza).  É dessa maneira que o plano transcende 

generalizações e, por outro lado, mostra-se íntegro e orgânico. 

Com recorrência a dois outros autores – HARVEY e SWINDEN –, assim, LANGLAND 

(1984, p. 18) põe uma questão adicional sobre o realismo literário e delega à 

personagem o papel de principal índice de um viés realista.  Observada a partir das 

personagens romanescas, a ficção de cunho realista assomaria como “resultado da 

mudança de relação entre a personagem e o mundo, quando deixa de ser necessária 

a dependência de uma realidade de fora, fazendo com que o romance se torne num 

artefato auto-suficiente.”69  É claro, entretanto, que esse bastar-se da sociedade 

romanesca só pode ser tomado em conta isolando-se a obra de um contexto de 

produção e recepção, o que consiste numa manipulação teórica (que, por ser útil à 

análise, não se pode desqualificar por completo).  Estruturalmente (tomando-se a 

delimitação em sua essência), é plausível, sim, acreditar na independência da 

sociedade ficcional – nada além desse grau. 

 
69 Esse ponto, vale dizer, é amplamente retomado em 4.1 e, em particular, 4.2, quando exploro as 

relações ficcionais que a conduzem à mudança, um fator que incide de forma direta na função da 

personagem no plano diegético. 
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O diálogo com diferentes visões que podem reger o estudo do realismo no texto 

literário (e, mais especificamente, no romance) possibilita, neste momento, investigar 

em que sentidos é pertinente relacionar STEINBECK e GOMES ao conceito.  Para tanto, 

não desprezo acréscimos ao debate teórico sobre a matéria, bem como referências 

críticas aos romances em torno dos quais meu estudo é elaborado – Tortilla Flat e 

Esteiros.  Nesse sentido, é produtivo considerar-se o realismo, indistintamente, como 

uma forma de apresentar ficcionalmente a realidade ou um estilo de época (ainda 

que este último, é bem verdade, levante uma quantidade muito maior de questões se 

se tiver o escritor português em mente). 

Por ter sido alvo de várias classificações, conforme já visto em 2.1.1, John 

STEINBECK não estaria imune ao apodo de realista.  Conforme expus, muito disso se 

deve ao momento literário em que o autor deu os primeiros passos de sua longa 

carreira, mas não apenas.  Por isso, abordar a questão exige a recorrência a outros 

críticos, numa tentativa de se situar Tortilla Flat quanto ao assunto – não tanto pela 

classificação em si, que a essa não confiro capital importância, mas sim para 

desvendar estruturas ficcionais que analiso no capítulo seguinte. 

Num primeiro plano, vale ter-se em conta a observação de JACKSON, segundo 

quem muitos analistas acusam o escritor tanto de “escrever em um ‘realismo 

reprimido’ quanto em um romantismo sereno”, como se a não-adesão irrestrita de 

STEINBECK a um indefinível ‘realismo total’ consistisse numa imperfeição da 

respectiva obra (1953, p. vii).  ALEXANDER é outro comentador que põe em foco o 

flerte steinbeckiano com dois planos de composição ficcional (como se fossem pólos 

inconciliáveis de uma cadeia).  O crítico parece estar pouco à vontade quando se 

depara com um ficcionista que, apesar do público interesse concedido às ciências 

marinhas e à filosofia racional, é, essencialmente, um romântico (1968, p. 60).  Em 

que pese a sinalizar uma desaprovação do projeto ficcional de STEINBECK, a verdade 

é que ALEXANDER é capaz, sim, de flagrar dois pontos cardeais do romance 

produzido pelo escritor, que, antes de se excluírem mutuamente, combinam 

referências literárias e científicas a reminiscências. 
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Se STEINBECK não abre mão de modelos tidos como demasiadamente racionais e, 

de algum modo, alheios às pulsões que regeriam a criação artística, por outro lado, 

tem, como nota dominante em sua ficção, a adesão aos temas e aos indivíduos que 

constrói (o que já se divisou em mais de um momento de meu trabalho).  É lícito 

afirmar, inclusive, que esse caráter múltiplo – mas não inorgânico – apresente-se de 

forma mais evidente em Tortilla Flat.  A passagem a seguir é ilustrativa desse viés, 

para além de pôr em voga uma doutrina basilar da estética de STEINBECK: a falange 

(a ser retomada no capítulo 4). 

 

Mas, como passasse uma semana e Danny não desse sinais de si, 

começaram a ficar inquietos.  Como um só homem, foram ao pinhal 

procurá-lo.  [sublinhado meu] (STEINBECK, [19__], p. 205.) 

 

Danny fugiu de casa, e os amigos, sinceramente preocupados, partem em busca 

de seu líder.  Duas leituras (ambas válidas, segundo creio) podem ser facultadas pelo 

trecho.  Tanto subjaz ao texto literário a noção de que indivíduos podem estar de tal 

maneira unidos que acabem por formar um todo (noção de raiz biológica, que, 

conforme já demonstrei, STEINBECK colheu de seu parceiro Ed Ricketts); como, em 

outro sentido, a visão de que a solidariedade entre os paisanos seja um sentimento 

sempre presente – abordagem que, sem sombra de dúvidas, promove a 

contemplação romantizada dos entes ficcionais, numa projeção de simpatia do 

narrador sobre eles.  Num só momento, mesclam-se, na pena do autor, a tese e o 

lirismo.  Antes de ser um realismo ou um misticismo falhados, há, em Tortilla Flat, 

uma gama abrangente de referências que acaba por jogar novas cores sobre um 

espaço geográfico e uma gente (ambos, naturalmente, ficcionalizados) extremamente 

caros ao escritor.  Fixar denominações, vê-se, parece ser muito menos importante do 

que investigar como o microcosmo (Monterey) construi-se como uma projeção da 

humanidade. 

A referida condição, pode-se dizer, é resultado também de um gênero – o 

romance.70  Sendo um traço mais característico na épica e no drama, o realismo 

                                                 
70 Da questão, retomada mais amplamente em 4.1, antecipam-se alguns poucos pontos, úteis para 

problematizar-se o relacionamento entre as obras de ficção e o realismo. 
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estaria na raiz dessa forma narrativa.71  (SARTRE, por exemplo, insinua ser a lírica 

repelente ao realismo ou ao engajamento; 2004, p. 10-16.)  Trata-se, assim, de um 

diálogo sobre que é possível ponderar: 

 

No romance, o realismo se liga à relação íntima entre a flexibilidade de 

uma nova forma artística [...] e o não menos contemporâneo senso de 

transitoriedade da realidade.  Mas se trata de um realismo profundamente 

crítico, especialmente no que diz respeito às formas artísticas.  É um 

realismo que desafia os valores sociais e os aparelhos sociais de uma 

civilização burguesa.  (ZÉRAFFA, 1976, p. 118.) 

 

Desde o questionamento às formas de composição preexistentes, até o desafio – 

direto ou não – à ordem em que se estrutura a sociedade (empírica), o romance 

parece mesmo talhado para a composição realista, ainda que jamais a ela esteja 

restrito.  O desafio apresentado pelo teórico francês nasce no século XVIII, toma 

corpo no século seguinte e, na primeira metade do Novecentos, apresenta-se de 

forma mais incisiva e com ares de denúncia, o que é verificável em muitas 

manifestações romanescas do período. 

É pelas razões explicitadas que, em última análise, parece pouco apropriado o 

simples rótulo de ‘realista’ – com os parâmetros alheios sobre que atrás especulei, 

vale dizer – que se adira às criações de STEINBECK.  Como ilustração desse quadro, 

vale também referir o comentário de PARINI acerca do romance A um Deus 

Desconhecido, que, dentre as obras do escritor californiano, talvez seja a mais 

permeada por símbolos.  Fiado na impropriedade de assim classificar STEINBECK, 

PARINI, em relação pontual com livro mencionado, comenta: “o romance força a 

verossimilhança, um primeiro sinal de que Steinbeck pouco se interessa pelo 

‘realismo’ per se.  (Esse rótulo crítico, no que se refere a ele, tem pouco sentido.)”  

(1998, p. 175.) 

Na história de Joseph Wayne – com tiradas de odisséia e também de mitologia 

pagã –, o estabelecimento de uma simbologia cristã acaba por ser muito mais 

 
71 Não é o caso, entretanto, de se achar que a presença de um viés do realismo seja uma condição 

inerente ao romance, conforme acredita LIMA apud REIS (1981, p. 200). 
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determinante, para a construção da narrativa, que a visão do texto literário como 

documento social ou similar.  Esse é um outro aspecto que, de forma alguma, 

indicará um decréscimo qualitativo na produção de STEINBECK – tampouco uma 

incoerência arbitrária e comprometedora.  Há quem reconheça que, “Mesmo em seu 

grau mais realista, o objetivo do romance [como gênero] nunca estará 

exclusivamente direcionado para a destruição dos mitos.”  (ZÉRAFFA, 1976, p. 86.)  

Não é lícito, bem se sabe, acreditar-se numa substituição do mito pela ficção; e é o 

mito, ele mesmo, um elemento construtor de realidades.  Até porque ele pode ser 

encarado como entidade aparentada à História, seja pelo estatuto que assume no 

âmbito social, seja ainda – e especialmente – por ter um papel de elemento fundador 

da sociedade, que apresenta referências imanentes a uma dada comunidade.  (V. 4.1, 

em que a questão é adensada.) 

Em Tortilla Flat, mesmo que se vislumbrem alegadas marcas de realismo 

(consubstanciadas, especialmente, na exposição das discrepâncias entre as classes 

sociais, fator que também analiso mais detidamente também no capítulo 4), é 

possível notar a ênfase na espiritualidade dos paisanos – “Pilon era um místico e 

amava a beleza”, afirma o narrador sobre uma das personagens de composição mais 

rica (e, talvez por isso, mais próxima do real), dentre as que compõem o grupo de 

Danny (STEINBECK, [19__], p. 30).  Conduzindo a discussão a um âmbito 

particularizado, é possível notar que esse misticismo chega mesmo a trazer consigo 

uma forte carga de sentimento cristão, que, numa leitura que despreze paixões 

religiosas, mais uma vez aproxima a esfera romanesca do mito.  Para além de um 

episódio central na narrativa – naturalmente, a aquisição do castiçal que Pirata 

oferecerá a São Francisco de Assis –, não poucos momentos revelam a fé (enviesada, 

diga-se de passagem) de Danny e de seus companheiros.  Vejam-se duas ilustrações. 

 

Danny e os amigos compreenderam que o convite feito ao Pirata fôra 

inspirado por aquele fatigado e ansioso anjo que velava pelos seus destinos 

e os protegia do mal.  (STEINBECK, [19__], p. 88.) 

 

À volta do pescoço, por fora da roupa, Pilon usava uma medalha do seu 

santo, de modo que não tinha medo dos espíritos.  Big Joe caminhava 

fazendo o sinal-da-cruz.  (STEINBECK, [19__], p. 101-102.) 
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No primeiro momento, o narrador projeta-se na interesseira mente de Danny 

para a detecção de motivações religiosas ao convite que o Pirata (com seus cães e, 

sobretudo, seu tesouro) recebe para compartilhar da casa que restou ao herdeiro.  O 

anjo que inspira para o sentimento de caridade pode, em verdade, ser aquele que 

levaria (mas não leva, efetivamente) à dilapidação do patrimônio do humilde 

catador de lenha.  Trata-se de um misticismo com repercussões bem firmes no plano 

da materialidade ficcional: com tais economias à disposição, aos paisanos, seria 

possível gozar das delícias da vida (ainda que, insisto, não tenha sido esse o destino 

do dinheiro de Pirata). 

Também na segunda passagem, a iluminação mística concretiza-se em 

sentimentos de extração mundana – a conquista de tesouros enterrados no bosque.  

É a noite de Santo André e, numa atividade ancestral, os paisanos buscam por uma 

“pálida fosforescência através do solo” que revelaria riquezas (STEINBECK, [19__], p. 

100).  No fundo, parece que a história faz pouco caso dos paisanos (e mostra que a 

realidade, ficcional, ao menos, está longe do sonho), pois nada mais que um marco 

geodésico encontram em suas escavações.  Nesse episódio, a ligação a esferas 

imateriais não trouxe qualquer benefício prático.  São planos que, simultaneamente, 

ocultam-se e revelam-se, o que só pode implicar um realismo elaborado em notas 

amplas. 

 

Conforme prenuncio no capítulo 2 e afirmo no presente subcapítulo – sem paixão 

classificatória, é bom dizer –, mostra-se mais justo conceber Soeiro Pereira GOMES 

como um autor de viés realista – até pela recorrência da denominação, quando se 

tem o autor em foco.  Se se pensar, além disso, num tom didático (que não é 

definitivo e redutor) de que o romance Esteiros está revestido (e, depois, em nota 

estética menor, Engrenagem), a adesão do livro ao Neo-Realismo – ainda que não 

seja questão de importância capital na atividade analítica – só deixa de ser feita pelo 

puro prazer da polêmica.  É uma inclusão em que ecoa a noção de que também a 

obra literária “se apresenta como uma tarefa a cumprir, coloca-se de imediato ao 

nível do imperativo categórico”, numa perspectiva do texto útil que mostra um 
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artista tratando de elementos do seu mundo para leitores coetâneos (SARTRE, 2004, 

p. 41). 

Essa associação assume novas cores se forem seguidas as palavras de TORRES 

(1967, p. 215), para quem um texto não necessita de um caráter eminentemente 

programático para ser engajado.  Pode, também, criar uma nova realidade (como as 

vanguardas).  Uma vez pautado numa estrutura dialética (de ocultação e revelação), 

“o realismo [...] tem ainda a força e a clarividência necessárias para ultrapassar a 

plataforma do imediatamente visível e penetrar no ‘oculto’ das relações invisíveis 

que regem os actos humanos e os acontecimentos.”  No entanto, no momento em 

que for incapaz de atender a esses requisitos (e não é bem o caso de Esteiros), o 

didatismo pode recair nos pecados que REUTER imputa à perspectivação realista no 

romance.72  O primeiro deles diz respeito à preocupação em se simular a realidade 

na criação artística; o segundo, às situações que o romance enfoca e às personagens 

(sendo que esta última pode ser considerada como qualidade inerente ao gênero em 

si, como se vê em 4.1): 

 

Esta vontade de parecer (ou ser) verdadeiro e a preocupação didática 

que a acompanha se nutrem freqüentemente de um desejo de totalidade.  

(1996, p. 154.) 

 

As personagens [realistas] são exploradas em suas dimensões mais 

banais [...], o que explica a crítica de prosaísmo ou de vulgaridade às vezes 

dirigida a esses textos.  A preocupação é de “desmontar” as personagens, 

de compreender suas “notas”, seus “mecanismos”.  (1996, p. 152.) 

 

De um lado, é mesmo necessário reconhecer que uma possível ânsia em captar o 

real como totalidade possa conduzir o autor realista a executar um projeto falhado 

(V. 4.2).  Esse juízo, no entanto, resulta também de um problema de ponto de vista.  

Considerando-se que, ficcionalmente, o artista constrói uma totalidade (recortada e 

 

 
72 Segundo o autor, essa é uma visão dentre várias, uma vez que o ficcionista pode “produzir um 

efeito do real (realismo, naturalismo...) ou não (maravilhoso...)”, a partir das técnicas de composição 

romanesca (REUTER, 1996, p. 39-40). 
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combinada a partir de um mundo existente, conforme procedimento de GOMES), a 

reserva do teórico, como deve ser, não assumiria ares de absoluta.  Em verdade, o 

comentário destinar-se-ia a composições que fossem limitadas por uma tese; em que 

a revelação pura e simples se sobrepusesse aos artifícios que estabelecessem uma 

simbologia. 

Seguindo por outra senda, é necessário reconhecer que, sim, as personagens de 

Esteiros aparecem em afazeres quotidianos.  Isso ocorre muito mais, creio, no seio 

de um projeto que enfatiza um determinado expediente narrativo para que se 

descrevam os quadros sociais; como, de resto e mais reincidentemente, vê-se em 

Tortilla Flat (ainda porque, conforme se detecta no capítulo 4, por se tratar de uma 

marca essencial, mas não inerente, ao romance como gênero).  Acredito que esse 

recurso se justifique, muito propriamente, pelo fato de as aspirações dos indivíduos 

ficcionais – e mesmo o seu caráter – não encorajarem a pensar em grandes feitos 

(talvez apenas, conforme demonstrei, no plano onírico, ou, como se verá adiante, na 

esfera do ideal).  O grande feito, sim, parece ser a sobrevivência.  De acordo com 

ZÉRAFFA (1976, p. 134), 

 

O campo do realismo social no romance se estreitou quase 

imediatamente, na medida em que a vida humana se tornou mais e mais 

determinada em termos sociais, e em que os grupos sociais se tornaram 

mais amplos e mais diferenciados. 

 

Em que pese a soar paradoxal, a afirmação é fruto da diversificação promovida 

na esfera da sociedade contemporânea e por sua repelência (no mundo Ocidental, ao 

menos) a estruturas de castas.  Os grupos continuam a condicionar a existência 

individual; no entanto, o foco dos autores se desloca dos tipos para os casos 

(ZÉRAFFA, 1976, p. 134).  Segundo minha leitura, numa e noutra situações, a vida 

da personagem é trespassada pelo microuniverso a que seu curso ficcional está 

atrelado. 

A construção de Esteiros, assim, foge ao redutor quadro vislumbrado pelo teórico 

francês – ainda que ricos enriqueçam cada vez mais e que pobres permaneçam à 

míngua, não há um universo definitivamente fechado ou absolutamente vinculado a 
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sentimentos maniqueístas (ainda que estes, circunstancialmente, aflorem no 

romance, a exemplo do que observo em 4.2).  Vale recorrer a BURKE – que, por sua 

vez, apóia-se numa análise histórico-social –, para, inclusive, defender uma 

relativização das diferentes modalidades de relações que pode haver entre classes 

sociais, deixando de lado o simplismo sugerido por ZÉRAFFA. 

 

Pouco conhecidas talvez sejam algumas das distinções estabelecidas por 

sociólogos, pelo menos três das quais poderiam ser incorporadas com 

resultados de grande valia na prática histórica.  A primeira é entre 

movimento ascendente e descendente na escala social; o estudo da 

mobilidade descendente tem sido indevidamente negligenciado.  A segunda 

distinção é aquela entre a mobilidade dentro de uma existência individual 

(‘intrageracional’, como dizem os sociólogos) e a mobilidade difundida por 

várias gerações (‘intergeracional’).  (BURKE, 2002, p. 93.) 

 

Para compreender a sociedade real em seu curso histórico, há variantes que 

assomam como indispensáveis, as quais dizem respeito não apenas às classes elas 

mesmas, mas, também, aos indivíduos em suas relações idiossincráticas ou 

comunitárias.  É como se um homem mantivesse, simultaneamente, relações consigo 

próprio, com o seu grupo, a sua classe e a sociedade como um todo – estendendo-se, 

toda essa gama de contatos, em diferentes níveis, sempre com uma inalienável 

inscrição temporal.  Sem se ater à sociedade ficcional em caráter específico, BURKE 

parece entrever a proposta a que se lançam autores como Soeiro Pereira GOMES, que 

desprezam o esquematismo, capaz, tão-somente, de desumanizar a criação artística.  

Também a de STEINBECK, uma vez que a mobilidade social, em Tortilla Flat, é o 

principal combustível da ação ficcional.  Ao historicizar a ficção, Tanto GOMES 

como STEINBECK são capazes de amplificar o recorte temático com que trabalham. 

Se se tiver Esteiros em conta, vários são os fatores que indiciam essa situação 

multívoca: o já aludido andamento cíclico do romance, a condição de crianças dos 

protagonistas (evidente símbolo de uma conjuntura social nova) e, principalmente, o 

final inconclusivo.  São evidências de que uma virada nas condições de vida das 

personagens é possível.  Até porque “a liberdade se conquista numa situação 

histórica; cada livro propõe uma libertação concreta a partir de uma alienação 
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particular.”  (SARTRE, 2004, p. 57.)  É o que se pode ver consubstanciado no 

desfecho do livro de GOMES: 

 

Gaitinhas-cantor vai com o Sagui correr os caminhos do mundo, à 

procura do pai.  E, quando o encontrar, virá então dar liberdade ao Gineto 

e mandar para a escola aquela malta dos telhais – moços que parecem 

homens e nunca foram meninos.  (1995, p. 175.) 

 

A personagem Gaitinhas assume ares idealisticamente amplos e acaba por dizer 

respeito a um projeto não apenas ficcional, mas também social, do autor de Esteiros.  

Se as tensões de classe não chegam a uma síntese, restam poucas dúvidas do partido 

que toma o escritor do romance.  E é sob a nota da individualização que mudanças 

se tornam possíveis.  Não há lugar para autômatos, e o viés humanista de GOMES se 

apresenta como elemento que referenda essa impossibilidade. 

A partir de certas características do romance neo-realista português, entretanto, 

torna-se usual à crítica contrária à tendência em foco apontar inconsistências nas 

personagens da estética.  Isso se explica, em grande parte, por se oporem 

arbitrariamente os rasgos mais marcantes da prosa presencista (eminentemente 

interior e a valorizar idas e vindas psicológicas) aos valores principais da proposta 

ficcional sucedânea.  Para CASAIS MONTEIRO (1950, p. 205), é assim que pode ser 

qualificada a proposta de criação romanesca do Neo-Realismo, em particular, das 

personagens: 

 

sob a capa de pretenderem exprimir os sentimentos comuns, e de se 

alhearem dos tipos de excepção, os neo-realistas limitaram-se afinal a 

eliminar o humano, reduzindo os homens a fantoches, e as leis que 

governam os indivíduos e as sociedades a uma mecânica simplista que só 

explica o que nem vale a pena explicar. 

 

Que critérios podem ser considerados para se analisar um padrão 

comportamental da personagem?  Pois, no fim de contas, só pode haver um “tipo de 

exceção” se existirem tipos ‘regulares’ ou algo parecido.  (E não está em pauta, nesse 

juízo de valor, a dimensão que se apresenta no caráter da personagem principal/do 
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herói da narrativa, tópico que se vê abordado em 4.2.)  O meu julgamento difere 

daquele defendido pelo crítico, a partir do momento em que contemplo a noção de 

realismo como uma forma de olhar.  Não se trata tanto, assim, da natureza das 

personagens – bem medidas as partes, o estatuto da personagem do romance 

psicológico não apresenta diferenças inerentes em relação àquela do realista (sobre a 

condição dentro da sociedade romanesca, é bem verdade, tende a haver 

descompassos).  As distinções centrais que se pode estabelecer (e existem, claro está) 

têm a sua raiz nos pontos que o narrador destaca no percurso ficcional da 

personagem.  No caso, as relações sociais parecem ser enfatizadas nas obras a que se 

confere uma predominância realista; embora não sejam descartadas, bom dizer, em 

obras de diferente cariz. 

Tendo em mãos obras de GOMES ou de STEINBECK, não sou capaz de concordar 

com CASAIS MONTEIRO.  Até porque, conforme enfatizaram FREADMAN & MILLER 

(1994, p. 12), ao detectar ou problematizar a esfera do sentimento humanista em 

uma obra literária, o analista não está a abrir mão de referenciais teóricos ou de um 

estudo metódico; antes, acaba, sim, por reconhecer algo inerente à arte – seu papel 

de relevo no eixo das relações humanas.  Essa esfera de discussões interessa, mais 

particularmente, se vista dentro dos comentários acerca do gênero de que me ocupo, 

o romance; com maior atenção ainda, nas narrativas ficcionais que elegi para 

análise.  Também por isso, vale a suspensão momentânea da matéria, com vistas a 

sua retomada no capítulo seguinte, quando ela é integrada ao estudo dos problemas 

que se relacionam à narrativa e à personagem. 
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4 Romances e Personagens 
 

“Mas a mim, cheia de atracções divinas, 

Dá-me a noite rebate ao pensamento. 

Sinto em volta de mim, tropel nevoento, 

Os Destinos e as Almas peregrinas!”∗

Antero de QUENTAL 

 

Ao longo de meu trabalho, tenho enfatizado a importância de se promover uma 

problematização histórica da obra literária, sempre com vistas a uma aproximação 

crítica que não acarrete a descontextualização de referências.  Nem determinado, 

nem alheio a um determinado plano – parte de um todo, isso sim, é o texto de 

literatura (tanto na produção como na recepção). 

Ora, se Tortilla Flat e Esteiros integram um processo histórico, por extensão, 

constituem-se como traduções temporais de um gênero (o romance) e da 

representação ficcional (interessando-me, particularmente, a que se faz das 

personagens).  Acompanhar a posição que uma e outra narrativas ocupam no curso 

evolutivo da literatura parece ser, assim, uma proposta natural e coerente à leitura 

que fomento.  Por isso, diversas concepções que, também ao longo da História, 

foram trabalhadas por estudiosos do gênero são mais que úteis a meus propósitos. 

Com base nessa crença, o presente capítulo – na condição de último e mais 

relevante momento de minhas discussões – aflora como um debate seletivo em torno 

do caráter do romance e de como as teorias falham ao objetivarem classificações, ou 

– pior – definições do gênero.  Esses percalços se verificam, em parte, com recurso à 

análise de meu corpus, que é fundamental, ainda, para a discussão em torno das 

possíveis oposições que se pode traçar entre a personagem como indivíduo e como 

grupo.  Se essa última esfera parece ser enfatizada – em decorrência de razões 

diversas, já prenunciadas, inclusive – por John STEINBECK e por Soeiro Pereira 

                                                 
∗ QUENTAL, Antero de.  Sonetos Completos.  2. ed.  Mem Martins: Europa-América, 1993.  p. 142: 

Luta. 
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GOMES, é de se notar que, por outro lado, mostra-se implausível o apagamento ou 

mesmo a suavização das individualidades ficcionais nos livros sobre que me 

debruço.  Crer piamente nos declarados projetos autorais (de ênfase na “falange” ou 

na “coletividade”) pode, muitas vezes, levar o analista a um caminho insidioso – e, 

disso, tendo a fugir com veemência. 

 

 

4.1 A Inscrição Histórica do Romance como Gênero Literário 

 

Usualmente, o estudo dos gêneros literários se constitui como uma atividade 

imprescindível àqueles que se ocupam da obra de arte escrita.  No caso do presente 

trabalho, também pelos objetivos que persigo, não posso fechar os olhos ao 

percurso mencionado.  Numa concepção investigativa em que a literatura refrata as 

épocas de que é parte, é necessário flagrar-se a manifestação do gênero literário 

(nesta situação específica, claro está, o romance) num dado ambiente sociopolítico e 

estético, cabendo, ainda, detectarem-se as vicissitudes que o levaram ao(s) estado(s) 

em que se pode observar. 

Antes ainda de eu me voltar ao romance em suas particularidades, não pareceria 

errôneo problematizar o que, efetivamente, pode-se ter como gênero literário.  No 

interior das discussões platônico-aristotélicas, sem novidades, está o nascedouro do 

tratamento a essa temática, num caminho que, segundo GENETTE, parte de um 

caráter triádico (gêneros narrativo, misto e dramático) a um par (gêneros narrativo e 

dramático) ([19__], p. 39).  Embora eu não desconheça o estatuto fundamental que 

essa problematização venha a assumir, acredito que ir adiante nela poderia se 

constituir como uma perigosa fuga ao escopo de meu trabalho.  Ademais, os recortes 

predominantemente classificatórios a que o tema conduz tendem a ser muito pouco 
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úteis à forma como concebo a análise do texto literário.73

Em decorrência das razões explicitadas, para dar seqüência às especulações em 

pauta, limito-me a distinguir, brevemente, os três termos que são estudados num 

manual de teoria da literatura (e que, a bem da verdade, fossem igualmente 

adensados, consumiriam páginas e páginas sem que fosse possível flagrar uma 

contribuição imediata ao debate que promovo) – modos, gêneros e formas (SILVA, p. 

385-401).  É fora de discussão que, a título de exemplo, as noções de ‘épica’ e de 

‘epopéia’ ocupam patamares distintos.  Na primeira, ter-se-ia um modo de 

composição, ao passo que, na segunda, uma realização efetiva desse modo.  

Igualmente, seria possível observar a existência de um modo, a ‘lírica’, materializada 

em textos a ele pertencentes, poemas (líricos, bom que se diga).  À primeira vista, o 

estudioso de literatura médio não teria maiores dificuldades para reconhecer esse 

quadro.  No entanto, a avalanche de nomenclaturas que se forjam a respeito da 

questão acaba por embaçar o que parece evidente. 

Que viés assumir, então?  Trabalhando mais conceitos que propriamente 

classificações ou definições, estabeleço como gêneros as realizações literárias efetivas 

(que, segundo GOETHE apud SILVA, teriam o status de formas históricas; 2002, p. 

385) – a saber, romance, tragédia, écloga etc.  Por sua imaterialidade, não viso a 

classificar propriamente que raiz transtemporal estaria por detrás dos gêneros; 

como, no caso dos três citados, a épica, o drama e a lírica, respectivamente.  Até 

porque essa separação, com ares de definitiva, nada mais faz do que reduzir a 

realização literária a moldes que, especialmente na (pós-)modernidade, parecem não 

ter muita razão de ser.  Resumo-me, assim, a aproximar gêneros (a discutível ligação 

que defendo existir entre epopéia e romance, para mencionar uma situação) em suas 

características mais evidentes, sem uma explícita preocupação de, a partir disso, 

compor um sistema genológico.  No fim de contas, anseio mesmo por demonstrar 

que a problematização histórica de um gênero – de suas origens a efetuações 

 
73 O aprofundamento no estudo dessa questão pode ser conseguido com recurso a obras consagradas 

acerca do tema.  Além, obviamente, de a PLATÃO (2000) e a ARISTÓTELES (1951), julguei útil recorrer 

a HAMBURGER (1975), INGARDEN (1973), FRYE (1957), KAISER (1958A; 1958B) e GENETTE ([19__]), 

dentre vários nomes possíveis, cujas contribuições subjazem ao plano de minhas discussões. 
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modernas – é a mais produtiva prática quando se discutem elementos pertinentes à 

realização literária.  Problematizar conceitos sempre será válido; no entanto, sem o 

texto e seus diálogos contextuais, essa atividade fatalmente cairá no vazio. 

É muito evidente, assim, que os gêneros literários evoluem (isso se confirma, até 

mesmo, com recorrência à problematização que até aqui levei a cabo, bem como à 

noção de evolução que defendo).  A variabilidade – conceito basilar em     

TYNIANOV –, portanto, é inerente a eles.  Por essa razão, “o estudo dos gêneros é 

impossível fora do sistema no qual e com o qual estão em relação.”  ([19__], p. 

133.)  Qualificá-los, assim, demanda a recorrência aos aspectos inerentes ao sistema 

a que o texto literário estiver vinculado.  (Ainda que isso não se consubstancie por 

meio das inelutáveis relações de causa e efeito que o teórico russo parece sugerir.) 

Se é necessário reconhecer a qualidade mutável dos gêneros, por outro lado, nota-

se ser complexa a investigação de como esse decurso se confirma.  A dificuldade é 

amplificada se se considerar que não há consenso sobre a medida em que há 

modificações ou substituições, ainda que eu não creia na possibilidade de as últimas 

se configurarem cabalmente.  A opinião de que certas formas literárias são 

sucedidas, em preponderância no plano social, por outras não significa o 

apagamento das práticas precedentes.  Assim, é certo que eu não aprove uma crença 

brunetièreana – de comparar a existência humana, em suas diversas fases, com os 

gêneros (SILVA, 2002, p. 365).  Reconheço, no entanto, ser apropriado pensar-se que 

as maneiras de o homem criar textos literários sofram alterações com o passar do 

tempo.  E, como se não bastasse isso, há de se notar, sobretudo, que gêneros 

particulares, uma vez parte de um plano histórico, trazem implicações inextricáveis 

do seu contexto de produção (é bem certo que um madrigal renascentista, em 

relação ao público leitor, assuma um recorte consideravelmente distinto do que 

possa ser composto nos dias de hoje). 

Deixando de lado considerações de natureza pouco precisa – que resvalam, de 

certo modo, no senso comum –, vale comentar tópicos referentes aos gêneros 

literários em sua especificidade, trabalhando alguns conceitos basilares, que são 

inerentes à teorização em torno da matéria.  Subjaz, a essa discussão, a hipótese de 

que há estéticas apoiadas, preferencialmente, em determinados gêneros e que, 
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sobretudo, a estes são oferecidos traços renovadores, capazes de, indissociavelmente, 

unirem-se a um flash histórico do gênero (impossível não se pensar em novela de 

cavalaria medieval, em soneto renascentista ou em romance romântico, só para se 

citarem alguns dentre vários casos).  O acompanhamento dos antecedentes do 

romance e de sua configuração histórica – jamais definitiva – afirma a referida 

abordagem. 

O romance, de algum modo, erige uma ponte entre três elementos capitais que, 

em diferentes momentos do trabalho, foram enfocados – nas palavras de ZÉRAFFA 

(1976, p. 19), trata-se de uma “tricotomia de sociedade, história e indivíduo, bem 

como de suas inter-relações”.  São, portanto, os fatores capazes de criar um sistema 

que confere, ao homem, a impressão de que é possível abarcar a realidade como um 

todo.  As evidências que se pode buscar para a fixação de tais origens são 

conceituadas por VASCONCELOS, que flagra duas vertentes principais: 

 

De modo geral, as teorias do romance se inscrevem dentro de duas 

grandes perspectivas: a formalista e a historicista.  Para a primeira, o 

romance é produto de causas puramente formais, tendo resultado seja de 

uma síntese de propriedades formais de diferentes gêneros e subgêneros 

existentes antes de seu aparecimento, seja como reação a gêneros 

anteriores.  Os historicistas, por sua vez, atribuem o desenvolvimento do 

gênero a mudanças nas condições sociais, políticas e econômicas.  Assim, o 

romance seria uma resposta a alterações no modo de produção, na 

organização social e nas noções filosóficas do sujeito.  (2002, p. 12.) 

 

É bem certo que as visões possam ser coordenadas – o próprio caráter do 

romance, conforme se vê adiante, encoraja uma tal operação.  Dessa maneira, é 

possível construir uma leitura que, simultaneamente, detecte a incidência das 

motivações históricas sobre a obra de arte e, de outro lado, as especificidades do 

código literário.  Para embasar a contemplação das associações que se desenvolvem 

no curso histórico, recorro aos paralelos que se deve estabelecer entre mito e 

narrativa (com o desaguar natural na forma romanesca), uma vez que defendo uma 

perspectiva segundo a qual o romance se afirme mesmo como um produto inserido 

no plano épico – é uma espécie de derivação (jamais degeneração) da epopéia (não 
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apenas a clássica, é bom dizer, mas, sobretudo, a medieval).  Trata-se de uma linha 

de pensamento que, conforme estou por expor, acaba por situar o meu juízo no 

meio do caminho das propostas sustentadas por LUKÁCS (2000) e BAKHTIN (1978), 

autores cujas especulações, em torno do gênero romance, contemplo com mais 

vagar. 

A detecção de um conjunto de motivações que acaba por promover a evolução do 

mito ao romance foi, com pertinência (mas não sem imprecisões) realizada por 

LUKÁCS em A Teoria do Romance, livro publicado em 1920.  Renegado, 

posteriormente, por seu próprio autor, o volume sai da pena de um teórico ainda 

convencido de que as práticas marxistas não conseguem dar conta do estudo da 

História e da literatura (juízo que, como se sabe, seria modificado; mas não tão 

profundamente quanto se possa pensar).  Sem favor, a obra pode ser considerada, 

na modernidade, como inovadora, uma vez que esquematiza os estudos do romance 

a partir de um histórico do gênero (devidamente inserido no gênero épico), sem que 

recaia em determinismos que tendem a aflorar quando é adotada uma perspectiva 

reducentemente sociológica. 

Conforme julgamento crítico de JØRGENSEN (1987, p. 1), apesar dos nítidos 

percalços, a realização de LUKÁCS assoma, assim, como a “primeira tentativa de se 

promover uma descrição do romance digna de se chamar total”, em que forma e 

conteúdo são contemplados de modo integrado; ainda que com uma evidente 

primazia conferida à primeira.  Esse fator acaba por se tornar num impedimento à 

efetiva articulação entre a História das formas e a da sociedade, o que é uma 

limitação. 

Outra restrição detectável em A Teoria do Romance reside na formulação 

teórica, patentemente fundada na circularidade hegeliana (o que implica o 

condenável estabelecimento de universais) e na defesa (não comprovada pela 

posteridade) de que o romance se apresentava como um gênero condenado à morte.  

Como se não bastassem esses retoques, há ainda que aludir aos ventilados caracteres 

“antiesquemático” (MACEDO, 2000, p. 165) ou – paradoxalmente, na aparência – 

“normativo-prescritivo” (JØRGENSEN, 1987, p. I) que analistas tiveram ensejo de 
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enxergar na obra.  Para BRAIT, é nos seguintes termos que o pensador húngaro 

trabalha: 

 

Lukács, relacionando o romance com a concepção de mundo burguês, 

encara essa forma narrativa como sendo o lugar de confronto entre o herói 

problemático e o mundo do conformismo e das convenções.  O herói 

problemático, também denominado demoníaco, está ao mesmo tempo em 

comunhão e em oposição ao mundo, encarnando-se num gênero literário, 

o romance, situado entre a tragédia e a poesia lírica, de um lado, e a 

epopéia e o conto, de outro.  Nesse sentido, a forma interior do romance 

não é senão o percurso desse ser que, a partir da submissão à realidade 

despida de significação, chega à clara consciência de si mesmo.  (1998, p. 

39.) 

 

O percurso estabelecido dentro do romance acaba por se revestir de novidades, 

em especial, a focalização do indivíduo em seus próprios anseios, num reincidente 

confronto que se estabelece com a sociedade (aspecto que aprofundo em 4.2, 

quando estudo, precisamente, as tensões que podem surgir entre indivíduo/grupo e 

sociedade).  É evidente que isso não pode ser considerado como uma marca 

inelutável do gênero, como seria lícito acreditar (na análise adiante desenvolvida, vê-

se que não há espaço para esse viés determinista).  Mesmo sem se desprezar o que, 

segundo VASCONCELOS, trata-se do “tema preferencial [do romance], desde seus 

momentos iniciais”: os “embates do indivíduo com a ordem social” (2002, p. 38), 

deve-se ter em conta, sobretudo, que 

 

É [...] errado considerar o romance como um campo em que a 

sociedade e o indivíduo representem dois pólos que se opõem.  Uma tal 

oposição existiu apenas quando o escritor tinha uma concepção clara e 

distinta do contraste, em termos de antagonismo e complementaridade.  O 

dualismo do indivíduo com a sociedade é o produto de um período 

distinguido por uma visão de mundo crescentemente positivista e 

determinista.  (ZÉRAFFA, 1976, p. 14.) 

 

Essa hipótese sobre a refração ficcional de um quadro social acaba por bater de 

frente com certas idéias de BAKHTIN acerca do gênero, expostas em “Discurso Épico 
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e Romance: metodologia de análise do romance”.  O autor russo defende que “Um 

dos principais temas interiores do romance é justamente o da inadequação de um 

personagem ao seu destino e à sua situação.”  (1978, p. 470.)  É a noção que, sob 

uma perspectiva formal e de forma incisiva, LANGLAND defende, ao evidenciar a 

possibilidade de a sociedade 

 

ser pintada como um elemento que destrói, inevitavelmente, as 

possibilidades humanas.  Novelas de cunho sociológico ou naturalista 

pesam o conflito entre indivíduos e sociedade de um modo em que as 

personagens mais admiráveis são, justamente, vítimas da destruição (dir-se-

ia, em decorrência das qualidades que detêm) [...].  (1984, p. 12.) 

 

Pelo olhar da crítica, essas obras tendem a não se apresentar como um 

documento fiel da sociedade de uma época (como, de resto, não exista obra – 

ficcional ou não – que seja capaz de retratar tal e qual um dado contexto histórico).  

Em certa medida, esse universo acaba por ser reproduzido em Esteiros, numa 

realização que apresenta um caráter denunciador de injustiças sociais atávicas.  Mas 

será pertinente julgar o romance de GOMES com base em asserções tão generalistas e, 

paradoxalmente, redutoras?  Decerto que não, e só o recorte com que a sociedade é 

ficcionalmente construída pelo autor possibilitaria uma análise precisa das questões 

que se põem no romance.  Vale lembrar – seja em classificações do gênero ou de 

subgêneros – que a tendência dominante não é de o romance se ajustar a 

esquematismos ou a limites preconcebidos. 

Gênero que não foi facilmente apreendido como manifestação literária, o 

romance, assim, teve seus inícios pautados numa insistente necessidade de 

autojustificação (conforme, inclusive, vê-se adiante, quando abordo os prefácios dos 

romances de primeira hora).  Mas, também desde cedo, foi estudado como sendo 

resultante de um novo ambiente social.  No juízo de LANGLAND (1984, p. 11), o 

romance surgiu, no século XVIII, como uma resposta às forças que enfatizavam o 

individualismo econômico.  O caráter de criticar a sociedade, a essa altura, era já 

uma marca dominante. 
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Apesar do quadro descrito, o romance passa a privilegiar (ao menos, em seu 

nascedouro) justamente o individualismo, o livre-arbítrio e o pensamento liberal, 

numa resposta ao caráter coletivo da epopéia (quando o herói era, efetivamente, o 

representante de um povo).74  Textos fundadores como Robinson Crusoé (de Daniel 

DEFOE) e Tom Jones (Henry FIELDING) justificam esse juízo, em tendências que, na 

Espanha dos séculos XVI e XVII, já eram entrevistas na novela picaresca – a liberdade 

individual em oposição aos obstáculos que a sociedade ficcional impõe à 

personagem. 

A verdade, entretanto, é que o século XVIII, efetivamente, constitui-se como um 

plano contextual em que uma perspectiva liberal (atrelada à ascensão da burguesia) 

ditava as cartas de um modo de composição estética que atendesse não mais às 

necessidades de uma nobreza então decadente, mas, sobretudo, aos detentores do 

capital.  Do ponto de vista material, a difusão da escrita (resultado da Revolução 

Industrial e do estabelecimento de periódicos para um novo público leitor) é um 

elemento central no processo. 

 

O desenvolvimento do romance está portanto estreitamente ligado ao 

desenvolvimento da escrita (aliás, o papel só se torna comum no século 

XVIII), da diversificação de suas funções e da multiplicação de leitores (fora 

do círculo dos clérigos e das cortes) da Idade Média a nossos dias.  

(REUTER, 1996, p. 5.) 

 

Se, no plano do Neoclassicismo (ou Iluminismo), já se prenunciava o 

preenchimento dos anseios burgueses (fundamentalmente, no propalado caráter 

 
74 Fator que desde já não me eximo de ressaltar (ainda que o explique melhor na seqüência do 

trabalho, especialmente, em 4.2) é o do conceito que defendo de herói.  Bem sei que, no plano acima 

mencionado, a noção de herói implica uma personagem com predicados que a diferenciem (para 

melhor) das demais personagens da narrativa.  Longe estou, entretanto, de me limitar à noção que 

remonte ao universo das epopéias clássicas e medievais; tenho o conceito na conta de uma 

personagem a que, discursivamente, é oferecida ênfase – no geral, por aparecer com maior freqüência 

no plano narrativo; mas também por ter qualidades que a distingam de seus pares (não 

obrigatoriamente, melhores).  Em termos simplificadores, haveria uma quase-identidade entre as 

noções de herói e protagonista ou personagem principal. 
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artificial do referido estilo de época), com o surgimento e afirmação de uma nova 

modalidade de composição narrativa, a atenção aos interesses da classe emergente se 

demonstrou patentemente. 

Sendo a diegese romanesca permeada pela sociedade, assim, é crucial saber-se em 

que sentido esta última instância pode ser tomada.  Creio que a perspectiva adotada 

por LANGLAND se apresenta como plausível e não-redutora.  Eis o recorte feito pela 

autora em seu livro, que 

 

usa a sociedade em um senso mais amplo, compreendendo não apenas 

povos e suas classes, mas também seus costumes, convenções, crenças e 

valores, suas instituições (legais, religiosas e culturais) e seu ambiente 

físico.  Em resumo: o meio.  (1984, p. 5.) 

 

Grosso modo, seria quase o mesmo que afirmar que a reconstrução da sociedade, 

no texto ficcional, equivalesse a amplamente reconhecer a obra literária como parte 

de um plano cultural.  Ou seja, é detectável, na narrativa, uma gama de referências 

simuladas à realidade (como construção social, inserida numa visão individual).  Do 

ponto de vista analítico, é bem certo, essas marcas não devem ser postas à parte. 

Disso tudo é permitido extrair a noção de que o quadro em que se insere a 

personagem romanesca é imprescindível ao conhecimento que conduz (ou não) à 

ação – sabendo sobre o mundo, aprende sobre si própria.  É essa a razão pela qual 

WILLIAMS acredita que 

 

A sociedade não é um pano de fundo contra o qual as relações pessoais 

são estudadas, tampouco os indivíduos são meras ilustrações de aspectos 

do modo de vida.  Cada aspecto da vida pessoal é radicalmente afetado 

pela qualidade da vida geral, contudo a vida geral é vista no que tem de 

mais importante em termos completamente pessoais.  (apud VASCONCELOS, 

2002, p. 36.) 

 

Há uma relação dialética que tende, fortemente, a resolver-se com 

preponderância da instância individual, razão primeira e última do romance.  Seja 

no percurso narrativo da personagem, seja na voz do narrador – fruto de um     
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olhar –, a natureza idiossincrática do romance reside em sua urdidura e em sua 

efetivação, por meio da recepção.  Talvez derive daí mesmo a improficuidade de se 

buscarem definições ou listagens de aspectos inerentes ao gênero – cada realização 

sua é um universo particular que, ainda não estando despido de marcas recorrentes, 

é sempre a leitura particular de um plano histórico. 

Em decorrência de as bases de seu pensamento residirem no ideário do 

Romantismo alemão e na filosofia hegeliana da História, LUKÁCS reconhece como 

uma evolução natural o surgimento, o desenvolvimento, bem como o 

desaparecimento de um gênero.  Por isso, vincula cada etapa do processo a 

determinados momentos históricos; o que, em princípio e restritivamente, não seria 

condenável.  Sua teoria, em linhas gerais, intenta estabelecer uma ligação entre o 

plano de modificação/desenvolvimento dos gêneros e os processos de mudanças 

sociais, numa interpretação da totalidade fixada por HEGEL.75

Fadado a assumir o caráter de um antípoda não-declarado de BAKHTIN, LUKÁCS 

defende a noção de que o romance, ainda que inserido no modo épico, muito 

distaria da epopéia.  Neste último juízo, inclusive, talvez resida o principal ponto de 

convergência entre os dois pensadores do Leste europeu.  Nos demais, há 

consideráveis discrepâncias.  Para mostrá-las, RODRIGUES (1984, p. 23) desenvolveu 

uma especulação levantada por STRADA, que magicou um diálogo fictício entre 

BAKHTIN e LUKÁCS.  A teorização lukacsiana, apoiada na oposição entre dois 

gêneros vinculados ao epos – no caso, a epopéia e o romance –, veria o último como 

uma espécie de resposta à primeira.  Se, no romance, os indivíduos têm elementos 

prosaicos de sua vida expostos; na epopéia, surgem atividades espontâneas das 

 

 
75 Que, nas palavras de CHÂTELET, não está em plena consonância com a escatologia cristã, uma vez 

que não reconhece o tempo como criatura (ou seja, não lhe confere um caráter ontológico), e sim de 

um eterno devir (no caso, passagem do Ser ao Nada e do Nada ao Ser), em que talvez possa não 

haver espaço para a evolução propriamente dita (“no sentido de que não criará mais nada de novo”) 

(1995, p. 153).  Esse pleno equilíbrio – ideal, ainda que não seja esse o juízo de CHÂTELET – é 

associado por LUKÁCS ao mundo da Antigüidade grega, o que também acarreta problemas, conforme 

demonstro adiante. 
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personagens.76  Eis as linhas capitais que opõem a obra dos dois teóricos: 

 

enquanto Lukács faz o elogio fúnebre do romance no século XX, apenas 

permitindo-lhe um renascimento utópico sob a forma de um novo epos no 

mundo socialista, Bakhtin proclama a originalidade dessa forma que 

apresenta e capta o cotidiano, o incompleto, o relativo, o aberto, o devir.  

Uma realidade não heróica sem princípio nem fim, cujas formas na sua 

chamada pré-história viveram relegadas aos gêneros “baixos” de literatura 

popular, uma vez que não eram consideradas dignas pela cultura 

dominante.  (RODRIGUES, 1984, p. 35.) 

 

Talvez seja a oposição à visão fatalista do romance levantada por LUKÁCS 

(reafirmo, em plena coerência com o conceito de História que tem por norte) que 

mais bem caracterize as considerações do pensador russo.  Para BAKHTIN, há raízes 

do romance que remeteriam à Roma Antiga, como no caso de O Burro de Ouro, de 

APULEIO, e mesmo de O Satiricon, de PETRÔNIO (1978, p. 460-462).  As duas obras 

não foram levadas em conta por LUKÁCS, conforme aponta – quase denuncia – 

MACEDO (2000, p. 104, em nota), pela simples razão de elas não se encaixarem no 

modelo teórico proposto pelo autor, que insiste em ver a civilização greco-latina 

como símbolo de equilíbrio. 

No mundo clássico conforme concebido por LUKÁCS -– fundamentalmente, o da 

Antigüidade grega –, conhecem-se “apenas respostas, mas nenhuma pergunta, 

somente soluções.”  (2000, p. 27.)  Circunscrita a esse contexto e àqueles em que foi 

refletida, a epopéia se converteria numa espécie de mundo perfeito e acabado, 

cercado por fronteiras (ficcionais) que definem os elementos que dele fazem parte – é 

uma representação privilegiada da totalidade de HEGEL, uma vez que passível de 

detecção tanto na realidade como na ficção. 

A referência ao mundo externo (em qualquer relação que seja), assim, não se 

configura, haja vista a perfeição do mito.  O mundo épico é fechado e tende a ser 

previsível.  “Na filosofia, a vida é preterida em favor de uma essência solidamente 

 
76 Seria, aproximadamente, “o choque entre a poesia do coração e a prosa do mundo” que 

VASCONCELOS detecta na proposta hegeliana (2002, p. 38). 
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instalada no mundo transcendente.”  (LUKÁCS, 2000, p. 11.)  Essa é a primeira etapa 

da evolução histórica no Ocidente, segundo constatação do autor.  E a epopéia 

morre, precisamente, pelo desaparecimento da totalidade social que lhe dava 

guarida.  Quando fenece o mundo grego, junto a ele está a forma literária capaz de 

dar conta de um tal contexto. 

Ora, o historiador MOMIGLIANO (2004, p. 54) foi capaz de assinalar fatores que 

relativizam o juízo lukacsiano a respeito do pensamento grego: há 

 

uma vaga generalização a respeito da mente grega, generalização que 

demonstra maior familiaridade com Pitágoras, Platão e Zenão, o Estóico, 

do que com Heródoto, Tucídides e Políbio.  Se você identificar Platão com 

a mente grega, você chegará à conclusão de que a mente grega não se 

interessava por História.  Da mesma forma você talvez conclua que a 

mente francesa não se interessa por História porque Descartes era francês.  

Sustentar que Platão é um representante mais típico da civilização grega do 

que Heródoto é uma generalização arbitrária. 

 

As referências que se usa para a fundamentação de um juízo, evidentemente, não 

podem estar pautadas em perspectivas generalistas.  Identificar as diretrizes do 

pensamento antigo a uma vertente apenas (marcada, assim, por um equilíbrio muito 

mais ideal que efetivo), para além de ser comportamento redutor, falseia o quadro 

visível, num processo que acaba por criar referências, em vez de buscá-las num 

plano empírico. 

Não incorrendo nesse erro, BAKHTIN, nas palavras de RODRIGUES (1984, p. 32), 

acredita que “Todos os pastiches dos gêneros, dos estilos no sentido amplo, se 

integram no mundo heteroglóssico das formas verbais que, ao caçoar do estilo sério, 

grave, criam uma forma crítica, uma verdadeira metalinguagem.”77  Ou seja, o 

romance não é elaborado a partir de estruturas que pudessem ser chamadas de 

nobres (como seria a epopéia).  É desse modo que se configura, na concepção do 

pensador russo, uma espécie do berço para o romance, que seria fruto do discurso 

 
77 O que, de certo modo, é operado por STEINBECK em Tortilla Flat, conforme se vê em 4.2, no 

momento em que discuto o caráter paródico do livro. 
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dialógico e da carnavalização, uma vez que, talvez como nenhum outro gênero, 

mostraria tal capacidade de unir várias referências num discurso novo.  É aquilo que 

parece ser inerente a essa forma narrativa: a natureza “bastarda, ‘vira-lata’, aberta, 

desprovida de regras fixas e imutáveis, quase por definição, a desobediência à 

rigidez e a abertura ao novo.” (VASCONCELOS, 2002, p. 29.)  Se elementos 

aristotélicos oferecem bases para o estudo do enredo no romance aos críticos de 

primeira hora (V. VASCONCELOS, 2002, p. 52), não exercem o mesmo papel 

dominante que teriam quanto ao drama ou à poesia. 

 

O romance nascera muito tarde para ser sujeito aos dogmas 

paralisantes dos prematuros fautores-de-leis.  [...] o romance não havia 

pròpriamente atingido o ponto de ser considerado digno de atenção por 

parte do crítico sério.  O romancista, em conseqüência, não possuía 

nenhum chevaux de frise de erudição para romper.  Daí a liberdade, a 

riqueza de experimento, a ousada exploração de novas convenções e 

técnicas que acompanham os primeiros anos da ficção moderna e 

constantemente têm-na ajudado a renovar sua potência nos dois séculos 

que se passaram desde então.  (MENDILOW, 1972, p. 16.) 

 

REUTER, seguindo por senda similar, é capaz de pôr em evidência o romance em 

suas várias facetas, seu estatuto e as implicações que possibilitam o reconhecimento 

de um ‘novo’ gênero literário.  Talvez uma espécie de sintoma social (não em notas 

positivo-deterministas, é digno ressaltar), 

 

O romance também tirará proveito de sua aptidão para apropriar-se 

dos novos valores ligados às mutações sociais.  Aparece como gênero da 

liberdade, escapando à submissão às antigas regras e permitindo a 

inovação formal ou temática.  A priori sem limites, pode falar tanto do 

indivíduo (toda a literatura do Eu) quanto do social.  Pode ainda abarcar a 

idéia de progresso por seu engajamento ou a crítica social [...].  (1996, p. 

11.) 

 

Na caracterização do próprio BAKHTIN (1978, p. 441), as particularidades do 

romance, assim, advêm do fato de ser ele um gênero em devir (não na concepção 

idealista hegeliana).  Seu processo de construção – diferentemente ao da epopéia – 
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ainda estaria em vigência, em oposição ao tom de exéquias que o crítico húngaro 

emprega ao comentar o destino do romance.  A proposição bakhtiniana é, no 

mínimo, restringente, uma vez que se apóia na noção da epopéia como gênero 

fechado e acabado, indiciando a desconsideração de toda obra literária ser a 

atualização de um gênero (e, portanto, uma sua renovação).  É evidente que a 

teorização do autor russo toma como modelo praticamente exclusivo os poemas 

épicos compostos na esfera clássica, e isso, internamente, sustenta a cadeia 

demonstrativa em questão (nesse sentido, seria lícito afirmar a existência de uma 

fórmula básica comum às manifestações dessa modalidade narrativa).  Apesar disso, 

trata-se de um ponto de vista a que não posso me associar, pois que também obras 

não-clássicas podem ser epopéias, sem que sigam, em essência, preceitos fixados na 

Antigüidade Greco-Latina (do mesmo modo que as tragédias shakespereanas já não 

são tragédias como as gregas; e nem por isso abandonam o seu caráter de drama 

trágico).  No que diz respeito ao tópico em discussão (tomando-o como parâmetro), 

assim, não me parece lícito estabelecer a distinção do romance em relação a outros 

gêneros.  Vale, ainda, notar que o juízo de BAKHTIN não se afasta definitivamente da 

concepção lukacsiana, uma vez que o pensador húngaro caracteriza a epopéia como 

representante de uma totalidade imanente, sendo, o romance, a representação da 

busca de uma totalidade (nesse caso, sim, hegeliana) (LUKÁCS, 2000, p. 60). 

Talvez por assumir um tal posicionamento, no entanto, BAKHTIN pareça ser 

demasiadamente categórico ao afirmar a impossibilidade de se definirem os traços 

que comporiam uma espécie de linha-mestra do gênero romance.  É posição similar 

à que advogaria JØRGENSEN (1987, p. I), seguidora de BAKHTIN e opositora de 

LUKÁCS.  Segundo ela, “O romance não está [...] submetido a exigências estruturais 

ou a temas específicos.  Essa falta de rigor torna difícil qualquer tentativa de 

construção de uma poética coerente do gênero romanesco.”  Fica evidente, no 

entanto, que um tal estádio pareça despertar o desconforto da autora, ao passo que 

o teórico eslavo reconhece o processo com maior naturalidade.  Para ele, enfim, o 

romance é marcado justamente por não apresentar personagens fixas e definidas 

(BAKHTIN, 1978, p. 442); o que, combinado ao que se propõe em A Teoria do 

Romance, afirma uma adequação da estrutura épica. 
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Paradoxalmente, na opinião da crítica norueguesa, a proposta de LUKÁCS – como 

também a de BOOTH ou a de WATT (por ela citados) – falhariam na tarefa de dar 

conta da variedade existente nas obras romanescas, “de revelar os traços distintivos 

de autor, época literária e de literaturas nacionais.”  (JØRGENSEN, 1987, p. I).  

Cobra-se, de alguma forma, que houvesse a possibilidade de se descrever o romance 

intrinsecamente.  Haverá projeto capaz de fazê-lo?  Tenho por certo que não; por 

isso, julgo haver impertinência no questionamento levantado pela autora.  Que 

plano de estudos seria capaz de abarcar um gênero que, segundo ela mesma afirmou, 

seria caracterizado pela diversidade?  Sem reduzi-lo sensivelmente, um tal intento 

não passaria de projeto megalomaníaco.  Ainda assim, claro está, é possível a 

observação de marcas que se repetem no gênero (V. VASCONCELOS, 2002, p. 21).78

Apesar dos percalços prenunciados, JØRGENSEN baseia-se em STANZEL para 

justificar a validade de se elaborar uma tipologia do romance pautada em diversos 

elementos de classificação, como matéria, temas e personagens.  Segundo ela, os 

traços temáticos seriam os responsáveis por que se estabelecessem os subgêneros 

romanescos, dando vazão a variantes historicamente inscritas, ainda que todas 

possuíssem constantes a-históricas – eu diria trans-históricas (JØRGENSEN, 1987, p. 

III).79  Isso se explicaria nos seguintes termos: as constantes formais (uma vez que a 

forma se constitui como menos flutuante, segundo a autora) seriam, em alguns 

casos, subordinadas a aspectos conteudísticos, como um caráter usual de 

determinado tipo.  Assim, configura-se uma oposição entre o que é típico 

(invariável) e o que é genérico (variável) no texto literário.  Nota-se que os valores 

de JØRGENSEN são eminentemente discrepantes daqueles adotados por LUKÁCS. 

 
78 Se o romance não se pode definir levando-se em conta a evolução literária, qual gênero poderá sê-

lo?  É bem certo que estruturas (do ponto de vista formal) tendem mais à reedição regular que 

propriamente temas.  No entanto, não será que os subgêneros do romance – policial, de formação, 

picaresco etc. – acabem por apresentar certas recorrências temáticas, bem mesmo como se observa 

nos romances vinculados a diferentes épocas literárias (Romantismo, Realismo etc.)? 
79 A própria autora defende, num momento posterior de sua exposição, que “os temas são as 

constantes ‘trans-históricas’ que constituem um aporte permanente dos recursos literários.” (1987, p. 

IX.) 
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A autora, no fim de contas, acaba por perceber a impossibilidade de se 

estabelecerem universais ou constantes, ao afirmar que “o ‘tipo’ (ideal ou natural) 

não existe em literatura, porque toda definição de uma classe literária jamais será 

capaz de expor todas as características das obras que a constituem” e, desse modo, 

no máximo, poder-se-ia proceder à definição de formas inseridas num contexto 

histórico-social específico (JØRGENSEN, 1987, p. V).  É por essa razão que ela repele, 

veementemente, o estabelecimento de uma teoria calcada em referenciais abstratos.  

Trata-se, justamente, da impropriedade em que teria incorrido LUKÁCS, uma vez que 

seu arcabouço acaba por derivar numa abordagem dedutiva e normativa do 

romance (mas que, conforme demonstrei, pode ser adaptada a outros empregos). 

A tarefa de fixar marcas do gênero, entretanto, também seduz outros teóricos.  

ZÉRAFFA (1976, p. 82), em decorrência da inscrição histórica de matéria e forma 

romanescas, é outro a acreditar que “Sociedade e tempo são a essência indispensável 

da novela medieval e do romance”, em oposição, naturalmente, aos elementos mais 

característicos do mito (ausência de marcas temporais precisas e representação de 

um plano ideal, ainda que não desprezando o contexto social, com que faz muitas 

trocas).  Isso acaba por refletir no sistema de valores que rege o mundo romanesco, 

passível de compreensão com o auxílio do arcabouço histórico-social da composição 

narrativa. 

Segundo REUTER, em decorrência de a noção de romance estar, inicialmente, 

ligada a histórias de aventuras extraordinárias (mais propriamente, tem-se, nesse 

ponto, a noção de ‘romanesco’ stricto sensu), “prefácios ou posfácios [justificam] a 

verdade ou a verossimilhança tanto da história quanto de sua moralidade.”  A 

maior condição para tal é mesmo a “instabilidade categórica” do romance, que se 

materializa na dificuldade de “distinguir entre fato e ficção” que se observa na 

Inglaterra do Enlightenment (1996, p. 11).  Não sendo narrativas factuais (mas 

aparentando sê-lo), os romances concretizam uma tendência eminentemente 

ficcional, em que pese ao contrato pressuposto não se estabelecer de forma efetiva. 

Um caso exemplar é o do prefácio a Moll Flanders, de Daniel DEFOE, obra de 

cunho reconhecidamente ficcional publicada, pela primeira vez, em 1722.  Uma vez 

que a leitura de ficção era “sinônimo de perda de tempo e hábito reprovável” 
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(VASCONCELOS, 2002, p. 19), DEFOE demonstra preocupação em asseverar o 

fundamento ‘real’ de sua composição (bem como a respectiva ‘utilidade’). 

 

Os romances e as novelas estão de tal forma na moda hoje em dia que é 

difícil acreditar-se verdadeira uma história pessoal, se o nome e demais 

características da personagem não forem revelados; por isso, ficaremos 

satisfeitos em permitir que o leitor forme sua opinião a respeito das 

páginas apresentadas e que as receba como melhor lhe aprouver. 

[...] 

Mas, como esta obra se destina principalmente aos que saibam lê-la e 

utilizar-se do que é recomendado ao longo de toda ela, pode-se esperar que 

esses leitores fiquem mais interessados pela moral do que pela fabulação; 

mais com a aplicação daquela que com a narrativa; mais com a intenção 

do escritor que com a existência da personagem a respeito da qual escreve.  

(1996, p. 13-14.) 

 

É como se o romance, em si só, fosse um texto nocivo.  Assim, a narrativa acaba 

por se converter num modo para se adoçar a pílula do ensinamento; do romance, o 

público poderia tirar algo de edificante.  As histórias, elas mesmas, não teriam uma 

função social reconhecida.  A questão, a propósito, não é exclusiva do século XVIII.  

Dois séculos antes, conforme relato de LIMA (1997, p. 215), o cronista Gonzalo de 

OVIEDO manifestava toda a sua preocupação em “distinguir seu próprio relato das 

aventuras maravilhosas dos romances de cavalaria.”  PHILIPPE (1996, p. 85), 

inclusive, põe o problema (isto é, entre narração ficcional e narração histórica) como 

central nas reflexões romanescas dos séculos XVII, e (sou eu quem estende o plano 

cronológico) XVIII. 

Reconhecendo-se que todo esse percurso é, enfim, norteado por um modo épico 

(que abarcaria a epopéia, a novela medieval e o romance), vale seguir um roteiro que 

possibilite a fixação histórica do quadro evolutivo das formas narrativas a partir de 

DUMÉZIL (1992).  Ao investigar – detidamente – a estrutura dos mitos célticos e 

escandinavos, o estudioso trabalhou possíveis implicações destes em gêneros 

narrativos, sem perder de vista as relações entre mito e História.  Sub-repticiamente, 

os comentários do autor estão contidos em minha discussão. 
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Ainda que me interesse enfocar os mitos como matéria formadora da tradição 

épica, o que mais particularmente chama a minha atenção são as informações acerca 

do momento a que há pouco aludi: de “quando a narrativa se tornou um fim em si, 

do romance, como uma quantidade de formas mistas, naturalmente.”  (DUMÉZIL, 

1992, p. 1.)  É como se a epopéia das origens de um dado povo fosse, 

gradativamente, abandonando o cariz religioso que lhe era peculiar, fazendo com 

que o ato de contar histórias não necessitasse de justificativas ‘superiores’.  

Conforme demonstrado, a afirmação é feita em vista de o romance ser, num 

primeiro momento, um gênero ainda em busca de legitimação. 

Se o mito antecede o processo histórico (ou, em outros termos, cria a História), a 

literatura, em relação ao mito, pode ser vista como a memória do futuro  (GLISSANT, 

1992, p. 72).  Ou, ainda, conforme MESQUITA (1994, p. 9), há o reconhecimento de 

que 

 

Entre o mito, que remete os acontecimentos ao tempo primordial, ao 

tempo das origens, e o romance introduziu-se na narrativa o tempo da 

História, que não é circular, e, em linha reta, leva inevitavelmente à morte.  

Estava, assim, criado o romanesco, outra maneira de interpretar e tentar 

responder aos enigmas do Universo. 

 

É claro que, nessa visão, o quadro pareça ser perigosamente simplificado; até 

porque, nas epopéias produzidas durante a Baixa Idade Média européia, a morte 

(sob a égide da linearidade) assoma como fim inelutável, conforme se vê no plano 

clássico.  Numa análise possível, o desdobramento de estruturas narrativas referido 

pela autora repousa também sobre contingências de natureza social; se, conforme já 

abordei, cada sociedade cria a ficção de que necessita, igualmente, trabalhará os 

gêneros que atendem aos respectivos interesses.  Nesse eixo de pensamento, é 

possível descrever a transição do mito ao romance com base em implicações 

histórico-sociais e na natureza dos eventos contidos na narrativa (mais conteudística 

que formal, portanto): 

 

Na continuidade do narrar, os temas foram-se entretecendo com 

narrativas secundárias, com episódios de função acessória, não induzindo, 
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por si mesmos, ao conhecimento ou à transformação do real.  Os 

acontecimentos foram-se distanciando do plano das divindades, do espaço 

e do tempo primordiais, da cosmogonia que explicava a formação do 

Universo.  Nessa defasagem entre o mito e as formas derivadas de 

narrativa surge o romanesco.  (MESQUITA, 1994, p. 10.) 

 

Num mundo em que passam a existir referências de História basilares 

(formadoras, portanto), o mito, em seu estado inicial, sofre um processo gradativo 

de modificação; abre-se espaço, dessa maneira, para o aparecimento do discurso 

romanesco.  É lícito, desse modo, ligar o que ficou dito às motivações sociais que 

conduziram ao romance.80

A esquematização do caminho que a narrativa faz do mito ao romance também 

foi elaborada por MENDES (1986, p. 210), cuja cadeia demonstrativa, ainda que 

contendo juízos pertinentes, construi-se em nota de simploriedade – e mesmo de 

realce a uma possível substituição plena do mito pelo romance (noção que repilo): 

 

Passagem para o romance.  O que há de puramente narrativo na 

epopeia antiga, o que pode ser muito mais aptamente dado em prosa, 

tomou-se agora à sua conta o romance, enriquecendo-o de elementos 

psicológicos.  O interesse da narração funda-se, ultimamente, no interesse 

do homem pelo homem.  Tal curiosidade, aprofundando-se com o tempo, 

veio a dar na análise psicológica. 

[...] 

O romance, epopeia dos tempos modernos.  Por isso, o romance pode 

considerar-se a epopeia dos tempos modernos, uma epopeia extreme, 

interiorizada, e aprofundada quanto ao interesse humano, desde o estádio 

infantil do romanesco. 

 

Primeiro que tudo, não parece que a oposição do mito ao romance se concentre 

no desenvolvimento da psicologia das personagens.  É patente a existência de 

romances que põem em destaque também a ação dos indivíduos ficcionais (e mais, 
 

80 Por motivações sociais, jamais se deverá entender determinação.  A compreensão que um autor tem 

da sociedade, bem se sabe, é central para que se apreenda a sua concepção romanesca.  No entanto, 

isso não significa afirmar que a obra literária se limitará à representação da sociedade (LANGLAND, 

1984, p. 9). 
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cujo comportamento está pautado na linearidade e na previsibilidade; pense-se em 

certas formas do romance naturalista ou de aventuras, que se terá uma resposta 

positiva).  Além disso, MENDES sugere que o “enriquecimento” da esfera psicológica 

está pautado numa referência direta aos traços interiores da personagem, o que, 

dentro da proposta do crítico, só pode ser detectado em romances de particular cariz 

(o impressionista, a título de exemplo).81

Ainda sobre o interesse no “homem pelo homem”, aludido por MENDES, não 

parece adequado, ecoando o juízo do próprio comentador, que também o romance 

seja capaz de servir como referência ao exegeta (mesmo porque, sendo modelares, os 

heróis épicos são, sobretudo, homens – dos quais é possível tirarem-se exemplos).  

Não há, pois, um apagamento do mito quando surge o romance: “Conforme 

enfatizado por LUKÁCS, a tendência do romance é combinar mito com História de 

modo a se produzir uma imagem do homem em sua totalidade.”  (ZÉRAFFA, 1976, 

p. 136.)  Por isso, a idéia de que o mito é substituído pelo romance, segundo o 

teórico francês, consiste em falácia. 

Se, até este ponto, comentaram-se mais enfaticamente duas escala de um contínuo 

– mito–romance –, também é relevante tomar-se em conta a existência de uma forma 

literária intermédia que marca essa transição tanto sob a perspectiva ideológica (seus 

heróis têm pontos de contato com os épicos) como composicional (são textos em 

prosa, como os romances) – trata-se das novelas medievais (stricto sensu, as novelas 

de cavalaria).  Constituem-se como narrativas que, claro está, mantêm íntimas 

relações com o gênero épico e que podem ser consideradas reformulações da epopéia 

(não apenas da greco-latina, mas, sobretudo, das que proliferaram à altura da Baixa 

Idade Média européia). 

O nascedouro da novela medieval propriamente dita remonta à França do século 

XII, quando se observaram as primeiras tentativas em bloco de se produzirem 

trabalhos historicamente inscritos; dimensão que, conforme se viu e em uma leitura 

acurada, estaria ausente das epopéias míticas antecedentes (ZÉRAFFA, 1976, p. 81).  

 
81 Questão similar foi levantada por ZÉRAFFA, na crença de que a transição da extensão mítica para a 

histórica envolve, precisamente, o desenvolvimento da memória para objetivos de natureza 

psicológica ou social (que, por sua vez, estariam relacionados à ficção) (1976, p. 79). 
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O surgimento de um novo público propiciou a situação histórica do que se pode 

considerar o mito.  (A ascensão do que VASCONCELOS chama de “estórias 

romanescas”, no entanto, não é capaz ainda de promover a presentificação do 

discurso ficcional, o que só seria possível com o advento do romance; 2002, p. 31.) 

Uma subversão central que as novelas operaram, considerando-se suas possíveis 

bases, diz respeito ao canal de difusão (do oral ao escrito), que motiva a já 

mencionada passagem do verso ao texto corrido.  Ao debater a exaustão das 

novelas, LUKÁCS comentou a transcendência eminentemente formal das narrativas 

cavaleirescas em relação à epopéia: 

 

O romance de cavalaria sucumbiu ao destino de toda épica que quis 

manter e perpetuar uma forma puramente a partir do formal, depois de as 

condições transcendentais de sua existência já estarem condenadas pela 

dialética histórico-filosófica; ele perdeu suas raízes na existência 

transcendental, e as formas, que nada mais tinham de imanente, tiveram de 

estiolar, tornar-se abstratas, uma vez que sua força, destinada à criação de 

objetos, teve de chocar-se com a própria falta de objeto; em lugar de uma 

grande épica, surgiu uma literatura de entretenimento.  (2000, p. 103-104.) 

 

Põe em destaque, assim, a popularização e a mediocrização das novelas, fruto, 

sobretudo, de um caráter cosmopolita que parece marcante nessas composições.  

Sem elementos contextuais vívidos, as novelas de cavalaria acabaram por ser 

condenadas a um plano que ainda não poderia suscitar a identificação do receptor.  

Superficiais no tratamento dos temas (também em suas estruturas), trata-se de 

histórias “que se ambientam no passado, são vagas quanto aos detalhes da vida 

cotidiana, apresentam estrutura episódica, personagens aristocráticas e heróis e 

heroínas idealizados, para combinar com sua alta condição social.”  (VASCONCELOS, 

2002, p. 32.) 

No sentido exposto, mesmo que a narrativa romanesca não apresente a 

atemporalidade do mito, ela está muito distante de possibilitar uma ampla inserção 

histórico-geográfica da diegese, pois paira também num universo em que não se 

pode facilmente simular a referencialidade.  Em verdade, muito mais impõe modelos 

– ideais – do que capta o universo quotidiano do homem na Baixa Idade Média.  
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Derivaria daí, inclusive, a crença no inerente realismo do romance, uma vez que, em 

seus momentos iniciais, o gênero se distancia das práticas ficcionais vigentes 

justamente por aproximar a vida comezinha da diegese.82

De todo modo, sempre será necessário reconhecer, a exemplo do que fez 

ZÉRAFFA, que o papel de mediação entre mito e romance, operado pelas narrativas 

medievais, apresenta-se num contínuo que não denota o apagamento de um gênero 

em decorrência de outro; antes, confirma-se uma reconstrução cujo substrato sempre 

se faz sentir.  A noção de substituição (que, reitero, também não rege as relações 

entre mito e romance) mais uma vez seria digna de desprezo. 

 

A novela medieval foi criada para estabelecer fortes ligações entre o 

mito e a História.  A função do romance, a partir disso, é a manutenção 

das conexões entre a história e os ideais – que devem, nesse sentido, ser 

chamados de mitos.  (1976, p. 88.) 

 

Se a mediação (no caso, estabelecida pela novela de cavalaria), constituída 

historicamente, adiciona uma nova escala à série que problematizo, para indicar as 

notas em que os laços se firmaram, vejo como necessária a discussão em torno da 

noção de episódio, um aspecto que apresenta status cardeal à compreensão dos 

gêneros narrativos.  Afinal de contas, segundo VASCONCELOS, é tendência 

dominante o “romanesco operar por justaposição de episódios”, o que acaba por 

 

 

 

 
82 WATT advoga a existência de uma característica realista do romance, materializada no “retrato das 

camadas mais baixas” (apud VASCONCELOS, 2002, p. 13).  Não sendo de todo condenável – 

primeiras manifestações do romance inglês e as próprias obras que analiso são prova disso –, o 

comentário peca por sua abrangência, que faz vislumbrar um sofisma.  De todo modo, entretanto, 

talvez não seja incorreto afirmar que o romance, grosso modo, acabe por enfatizar mais a busca da 

referencialidade (ou, mais propriamente, de uma representatividade) do que o apoio numa tradição 

fechada.  É aquilo que VASCONCELOS chama de um modo de escrever sobre o mundo a partir de 

formas “inventivas e referenciais” (2002, p. 19). 
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enfatizar a condição episódica de composições dessa natureza (2002, p. 31).83

ZÉRAFFA (1976, p. 78) assinala o estatuto estrutural (episódico) do mito – em sua 

relação com o romance – a partir de referenciais repousados na História: “O caráter 

a-histórico do mito se estabelece a partir da noção de episódio.” Também pelo 

surgimento da causalidade, em oposição à justaposição seqüencial de eventos que é 

usual no mito (que forma, portanto, um caráter de completude).  No mito, que 

fornece matéria à epopéia (ao menos, na origem dessa forma narrativa), o episódio, 

antes de indicar uma formulação falha ou inorgânica, seria, em verdade, a 

representação de referências inelutáveis, de valores que constituem uma totalidade 

(pois que ideal). 

 

A narrativa mítica é fortemente cerrada.  Cada evento possui uma 

significação e se articula com os demais.  Todos, inter-relacionados, vão, 

ao final, remeter a uma significação de ordem geral, cósmica, universal, 

que geralmente explica a origem de algum fenômeno da natureza, de 

corpos celestes, de acidentes geográficos etc.  É o que se chama função 

etiológica do mito.  (MESQUITA, 1994, p. 9.) 

 

Se, do ponto de vista da forma narrativa, a junção de episódios pode marcar uma 

abertura (afrouxamento, de certa maneira), estabelece-se uma organicidade 

vinculada a significados e a simbologias.  Os eventos não ocorrem por acaso ou com 

o simples fito de entreter; dentro da função organizadora do mito, exercem papéis 

fundamentais na sociedade que os cria.  Essa marca, certamente, não é perpetuada 

na estrutura das novelas de cavalaria, em que as lições de moral e as demonstrações 

de heroísmo cristão se mostram, em análise defensável, a serviço do divertimento.  A 

transição do mundo das lendas e mitos para a novela medieval conduz, assim, a uma 

 
83 Para mais detalhadamente compreender-se o processo em foco, vale recorrer a uma conceituação 

clássica daquilo em que consistiria o episódio: “Das fábulas e acções simples, as episódicas são as 

piores.  Digo episódica a fábula em que a relação entre um e outro episódio não é necessária nem 

varosímil [sic].” (ARISTÓTELES, 1951, p. 84.)  É a estrutura narrativa que carece de organicidade, por 

estar pautada em ilhas de ação, interligadas por linhas tênues – geralmente, uma personagem ou um 

grupo de personagens.  Segundo ARISTÓTELES, uma tal característica se encontra mais claramente na 

épica, uma vez que não é típica da tragédia a multiplicidade de fábulas (1951, p. 100). 
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humanização que confronta os códigos abstratos da corte com a experiência 

emocional empírica. 

Há um último ponto digno de referência, o qual, desde um primeiro momento, 

afasta o mito da novela de cavalaria (e aproxima esta do romance): por sua 

estrutura (também por implicações contextuais), as novelas de cavalaria são textos 

passíveis de uma leitura ficcional (PAVEL, 1997, p. 177).  Será mesmo possível 

estabelecer o caráter episódico da novela – despido da teleologia e da totalidade 

inerentes ao mito – como um elemento que faculte essa mudança?  Julgo que sim, 

mas, em verdade, será um de vários aspectos, uma vez que o canal escrito (em 

oposição ao oral-auditivo) está ligado a uma recepção ficcional das aventuras 

cavaleirescas, só para citar um exemplo. 

 

Como não é difícil perceber, levantaram-se, até o presente momento, hipóteses de 

diversa cepa sobre o surgimento e o desenvolvimento do romance (às quais, em 

medida diversa, procurei oferecer a minha contribuição).  É evidente, no entanto, 

que se faz necessária uma particularização dos conceitos com vistas ao estudo dos 

romances de que me ocupo.  Assim, se é debatida noção de romance ao longo das 

épocas, não é de se descartar uma breve notícia acerca da teorização que os neo-

realistas portugueses fizeram a respeito da questão, estabelecendo um paradoxal 

apêndice interno para o meu estudo.  Se há uma escola literária portuguesa que, com 

grande efusão, formulou um arsenal de proposições críticas e teóricas antes da 

afirmação propriamente dita (com as obras literárias), esta será o Neo-Realismo.  

Também por essa razão, é válido recorrer a algumas dessas idéias para se pensar 

numa concepção possível do romance.84

 
84 Por duas razões, não se aprofundam, neste momento, possíveis considerações que STEINBECK e 

escritores seus contemporâneos tenham levantado acerca do gênero romance: (1) não seria lícito ter-

se em conta a noção de um grupo de artistas literários do qual o autor de Tortilla Flat fizesse parte 

(contrariamente ao que se dá com GOMES); (2) possíveis atribuições que STEINBECK designasse ao 

romance e ao romancista foram já problematizadas em 3.3.  Ademais, há um parentesco maior do 

que se possa pensar entre as propostas dos neo-realistas lusitanos e as do autor norte-americano. 
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Como já se viu em 2.1, há, no seio do movimento, uma expressiva vaga a 

questionar uma forma de criação artística diferenciada, que se contraponha, 

sobretudo, ao (mais propalado, que efetivo, vale dizer) alheamento que os 

presencistas emprestavam a suas criações ficcionais e poéticas.  Por essa razão, 

ainda, o comentário sobre a posição assumida por alguns novos realistas acerca da 

“manifestação artística mais concreta” (DIONÍSIO apud REIS, 1981, p. 197) auxilia o 

estabelecimento do tom em que se configura o romance ibérico das décadas de 1930 

e 1940. 

De pronto, um aspecto revela a tendência neo-realista de se filiar a evolução do 

romance à proposta em que se apóia considerável parcela daqueles que se dedicam à 

análise da narrativa: acreditar que o gênero moderno deriva da epopéia e dessa seria 

uma modificação.  É bem certo, no entanto, que a lógica em que um tal caráter 

repousaria parece estouvada.  LIMA apud REIS (1981, p. 198) chega ao extremo de 

defender que as grandes narrativas gregas (p. ex.: Ilíada e Odisséia) não iriam além 

de romances em verso.  Não se pode chegar a tanto.  As motivações defendidas pelo 

crítico são até plausíveis: de que as formas narrativas (no caso específico, as de 

fôlego) sofreriam influências sociais, responsáveis por que se alterassem elementos 

composicionais.  Entretanto, desconhecer as profundas distinções estruturais que 

afastam a epopéia do romance acaba por denotar um argumento falacioso; se LIMA 

reconhece a evolução da narrativa em consonância com o quadro histórico, é mais 

que impreciso afirmar um caráter romanesco das obras gregas. 

Nesse sentido, mostra-se mais lúcido referendar o posicionamento de LOPES, que, 

embora seguindo um projeto com que não concordo, foi capaz de reconhecer a 

existência de diferenças capitais entre a civilização clássica e a Idade 

Contemporânea, o que ressalta o caráter social da gênese romanesca.  O novo 

gênero, assim, torna-se num sucessor dos demais, caracterizando, por isso, um 

amadurecimento a que a Antigüidade não fora capaz de chegar (apud REIS, 1981, p. 

212-213). 

Após expor o percurso que conduz ao romance, LIMA, a quem retorno, parte para 

a conceituação de qual seria a natureza do gênero no contexto vivido pelo 
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romancista.  É quanto a essa questão, precisamente, que surge uma espécie de 

poética da elaboração romanesca no Neo-Realismo literário português: 

 

Há, insistimos, dois requisitos essenciais no romance: a aparência de 

realidade do caso que se narra e o processo descritivo, que será tanto mais 

perfeito quanto mais auxiliar a verosimilhança dos factos [melhor dizendo, 

eventos ficcionais].  (apud REIS, 1981, p. 200.) 

 

Longe de querer limitar a sua proposta ao viés propagado no Realismo 

oitocentista (parece mesmo ser esse um dos maiores temores dos neo-realistas), o 

crítico propõe uma visão que transcenda a exposição (pretensamente) neutra dos 

fatos e que se apóie numa perspectiva mais que notória: a da verossimilhança.  Ora, 

é mais que verdadeira a noção de que um tal conceito não diferencia 

(contrariamente ao que demonstra pensar o estudioso português) a exposição neo-

realista de qualquer outra que seja.  Se o verossímil for tomado, simplesmente, como 

um elemento ordenador do texto, responsável por sancionar a estrutura interna da 

narrativa, também no romance fantástico (só para mencionar um exemplo), ele será 

necessário. 

As conclusões a que o crítico chega são, ao menos, coerentes com o percurso que 

ideou para o romance.  Se o gênero mudou em sua forma de elaboração, os 

propósitos centrais do romance (“a narração de factos que se pretende dar como 

verdadeiros”), segundo LIMA apud REIS (1981, p. 201), não sofreram qualquer 

alteração.  Complicado, esse juízo, segundo o qual é possível a fixação do objetivo 

crucial do romance (e, nesse caso, de uma modalidade particular de romance, aquela 

propagada pelo analista).  Não só pelas características peculiares ao gênero – 

múltiplo, em vários sentidos –, mas, sobretudo, por um pensamento do próprio 

estudioso: na criação literária, a forma como se representa o mundo sofre alterações 

em sintonia com a sua inscrição histórica. 

Indo além, não será também que o gênero, ele mesmo, desempenha papéis 

diversos tendo em vista diferentes contextos históricos e, por que não dizer, traços 

idiossincráticos?  É evidente que sim.  Portanto, verificar o plano em que a 

manifestação romanesca está inserida não apenas pode oferecer subsídios para a 
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compreensão de certas fontes das quais bebe o romancista, bem como fixa um 

instantâneo da evolução literária, especificamente, do gênero que ora enfoco.  Não 

quero dizer, com isso, que o papel reservado ao romance seja o de um documento da 

realidade do seu tempo, como insinua SEQUEIRA apud REIS (1981, p. 207), de 

acordo com quem “O neo-realismo transforma todo o romance em romance 

histórico.  O romance que tem por objectivo o presente, porque o objeto do 

romance é sempre a realidade social.”  [sublinhado meu.] 

Ainda que assim quisessem muitos de seus autores, o Neo-Realismo não se 

configura como um retrato íntegro da sociedade.  Se fosse dessa maneira, deixaria de 

ser ficção para se constituir em documento sociológico (conforme dá a entender 

Alves REDOL na epígrafe a Gaibéus), que, ainda assim e por vários fatores, seria 

parcelar.85  Que existe uma tendência de as obras trazerem um dado quadro social – 

e, fundamentalmente, as suas contradições – para o espaço ficcional, não há 

dúvida.86  Mas isso longe está de ser um ponto que afaste o texto literário de outras 

atribuições que não a estética, bem como não se configura “sempre” como um 

elemento ordenador da obra romanesca. 

Seguidor de um viés que privilegia o ‘por que’ em detrimento do ‘como’, 

ANDRADE é outro teórico neo-realista a levantar postulados sobre qual estatuto se 

deve atribuir ao romance de seu tempo.  Na senda dos comentadores já enfocados, 

afirma que 

 

o ambiente social deve influir poderosamente no romance, abrir nele o 

sulco das preocupações de que é formado.  Basta para isso que o 

                                                 
85 Eis os dizeres do romancista: “Este romance não pretende ficar na literatura como obra de arte.  

Quer ser, antes de tudo, um documento humano fixado no Ribatejo.  Depois disso, será o que os 

outros entenderem.”  (REDOL, 1965, p. 9.) 
86 LOPES evidencia esse traço do gênero: o romance “é tanto mais provavelmente vivaz quanto mais 

intensas as contradições.”  (apud REIS, 1981, p. 214.)  É um juízo reeditado por uma teórica já 

mencionada, que privilegia o estudo do romance: “[...] ainda que o drama possa se separar da 

realidade, o romance, como qualquer outro gênero épico, jamais será capaz de evitar o contato com a 

realidade empírica, pois que esta se constitui como uma parte inerente da forma romanesca ela 

mesma” (JØRGENSEN, 1987, p. 4.) 
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romancista, sendo homem do seu tempo, não seja o propagandista de um 

sistema [...].  [sublinhado meu] (apud REIS, 1981, p. 209.) 

 

No excerto, reside um comentário de extrema pertinência.  Desconsiderando-se o 

fato de o autor designar um papel de intervenção social ao romance (que, de resto, 

consiste num comportamento quase urgente do momento em que vive), é muito 

precisa a noção de que o viés panfletário jamais deverá embaçar a assunção de um 

posicionamento; não se promove o abandono das convicções idiossincráticas (entre 

elas, as de cunho estético).  Ou seja, o escritor – antes de tudo, um homem de seu 

tempo – pode ecoar o seu contexto por dele fazer parte, mas nunca como profissão 

de fé única e inabalável.  Conforme já fiz notar, não se pode passar por cima do fato 

de ANDRADE advogar a preponderância de um certo tipo de romance (mais uma vez, 

o neo-realista) sobre os demais; todavia, a sensibilidade quanto à negativa que se 

deve dar para soluções esquemáticas e pré-fabricadas se espraia – e isso é verdade – 

pelo que de melhor o Neo-Realismo literário português produziu (aí estando 

inserido, sem favor, o Soeiro Pereira GOMES de Esteiros). 

Ao fim e ao cabo, o que de mais evidente fica é a noção de que os neo-realistas, 

longe de se apoiarem num instrumental teórico sólido e amplo, acabam por defender 

noções que, interpretadas sem a precisão necessária, poderiam gerar obras pautadas 

numa preocupação excessiva com o enquadramento histórico e, especialmente, com 

a mudança de uma situação social.  É bem verdade que um e outro pontos são 

cardeais para as composições narrativas do período em discussão.  Entretanto, não é 

recomendável a redução da obra de arte a tal condição, sob pena de se desconsiderar 

o papel da linguagem literária (e da tradução ficcional, tão recorrentemente debatida 

no capítulo 3) na construção do romance. 

 

É fora de discussão que os dois textos que compõem o meu corpus podem ser, 

efetivamente, chamados de romances.  (E seria atividade desprovida de sentido, a 

esta altura, debater quais ou tais aspectos ratificariam essa classificação – com isso, 

eu acabaria indo de encontro à proposta de estudo do romance que eu mesmo 

defendi.)  No entanto, há um aspecto que, de algum modo, aproxima-os entre si ao 

mesmo tempo em que os liga à forma da novela medieval – trata-se, precisamente, 
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do caráter episódico que há pouco comentei, questão também mencionada no 

capítulo 2.  É um fator que, por sinal, só vem a reforçar a nota de hibridez que 

permeia o gênero romance e que desencoraja qualquer viés de estudo que vislumbre 

a possibilidade de as formas narrativas, no curso da História, substituírem-se 

integralmente. 

No que diz respeito a Tortilla Flat, a questão salta aos olhos pelo confesso 

modelo que se adotou na composição do romance (modelo que conduziu a uma 

subversão, vale dizer) – Morte d’Arthur, livro que decalca muito da tradição da 

cavalaria novelesca.  É no “Prefácio” ficcional ao texto de STEINBECK que se anuncia 

essa tendência, materializada na estrutura do romance (episódica, e com os amigos a 

se agregarem, um a um, à casa de Danny), bem como em um considerável grupo de 

eventos que se passam com os paisanos. 

 

Em Monterey, essa velha cidade da costa da Califórnia, conhecem bem 

estas coisas, transmitem-nas de uns para os outros e, algumas vezes, 

acrescentaram-lhes pormenores.  É bom que este ciclo seja fixado no papel 

para que, mais tarde, os estudiosos, ao ouvir as lendas, não possam dizer, 

tal como dizem do rei Artur, de Rolando e de Robin dos Bosques: “Não 

houve nenhum Danny, nem nenhum grupo de amigos de Danny, nem 

nenhuma casa.  Danny é um deus da Natureza e os seus amigos são 

símbolos primitivos do vento, do céu e do sol.”  Esta história destina-se a 

afastar, agora e sempre, os sorrisos escarninhos dos lábios de azedos 

eruditos.  (STEINBECK, [19__], p. 6.) 

 

Mais uma vez (conforme já se vira em 3.2), o narrador opõe os registros oficiais 

(“estudiosos”) ao conhecimento vicário, que, nesse caso, tem as lendas arturianas (e 

não apenas) como parâmetro.  Reveste-se do caráter de responsável pela fixação de 

eventos que atravessarão os tempos, justamente como ocorrera com Arthur, Roland 

e Robin Hood.  Simula-se, de alguma maneira, a já mencionada alegação de 

realidade do romance (e do romancista como um cronista), também definindo-se o 

fio condutor do percurso de Danny e seus companheiros – “símbolos primitivos do 

vento, do céu e do sol”; em outros termos, a liberdade (ainda que, curiosamente, o 

núcleo que reúne as personagens na diegese seja, justamente, o ambiente fechado de 



 
 
Uma Inserção de Tortilla Flat e de Esteiros na História do Romance 

209

Antony C. BEZERRA 
 

uma casa).  O alegado primitivismo, aqui, teria um duplo recorte: o ressalte ao 

comportamento simplório dos paisanos e a ligação destes a esferas ancestrais, o que 

os insere numa tradição mítico-narrativa que já comentei no decorrer de meu 

trabalho.  Essa (re)inserção ocorre não apenas no plano da atuação das personagens, 

mas, sobretudo, na organização de Tortilla Flat.  Por isso, parece exagero afirmar, 

conforme SIMON (1950, p. 161), que “O romance não é mais que uma sucessão de 

aventuras unidas por um fio tênue”, uma vez que a narrativa de STEINBECK progride, 

justamente, por haver eventos implicados. 

Em Tortilla Flat, ainda que o quadro mencionado se confirme, é como se mais 

personagens protagonizassem mais episódios (no caso, capítulos, identidade que não 

se pode estabelecer no livro de GOMES) – tal e qual ocorre nas novelas de cavalaria.  

É por isso que se tem um capítulo como o de número XI, que, ao apresentar um caso 

amoroso de Big Joe Portagee, em nada mais contribui para a ação narrativa do que 

caracterizar a personagem.  Como um sentimento primitivo (que o autor parece 

tanto prezar, mas que, conforme se vê no subcapítulo seguinte, não se realiza 

inelutavelmente), o amor se manifesta em Big Joe no momento em que brigava com 

Tia Ignacia, que o hospedou em sua casa, numa tarde-noite de chuva.  “Não 

podendo largá-la sem continuar a ser espancado, Big Joe apertou-a contra si; e, 

estando assim, o amor surgiu nele.”  (STEINBECK, [19__], p. 154.) 

Em Esteiros, de outro lado, o caráter cíclico (estações) é responsável por que se 

esteja num meio caminho entre a estrutura episódica e uma série de eventos 

organicamente exposta (ainda que, efetivamente, haja toda uma série de eventos 

encadeados que reforçam a condição das personagens e destacam a necessidade de 

alterações no quadro social).  São caminhos que, efetivamente, encontram-se e que, 

uma vez unidos, avançam na narrativa. 

O romance português, assim, parece não se apoiar tão fortemente em parâmetros 

não pertencentes à tradição do romance, o que não significa dizer que, estando 

diante da narrativa de GOMES, flagre-se uma estrutura plenamente orgânica.  

Contribui para essa abertura, essencialmente, o grupo de personagens (a bem da 

verdade, tanto em um como em outro romances).  Deixando-se a questão do 
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estatuto das personagens para ser abordada em 4.2, vale observar, particularmente 

em Esteiros, as características mítico-novelescas há pouco contempladas. 

No livro de GOMES, possíveis traços de uma estruturação esquemática (não que 

eu os censure, bom ressaltar) nascem também das notas didático-ideologizantes de 

que a narrativa está embebida.  É o que, em outros termos, PINA afirmou, ao 

destacar o que julga serem pontos positivos de Esteiros: 

 

a coerência da posição do narrador ao longo de todo o romance, a 

organização que essa coerência confere ao processo narrativo, a inteligente 

estruturação – já por si tão rica de sentido – do romance em blocos 

narrativos dependentes das estações do ano [...].  (1977, p. 55.) 

 

A coerência do narrador reside, particularmente, na manutenção de uma leitura 

(crítica) dos problemas de classe ficcionalizados, bem como, em especial, na 

exploração de índices de esperança – imagens que põem em destaque as 

possibilidades de mudanças sociais.  A expressão da sucessão das estações, tão 

evidente, apresenta os ciclos que interferem na vida dos homens e que os força a 

olhar para frente.  O início da “Primavera”, já problematizado em 3.1, mostra isso: 

 

Flocos de nuvens no céu, como um bando de pombas brancas que roça 

asas no Mirante.  Nuvem de flores nas árvores do vale.  Céu a desbotar 

azul no rio calmo, sem remorsos das cheias, de que já pouca gente se 

lembra.  (GOMES, 1995, p. 103.) 

 

Após a desolação causada pelas cheias, o tempo faz-se de outras cores, numa 

demonstração de que ficou para trás aquilo que se perdeu (“pouca gente se 

lembra”).  Se o narrador de Esteiros construi seu relato de modo a enfatizar a 

expectativa por dias melhores (que só pode ser concretizada por meio da ação), cabe 

vislumbrar um futuro de mudanças.  É como se a natureza desse o exemplo – antes, 

sofrimento; agora, calmaria.  Há, no romance, vários outros símbolos/índices, numa 

elaboração que pode repelir a idéia de um realismo stricto sensu (que, a bem da 

verdade, só pode mesmo ser conceitual). 
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O caráter cíclico e a dominação de que são vítimas as personagens infantis se 

constituem como uma espécie de combustível para uma tríade que contempla a 

busca pela liberdade, desejo que é fruto das tensões entre classes, nascidas da 

exploração por meio do trabalho, e a inadequação a essa estrutura.  Na seqüência, 

apresento passagens emblemáticas (e, sobretudo, simbólicas) e comentários a 

respeito desses três temas. 

 

[Gineto] Seria senhor da Feira e do seu destino; livre, como um homem.  

(GOMES, 1995, p. 16.) 

 

O trabalho duro nos telhais faz com que os garotos (e também os homens) 

busquem formas de fugir à realidade opressora que enfrentam – muitas obrigações e 

pouco (ou nenhum) lazer.  No capítulo 3, eu já aludira mais enfaticamente à prática 

de se contarem histórias (também mencionei a bebida alcoólica) como uma maneira 

de se deixar no esquecimento a existência infeliz de que as personagens são vítimas.  

Para as crianças, essa necessidade parece mais patente.  E surge, assim, a Feira, com 

seus divertimentos, como um evento ansiado pelos meninos, que, dos parcos 

proventos conquistados na estação de trabalho, pouco retiveram, pois os repassaram 

aos pais.  É, precisamente, o que fez Gineto, e a féria da última semana deve ser 

gasta como uma criança gastaria a sua mesada – consome, em cinco dias de festa, o 

dinheiro arduamente conquistado nos telhais.  Quer ser homem – para, talvez assim, 

ser livre –, mas suas ações denotarão um misto de criança e adulto: brinca no 

carrossel e, por interesse numa mocinha (Rosete), dá uma rasteira num homem com 

que rivaliza (GOMES, 1995, p. 26; p. 30). 

A Feira, símbolo referido em momentos iniciais do livro (capítulos II e III de 

“Outono”), representa um mundo que não faz parte da realidade dos garotos e que, 

para eles, só pode ser vivido com efemeridade (e que, para o bem ou para o mal, 

aliena).  Nem todos os símbolos de Esteiros, no entanto, trazem essa riqueza de 

interpretações.  Veja-se um exemplo: 

 

– Mas – que diabo – você sempre devia ter ganho uns patacos, mesmo 

assim.  O tijolo subiu... 
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– Subiu nada, Sr. Castro. 

Fez uma pausa: compôs o corpo na poltrona, enquanto o senhorio 

acendia um charuto.  (GOMES, 1995, p. 129.) 

 

Zé Vicente, dono dos telhais, empenha-se numa luta árdua para que o Sr. Castro 

postergue o recebimento dos aluguéis devidos.  O homem para o qual, textualmente, 

tempo é dinheiro mostra-se pouco inclinado a aceder positivamente ao pedido 

(embora o faça) e, atendendo com desdém o devedor, não larga o seu inseparável 

charuto, marca registrada da personagem e que a transforma no protótipo do 

capitalista.  É um símbolo fácil, caricato, reincidente, cuja pobreza foi reconhecida 

pelo próprio romancista (V. 2.1.2), mas que não deixa de contribuir para a 

representação dos abismos que se abrem entre uma classe social bem-estabelecida (a 

dos proprietários), uma classe intermediária em decadência (a dos que não abriram 

os olhos para a necessidade de evoluir tecnologicamente) e o elo mais frágil da 

cadeia, a dos trabalhadores braçais.  Esses acabam por ser animalizados, vítimas que 

são de um regime que os explora.  Nas palavras do narrador, por ocasião da morte 

do cavalo Branquinho, animal de tração nos engenhos, isso se comprova. 

 

Sagui o [Branquinho] chorou.  Zé Vicente também carpiu a falta do 

servo; mas apenas por não possuir dinheiro bastante para outro que o 

substituísse. 

[...] 

Depois, o mestre mandou atirá-lo [o corpo de Branquinho] para a 

charca velha, onde ficou a apodrecer entre morraça e lodo, e com as 

mazelas inçadas de moscas. 

Os valadores, que lavavam ali as suas roupas, ainda se queixaram de 

que a charca não era sepultura.  Apesar disso, ninguém lhe removeu os 

ossos.  Incapazes de perceber que o cavalo – estropiado, pêlo e osso – fora 

seu igual em condição, os moços, ainda por cima, fizeram troça do Sagui.  

(GOMES, 1995, p. 161.) 

 

Se, nas passagens anteriores, os símbolos são interpretados apenas no plano da 

narração, nesta última, também uma personagem parece ser capaz de alcançar o 

significado do quadro com que se depara.  Aos adultos (no caso, valadores e o 

próprio Zé Vicente), a leitura possível pela morte de Branquinho só pode ser feita 
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numa esfera prática.  Sagui, no entanto, é capaz de enxergar, na carcaça, os restos de 

um seu igual, a que se afeiçoou e que também labutou duro – até a morte.  O 

lamento do garoto parece, também, ter um caráter simultaneamente especular e 

antecipatório: será esse o final de todos – homens e garotos – os que aqui se 

esfalfam?  Sem se mudarem os comportamentos, parece dizer o narrador, a resposta 

é sim.  Somente o indivíduo e o grupo ficcionais podem agir em sentido diverso. 

 

 

4.2 O Estatuto da Personagem Ficcional ao Longo das Épocas 

 

Conforme sinalizei em momentos do capítulo 3, há, à altura do século XX, 

movimentos que detectam o fim de várias instituições – da História, do humanismo, 

do indivíduo etc.  Seguisse eu por essa senda, muito certamente, o presente 

subcapítulo não teria plena razão de ser, uma vez que, dele, constam vários 

conceitos passíveis de se julgarem superados por tendências vanguardistas de 

produção ou análise do romance; particularmente, da personagem ficcional.  Não a 

percorro e, guiado por LIMA, percebo que a morte do homem, anunciada pelo 

estruturalismo, não se confirmou.  O que, hoje, pode-se constatar é uma espécie de 

intervalo, “a separar um sujeito outrora em posição central, apoiado na concepção 

da linguagem como transparência, de um sujeito agora parceiro do processo de 

conhecimento, atuante mas ao mesmo tempo agido [...].”  (1997, p. 213.)  Despir a 

individualidade de seu caráter estático (pois que falacioso) acaba por transformar o 

homem em parte de um processo histórico, em que a mutabilidade (do eu e do 

mundo) só pode ser identificada como elemento inerente ao ser, fator que incide na 

reflexão acerca da condição da personagem ficcional. 

LUKÁCS, como exemplo, põe em evidência o fato de as personagens e de a 

proposta ficcional de DOSTOIÉVSKI já não serem as de TOLSTÓI, sendo que o crítico 

reluta em crer nos indivíduos ficcionais do autor de Crime e Castigo como heróis 

romanescos, uma vez que eles já não lutam contra o existente (2000, p. 160).  Seu 

caráter, que foge às amarras do Realismo oitocentista, não promoveria a morte do 
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homem em sua representação ficcional, mas sim a morte do romance – “Dostoiévski 

não escreveu romances”, é o que afirma um perplexo LUKÁCS (2000, p. 160); 

perplexo porque, na senda do que demonstrei, incapaz de acompanhar a evolução 

desse gênero narrativo como tal. 

A discussão sobre a manutenção ou o apagamento dos caracteres narrativos (a 

meu ver, em verdade, sobre a mudança do seu estatuto) promove a necessidade de se 

observarem – em termos mais específicos – as funções da personagem em diferentes 

momentos da História.  Para tanto, coerentemente com o meu escopo, enfatizo o 

romance como gênero (em termos mais específicos, os livros que analiso) e, à luz do 

que se comentou em 4.1, recorro às derivações que conduzem do mito ao romance. 

As etapas de desenvolvimento por que o texto narrativo passa denotam, 

basicamente, que, do plano mítico ao artístico, há consideráveis alterações na forma 

de apresentação e no estatuto das personagens (conforme analiso, adiante, com mais 

vagar).  A inclinação à opacidade que existia nas narrativas fundadoras (em especial, 

no que diz respeito à representação psicológica das personagens) é mitigada de 

forma gradativa, quando a trivialidade acaba por ceder lugar a uma elaboração que 

não se limite a expor aspectos lineares e mesmo – com a licença do termo, uma vez 

que se trata de ficção – factuais, no sentido de serem inelutáveis.  A motivação 

principal para a primeira tendência reside, decerto, num aspecto: é uma prática 

usual, no texto alegórico ou no de exemplo, um direcionamento (preestabelecido) 

que se configure como o fio condutor da narrativa mítica. 

Para desvendar minúcias desse processo e nele situar Tortilla Flat e Esteiros, creio 

na inevitabilidade de se escolher um ponto de partida às ponderações.  Não fugindo 

ao uso (mas, simultaneamente, afastando polêmicas nem sempre frutuosas), indico a 

Poética de ARISTÓTELES como esse marco.  Opção arbitrária, certamente, uma vez 

que uma dentre várias possíveis (todas plenamente justificáveis).  E que pode, 

ademais, soar imprópria, pois que é a personagem narrativa a ocupar a posição 

crucial de meu estudo, e bem se sabe que o Estagirita é todo atenções à personagem 

dramática. 

Outra verdade que inibiria a eleição da Poética para meus propósitos diz respeito 

ao fato de, até mesmo por meio de uma leitura superficial, o texto aristotélico não 
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elevar a personagem a uma condição de preponderância.  Um exemplo disso está no 

que o autor tem como uma fábula bem-construída, quando põe em destaque a 

necessidade de ela não dever começar ou acabar num ponto qualquer, e sim, 

respectivamente, pelo começo e pelo fim (ARISTÓTELES, 1951, p. 80) – não é central 

o papel dos caracteres para a concretização do estatuto que se advoga.  Associada ao 

eixo da alegada totalidade do mundo grego (ao menos, de um mundo grego possível 

ou ideal, conforme já situei), o conceito de uma composição bem-conseguida não 

passa pelo protagonista.  Este tem seu papel minimizado na medida em que a 

unidade da fábula não reside no fato de ter apenas um herói (o que não deixa de ser 

sustentável) – a uma personagem podem suceder vários acontecimentos sem que, 

disso, resulte unidade.  A ação (os eventos narrativos ou dramáticos), também nesse 

caso, acaba por se sobrepor aos indivíduos.  O mesmo ocorreria na tragédia, em 

que, por se imitar uma ação, aflorariam como relevantes o caráter e as idéias dos 

agentes.  Assim sendo, a ventura ou a desventura das personagens não seriam 

condicionadas pelo caráter ou por algo intrínseco aos caracteres, e sim por suas 

ações (ARISTÓTELES, 1951, p. 76-77).87

Desses descompassos, enfim, tenho ciência.  No entanto, apesar dos senões acima 

evidenciados, ainda assim creio que, por meio da exposição das noções aristotélicas, 

é possível apontar um caminho para o estudo dos entes ficcionais.  Conforme 

asseverou LUCAS: em ARISTÓTELES, mais do que se encontrarem as “respostas 

exatas”, encontram-se “as perguntas certas, no que diz respeito aos problemas 

literários.”  (apud CARVALHO, 1988, p. 1.)  E são esses pontos, pois, um combustível 

para a minha problematização.88

A chave para a compreensão da proposta aristotélica acerca das personagens (sem 

nunca esquecer que a Poética, em seu cerne, é mais propedêutica que analítica) está 

na passagem abaixo, contida na seção XV do texto: 

 
87 LIMA expõe a questão nos seguintes termos: “o princípio e, se pode dizer, a alma da tragédia, é a 

história (mythos); as personagens vêm em segundo lugar [...].”  (1995, p. 69.) 
88 Quero destacar que não é ainda neste momento que enfoco com detenção a problemática do herói 

mítico-narrativo, em que ARISTÓTELES, circunstancialmente, toca; juízos tanto do pensador grego, 

como de outros analistas, são abordados adiante, também em combinação ao estudo dos romances 

Tortilla Flat e Esteiros. 
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No respeitante a caracteres, quatro pontos importa visar. 

Um e o primeiro é que eles devem ser bons.  [...] 

Segunda qualidade do carácter é a conveniência; há um carácter de 

virilidade, mas não convém à mulher o ser viril ou terrível. 

Terceira, é a semelhança, qualidade distinta da bondade e da 

conveniência, tal como foram explicadas. 

E quarta, é a coerência, porque mesmo quando não seja coerente nas 

suas acções, o personagem a representar, é necessário todavia que ele seja 

incoerente coerentemente.  (ARISTÓTELES, 1951, p. 93.) 

 

Sobre a questão da bondade das personagens, é de valia recuperar o que o 

filósofo já afirmara na seção II de seu texto, sobre a imitação das pessoas em ação – 

“necessariamente também sucederá que os poetas imitem os homens melhores, 

piores ou iguais a nós [...].”  (ARISTÓTELES, 1951, p. 69.)  É na primeira das três 

esferas que ARISTÓTELES, certamente, gostaria que fossem inseridos os caracteres do 

drama elevado.  A adequação, no projeto que se apresenta, diz respeito à pertinência 

da função dramática exercida pela personagem; um pleno equilíbrio entre seus 

atributos e sua condição.  A noção de semelhança, que permeia as teorias expostas 

na Poética, é responsável por tomar-se o mundo empírico (ou, ainda, o mítico) como 

parâmetro para a composição artística, ao passo que a coerência está diretamente 

relacionada uma função dentro da economia do drama. 

Vale notar que, dos atributos lançados por ARISTÓTELES, o dois e o quatro – no 

caso, conveniência e coerência – parecem imbricados, o que não deixa de repercutir 

a condição fechada da Poética.  A propósito, não será dificultoso notar que a 

totalidade flagrada por LUKÁCS no universo grego (V. 4.1) faz-se presente na 

esquematização proposta pelo pensador helênico e fixa, de forma patente, notas 

apoiadas numa concepção idealista.  Essa perspectiva também está calcada em dois 

pontos que BRAIT detectou no ideário aristotélico (para ela, essenciais): “a 

personagem como reflexo da pessoa humana” e “a personagem como construção, 

cuja existência obedece às leis particulares que regem o texto” (1998, p. 29) – 

coexistem a tendência genética e a construcionista, ambas já tendo sido 

contempladas em 3.2. 
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Os fatores que destaquei no texto grego foram estudados anteriormente por 

CARVALHO.  O comentador resumiu o tratamento que a Poética confere às 

personagens no seguinte juízo:  “os caracteres devem ser moralmente bons (ou 

participantes de um grau de excelência), adequados, semelhantes à vida (ou ao mito) 

e, finalmente, coerentes.”  (1988, p. 7.)  Se a imitação (semelhança) pode projetar 

tanto a vida como a realidade, tem-se que a caracterização dos heróis não fique nem 

totalmente alheia ao grau de percepção da assistência, nem deixe de se adequar ao 

plano mítico.  Isso antecipa, em termos parciais, o conceito de identificação, que 

marca a passagem do mito à ficção (ou à novela e ao romance). 

Se, na transição do mito à narrativa cavaleiresca (lato sensu, a narrativa de 

aventuras), subsistem elementos cuja característica mais evidente seja a hibridez – 

como o caráter episódico, focado em 4.1 –, no julgamento de ZÉRAFFA, há um ponto 

em que o distanciamento se estabelece desde muito cedo: a mencionada identificação 

com a figura do herói (1976, p. 82).  Pelo seu flerte com a instância histórica, a 

novela rejeita uma possibilidade de repetição in aevum, o que faculta a inscrição da 

personagem num plano factível e a noção de que ela representa, sim, uma pessoa 

individualizada. 

Para SCHOLES & KELLOGG (1977, p. 113), ainda tendo-se em pauta o processo de 

identificação, é necessário observar que o caráter mimético de uma dada 

personagem não se firma a partir de sua condição (um herói, por exemplo, que 

transcenda o estatuto humano), e sim de atributos que a aproximem do homem.  É 

um viés diferenciado, que tem, no modo épico, uma gama considerável de exemplos, 

de que é possível oferecer um.  Tenho em conta o caso da personagem teutônica 

Beowulf (protagonista de epopéia homônima), que luta contra monstros 

improváveis – e ferocíssimos – e, ainda assim, vence-os; mas que não deixará de ser 

humana por um evento inexorável: a morte, com que se depara ao termo da epopéia 

que protagoniza (BEOWULF, 1992). 

Se a concepção das personagens ficcionais está relacionada a diferentes graus de 

apresentação, a compreensão desses entes, muito certamente, pauta-se em 

referenciais psicossociais, aproximando/distanciando receptor e personagem – a 

problematizada identificação, como recurso que proporciona/desencoraja essa 
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interação, serve de exemplo.  Como aponta ZÉRAFFA, ao fixar a discrepância entre 

dois mundos – o mítico e o pautado na História –, “A personagem literária 

representa a sociedade e as suas diferentes ordens e estratos, ao passo que o herói 

das lendas não é, sob qualquer aspecto, representativo.” (1976, p. 82.)  Mais uma 

vez, nota-se que os parâmetros do romance (mais marcantemente sociais, mas não 

exclusivamente) caracterizam uma evolução nas estruturas narrativas. 

Apesar de tudo, e este é um ponto que vale reiterar, parece-me custoso rejeitar de 

todo a representatividade do herói mítico; afinal de contas, ele representa, no 

mínimo, os ideais que regem o percurso de um povo.  Nesse aspecto, fatores 

socioculturais não podem estar completamente à margem; ainda que não deixe de 

ser verdade, é claro, que, pesadas numa balança a representatividade e a 

significância do herói mítico, a segunda instância será preponderante, até por 

motivações históricas já problematizadas (V. 4.1).  Esse eixo se confirma porque, na 

discussão de teorias acerca da literatura, sempre assoma um elemento capital: a 

relação entre o real e o ideal (CARVALHO, 1988, p. 7). 

As diferenças de caráter que é possível flagrar entre Tortilla Flat e Esteiros 

mostram não ser acertada a crença de que as possibilidades de identificação entre 

receptor e personagens se concretizem em nota similar à problematização teórica 

empreendida até o momento.  Em outras palavras, a identificação entre receptor e 

personagem, no caso do romance, não é marca inerente ao gênero e se afirma – 

quando se afirma – por mecanismos díspares e em níveis diferenciados. 

No texto norte-americano, conforme já estudado em 2.1.1, construi-se um 

universo ficcional de indivíduos que não se parecem, exatamente, com os receptores 

em potencial da obra (leitores implícitos, seria possível dizer).  Pela razão apontada, 

ainda que STEINBECK refute veementemente a idéia de que tenha abordado 

ficcionalmente a figura do paisano com um viés pitoresco (V., novamente, 2.1.1), é, 

ao menos, a maneira como o público contemporâneo da obra tendeu a vê-la.  Assim 

sendo, naturalmente, extingue-se uma possibilidade de identificação efetiva entre 

leitor e personagem (ou grupo de personagens), uma vez que há um nítido hiato 

(neste caso, social, mas não exclusivamente) entre as duas esferas.  Danny e o seu 

grupo marcariam a construção de um universo que, alegadamente, STEINBECK teria 
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conhecido de perto, experiência de que o público em geral não teria compartilhado.  

Portanto, o norte-americano médio (suposto receptor privilegiado do livro) poderia 

até rir-se das várias tretas armadas por Pilon ou Jesus Maria; mas é bem certo que 

não se imaginaria praticando uns tais atos. 

Esse processo conduz a uma constatação: bem medidas as características das 

personagens principais de Tortilla Flat – e, naturalmente, o papel que desempenham 

no plano da sociedade ficcional –, não é por estarem fora da História que se afastam 

do exegeta.  Calculo mesmo que nem o relevo mítico do romance seria a razão 

capital para essa situação (independentemente de o tempo paisano correr de forma 

diferente da ‘vida normal’ do norte-americano comum, por assim dizer).  O quadro 

que enxergo, reforço, é resultado sobretudo de um descompasso que diz respeito à 

classe social.  São personagens que têm de menos para um público que teria a mais 

(ou, em última instância, de mais); e não parece concebível projetar-se num grupo de 

personagens que não é exemplo nem de prosperidade, tampouco de moral – bom 

que se entenda, uma moral burguesa, pejada de hipocrisia, conforme deixa entrever 

Tortilla Flat.  Curiosamente, se houvesse um plano social do romance que se 

parecesse com o público, seria, justamente, o de uma classe que é satirizada de 

forma ácida. 

 

Pelas ruas da cidade, senhoras gordas, em cujas pupilas havia o cansaço 

e a sabedoria que tantas vezes se vêem nos olhos dos porcos, iam instaladas 

em poderosos automóveis a caminho do Hotel del Monte, a fim de 

tomarem chá e gim com soda.  (STEINBECK, [19__], p. 53.) 

 

Se é possível irritar-se com a letargia dos pobres, vê-se que não estão sós nesse 

comportamento.  A comparação das senhoras com porcos (animais marcados pela 

indolência) não cria uma imagem nada agradável dos que detêm o capital.  A 

recorrente complacência – fruto de simpatia – que o narrador parece ter com os 

paisanos se esvai quando seu foco é dirigido às demais personagens, como ocorre, 

preferencialmente, com o taberneiro Torrelli, caricatura de protocapitalista. 

Em Esteiros, também é possível flagrar uma clara tomada de partido pelos menos 

favorecidos (PINA, 1977, p. 50).  Não é à toa, evidentemente, que os garotos que são 
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o elemento central do livro ocupem a base da pirâmide social.  O que, no entanto, 

diferencia sensivelmente o romance português da obra de STEINBECK é o tom em que 

as vicissitudes das personagens são apresentadas, e esse é um fator decisivo para que, 

em GOMES, seja possível a promoção da identificação entre público e matéria 

romanesca (especificamente, as personagens).  Se, em Tortilla Flat, o tom satírico 

(que tem como alvo tanto a sociedade, como um modelo de narrativa) mostra-se 

dominante e não parece haver ênfase na mudança do quadro social; no caso de 

Esteiros, tem-se uma dimensão consideravelmente distinta, que vale a pena explicar. 

Primeiro que tudo, é preciso esclarecer que, sendo impossível (ou, no mínimo, 

desaconselhável) o estudo da intenção/proposta autoral, não é por GOMES (como 

cidadão, ao menos) desejar uma mudança no quadro sociopolítico de seu país que se 

justifique a estrutura detectável em seu primeiro romance, bem como, especialmente, 

o caráter das personagens da narrativa.  De outro lado, também será fechar os olhos 

a evidências não reconhecer que a narrativa em pauta, sim, faz parte de um projeto 

em que a intervenção social é nota dominante.  Julgar a obra esteticamente com base 

nessa informação decerto não será pertinente.  No entanto, desprezar o fato de que a 

história de Gaitinhas e seus amigos foi gerada num contexto de tensões políticas e 

sociais pode conduzir a leituras que nada mais façam que reduzir o texto.  Desse 

modo, é preciso ter em conta que o romance dialoga com o contexto (dentro do 

processo de mediação ficcional, conforme amplamente problematizado em 3.2).  Até 

mesmo porque, de acordo com o há pouco citado PINA, o realismo de GOMES está 

construído num misto de “real concreto” e de “símbolos que, de certo modo, 

enternecem os homens” (1977, p. 62).  Não entrando no mérito dos deslizes 

terminológicos (da modalidade de ‘real’ que se ventila), acredito ser válida a 

afirmação do analista. 

Aceitando-se a posição acima exposta, logo se vê que o conjunto de referências a 

mudanças sociais que há em Esteiros é, ele mesmo, um gerador de identificação.  É 

evidente que não se trata de uma narrativa infanto-juvenil (ainda que leitores dessa 

faixa não se afastem, obrigatoriamente, do livro).  Como, então, poder-se-ia esperar 

que adultos se identificassem aos garotos?  A chave que justificaria este processo (ou 

essa possibilidade) reside na dedicatória do livro, que não possui, efetivamente, um 
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caráter ficcional: “Para os filhos dos homens que nunca foram meninos escrevi este 

livro.”  (GOMES, [19__], p. 9.)  Se a existência de ciclos domina a obra, é de se notar 

que, desde esse momento inicial, um tal estatuto se confirma.  Os trabalhadores – 

que o são desde a infância – parecem mesmo ser o alvo da composição de GOMES 

(vários fatores, já expostos e. 2.1.2, corroboram esse juízo).89  Se não se constituem 

como o único público de Esteiros, também o são – e, talvez, preferencialmente.  É 

um tipo de leitor que, nos dizeres de SARTRE, está “Suspenso entre a ignorância total 

e o conhecimento total, possui uma bagagem definida que varia de um momento a 

outro e basta para revelar a sua historicidade”, numa tomada de consciência que se 

dá gradativamente (2004, p. 57).  As já aludidas simbologia da narrativa e projeção 

lírica do narrador pavimentam o caminho para esse encontro.  Ainda a figura do 

narrador-testemunha, conforme demonstro num momento posterior deste capítulo.  

Desse modo, é correto afirmar que há uma plena imersão das personagens de 

Esteiros no plano histórico, sem que, entretanto, afastem-se de uma esfera do ideal 

(no viés futurante por que a ficção está construída).  Esse fator não deixa de ser 

comprobatório daquilo em que firmemente insisto: estruturas do mito não se 

apagam pelo advento de narrativas como novelas ou romances. 

No plano tanto de Esteiros como no de Tortilla Flat, assim, pode-se partir da 

seguinte premissa: os grupos de personagens que estão à frente de uma e de outra 

narrativas são desfavorecidos socialmente, e disso não restará qualquer dúvida.  No 

entanto, como se vê na investigação aos textos, longe estão de ser um retrato do ser 

humano em seu pior (ou seja, as pessoas supostamente “inferiores” que se 

imitariam).  Sob perspectivas que só podem ser chamadas de distintas, GOMES e 

STEINBECK retratam o pobre como um ser provido de humanismo e que, se pode 

mesmo conduzir ao gracejo (fundamentalmente, nesse caso, com o autor 

californiano), jamais deixará de revelar sentimentos que acabem por despertar a 

simpatia e a adesão do leitor (V. comentários de STEINBECK em 3.3). 

 
89 Para RODRIGUES (1979, p. 33), Esteiros “Reúne num mesmo discurso os ideologemas da nova 

consciência marxista e os estereótipos que formam a estrutura linguística da intelligentsia portuguesa 

da década de 40 e do seu suporte e destinatário popular.”  Como parte de um projeto integrado (não 

apenas estético), a obra teria, sim, um público a que visar. 
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Se há conceitos basilares que possibilitam enxergar a natureza das personagens de 

ficção, essa investigação não pode, também, prescindir das relações que as 

personagens mantêm entre si, bem como de seu desenvolvimento numa esfera social 

(a sociedade da ficção, obviamente) – esses aspectos há pouco se deixaram, inclusive, 

entrever (também no subcapítulo anterior, quando discuti o romance como gênero).  

Essa visão faz LANGLAND (1984, p. 14) acreditar que a sociedade ficcional, em 

alguns casos (e a autora cita o de Franz KAFKA), funciona como uma estrutura que 

intervém diretamente na vida das personagens.  Nisso, recupera-se uma tendência 

demonstrada anteriormente por LUKÁCS e por WILLIAMS, conforme se vê em 4.1. 

Em verdade, bem creio numa plena ampliação desse raio de ação (ao menos, da 

sociedade no romance).  Não existe obra em que não haja interferência do plano 

social no percurso ficcional da personagem (sem desprezar a possibilidade de uma 

gradação).  Se se pensar mesmo em O Processo, do aludido KAFKA (2001), ver-se-á 

que aquilo que LANGLAND tem como sociedade se configura, muito mais, como a 

instituição estatal, o que não vai além de um recorte (ALTHUSSER, 1971, p. 137-146, 

pensaria num aparelho de repressão do Estado).90  Não tanto no plano da criação, 

mas com o foco direcionado para a esfera ficcional ela mesma, conclui-se que, sim, 

toda obra expõe um indivíduo a manter relações com a sociedade.  Até o 

afastamento, nesse caso, configura-se como uma dependência, pois que marcaria 

uma tomada de posição da personagem em relação ao quadro social. 

Sob o diapasão acima defendido, deixaria de fazer sentido uma indagação a que a 

própria LANGLAND (1984, p. 19) parece conferir demasiada importância: tudo 

aquilo que se integra à sociedade romanesca pode ser chamado de social?  Percebo, 

nesse questionamento, ares que demandariam muito mais uma definição do que uma 

problematização.  Será mesmo que é urgente definirem-se, um a um, os elementos 

que povoam o universo romanesco?  Penso que não.  Ademais, se for o caso, não 

 
90 Também ZÉRAFFA (1976, p. 130), em notas similares, estuda a questão apontada com recorrência 

ao autor checo.  E, ainda que se trate de um comentário que fuja, peremptoriamente, ao escopo de 

meu trabalho, não posso me furtar a críticas quanto à redução a que tanto ZÉRRAFA como 

LANGLAND condenam o romance O Processo, em que as implicações mais nítidas seriam existenciais 

(das relações do homem com uma instância impalpável e superior), e não do Estado em relação ao 

indivíduo.  Justamente daí afloraria o caráter alegórico da narrativa. 
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será que todas as manifestações teriam um cunho social (do mundo real ou do 

ficcional)?  Ainda que sejam idiossincráticos, até mesmo comportamentos de 

personagens são moldados socialmente.  E, no fim de contas, o que se chama social 

pode ser encarado a partir de não poucas perspectivas, digam elas respeito ao 

universo ficcional propriamente dito ou ao importante processo de criação e de 

difusão da obra romanesca (tópicos já enfocados em 3.1). 

Identificar o quadro por mim elaborado parece uma atitude possível no eixo das 

idéias de KAZIN (2002), que, a partir de um olhar panorâmico sobre a obra de 

STEINBECK, acredita que “as pessoas, no trabalho do escritor, se tomadas como um 

todo, são sempre uma fonte do mal; trata-se de uma sociedade, em seu plano 

coletivo, que, gradativamente, envenena a si própria e corrompe os seus membros.”  

A noção de que o romance seria o palco privilegiado para se assistir ao embate entre 

sociedade e indivíduo assumiria tons de novidade na ficção do autor norte-americano, 

pois que este último fator estaria fadado a sucumbir e, o que é pior, passar para a linha 

adversária, rendendo-se ao poder de degeneração da comunidade. 

Levada a Tortilla Flat, a interpretação de KAZIN é parcialmente apropriada.  Em 

que pese a toda a adesão que o narrador dirija aos paisanos, é permitido acreditar 

na detecção de um plano de corrupção que abranja todas as esferas sociais.  O 

grande aspecto a se contemplar, entretanto, diz respeito aos parâmetros morais que 

parecem reger ampla parcela da narrativa: aqueles que dizem respeito aos paisanos.  

É por isso que se torna possível uma dupla leitura do romance, sendo que uma 

delas, que absolve Danny e os seus amigos, é firmemente guiada pela instância da 

narração, conforme já indiquei.  Se Danny sofre mudanças impostas pela sociedade 

– uma vez que deixa a sua margem e entra em seu âmago quando herda as casas –, 

nunca será capaz de adotar plenamente os comportamentos que são regra social e, 

em decorrência de ficar numa espécie de limbo entre a marginalidade e o ajuste ao 

establishment, acaba por fenecer. 

O estatuto das personagens de Tortilla Flat e sua relação à respectiva condição na 

sociedade romanesca (e, até mesmo, da expressão lingüística que as representa, 

conforme analiso adiante) conduzem SCHORER a verificar uma espécie de conjunção 

entre os dois planos no livro.  Segundo o analista, isso se concretiza na medida em 
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que o tom e a textura (da linguagem) “definem os temas e os significados”, fatores 

que permitem constatar uma possível idealização da baixa condição social dos 

paisanos (apud ALEXANDER, 1968, p. 59).  A situação, entretanto, talvez não cobre 

um viés tão simplista, até mesmo pelo que o próprio romance faz ver.  Assim, 

descartando o reducionismo de SCHORER, ALEXANDER detecta, no romance, uma 

forma paródico-heróica que torna complexa a visão idílica que se poderia ter da 

vida dos paisanos (1968, p. 59).  Segundo este último crítico, por conseqüência, as 

tensões que se estabelecem na narrativa (no que diz respeito à maneira como pode 

ser encarado Tortilla Flat, fundamentalmente) são pautadas numa forma satírico-

heróica e na ligação de STEINBECK à proposta pastoral91. 

É como se a narrativa não se resumisse – e, de fato, não se resume – às 

propaladas tendências primitivistas, ou a um olhar cientificista da sociedade, 

aspectos que enfoco criticamente.  A descrição das peripécias em que os paisanos se 

envolvem assumiria o papel de catalisadora das críticas a uma estrutura social que 

supervaloriza o material, em detrimento de um sentimento humanista marcado pela 

espontaneidade.  É bem provável que o próprio STEINBECK tenha se esforçado (o 

texto o revela, ao menos) para compor essa imagem idealizada, conforme, a título de 

exemplo, a passagem a seguir deixa transparecer: 

 

Os paisanos estão isentos de comercialismo, libertos dos complicados 

sistemas americanos de negócios e, como não têm nada que possa ser 

roubado, explorado ou hipotecado, não foram muito atacados por esse 

sistema.  (STEINBECK, [19__], p. 6.) 

 

Bem como os garotos de Esteiros, os paisanos podem ser vistos como ocupando 

uma posição à margem do Welfare State.  Esse lugar social, entretanto, parece não 

exercer funções idênticas nos dois romances.  Se, no texto de GOMES, está a serviço 

da conscientização, em STEINBECK, desnuda comportamentos alternativos que 

acabam por refratar muitos dos vícios burgueses (é um espelho distorcido, mas, 

 
91 A pastoral é definida, em termos gerais, como “uma forma de literatura de evasão, que põe em 

destaque os prazeres do campo.  Encontra-se na poesia, no drama e na prosa de ficção.”  (DRABBLE 

& STRINGER, 1996, p. 43.) 
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ainda assim, um espelho).  É nesse sentido que se mostra pouco coerente tomar a 

descrição do modo de vida paisano como inelutável; é, antes de mais, idealizada e 

sua essência tende a guardar muitas similaridades com a esfera dos incluídos sociais.  

É nesse sentindo que vale remeter o juízo que ALEXANDER (1968, p. 61) faz de 

Tortilla Flat (e da censura levantada pela crítica quanto à hipótese da pastoral 

steinbeckiana).  Cabe ter-se em conta que 

 

O sistema satírico-heróico, ostensivamente, trata as personagens como 

se tratasse de indivíduos heróicos que, em virtude de seu caráter e de sua 

classe, a coletividade sabe não poder serem, sob qualquer aspecto, 

heróicos.  A pastoral, numa certa medida, faz a mesma coisa; no entanto, 

sob um diapasão sentimental, sem a parafernália histórica e heráldica [caso 

das novelas de cavalaria], e por propósitos distintos.  Enquanto, com vistas 

ao ridículo, o satírico-heróico imputa traços heróicos que, 

convencionalmente, são dignos de admiração, a pessoas, grupos ou classes 

despossuídas de umas tais características; a literatura pastoral, com a 

finalidade da unidade social e do naturalismo místico, trata camponeses ou 

pessoas de baixa classe social com sentimentalismo, como sendo boas, 

espertas e felizes numa condição inata. 

 

No caso de Tortilla Flat, uma tal visão se constituiria como uma espécie de 

negação da realidade do mundo, com um narrador que se recusa a ver os fatos como 

verdadeiramente são.  Questiono: será justo pensar que STEINBECK (como escritor) 

cria a sua obra num tal estado de inocência?  Sou levado a acreditar, apesar de todas 

as manifestações contrárias do autor (em especial, o prefácio escrito para a edição de 

1937 do livro), que não.  Mesmo porque se deve lembrar que é usual a grande obra 

literária carecer de justificativa – ou, melhor dizendo, o texto bem-concebido 

justificaria a si próprio. 

O que EMPSON diz a respeito de A Ópera do Pedinte, peça de John GAY, 

dramaturgo inglês do século XVIII, muito se aproxima da visão mais pertinente que 

se possa ter acerca de Tortilla Flat: “[Na peça,] Seria razoável dizer que a natureza 

humana é exaltada e rebaixada por esse processo.”  (apud ALEXANDER, 1968, p. 

64.)  A obra de GAY é, em verdade, uma paródia da estrutura pastoral, e o autor, ao 

apresentar um sindicato de ladrões (moradores de Newgate, região então muito 
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pouco recomendável da capital inglesa), ataca setores privilegiados da sociedade 

augustiniana (GAY, 1999).  É nessa linha de pensamento que parece fazer mais 

sentido a análise de PARINI, que, sobre Tortilla Flat e as respectivas possibilidades de 

leitura, afirma: 

 

Desde o começo, com seu tom de épico de gozação, o romance [Tortilla 

Flat] de John Steinbeck percorre seu próprio curso; as aventuras de Danny, 

o Pirata Pilon [sic], Jesus Maria, Big Joe Portagee, e todos os outros nessa 

variegada comunidade têm sua esplêndida integridade própria.  O livro 

não foi escrito para idealizar esses “nobres selvagens” [não é bem o que diz 

o próprio romancista], nem divertir leitores da classe média desejosos de 

fazer turismo em favelas com uma obra sobre as camadas inferiores.  

(1998, p. 189.) 

 

Não é a busca de uma leitura sectária (independentemente do lado que ocupe) 

que permitirá a apreensão ampla do romance.  Nem uma obra talhada apenas para 

despertar o riso, menos ainda um estudo sociológico em nota ficcional ou um 

romance de denúncia.  Mas talvez tudo isso e um algo mais.  É nesse sentido que a 

idéia de paródia, conforme conceituada por HUTCHEON, pareça mesmo ser a mais 

abrangente, se se pensar em Tortilla Flat, do que a de sátira pura e simplesmente.  

Eis dois momentos que revelam as considerações da autora: 

 

Há-de ter-se tornado claro que aquilo que aqui designo por paródia não 

é apenas aquela imitação ridicularizada mencionada nas definições dos 

dicionários populares.  O desafio a esta limitação do seu sentido original, 

tal como é sugerido [...], pela etimologia e história do termo, é uma das 

lições da arte moderna a que há que atender em qualquer tentativa de 

elaborar uma teoria da paródia que se lhe adeqúe.  (1989, p. 16.) 

 

A paródia está, pois, relacionada com o burlesco, a farsa, o pastiche, o 

plagiarismo, a citação e a alusão, mas mantém-se distinta deles.  (1989, p. 

61.) 

 

Levando-se em consideração as bases literárias e de vivência que subjazem ao 

romance de STEINBECK, vê-se uma reconstrução criativa que, ademais, dialoga muito 
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intimamente com uma determinada inscrição história.  É por isso que a noção de 

anti-herói, aprofundada adiante e costumeiramente apregoada como cabível aos 

paisanos, parece não ser apropriada nesse caso.  Se não há um servilismo formal ou 

temático em relação aos possíveis modelos que se emprega, consecutivamente, é 

custoso pensar numa mera ridicularização ou inversão de tradições.  A 

“transcontextualização” (termo também de HUTCHEON, 1989, p. 19) opera-se 

plenamente e é evidente que as personagens de Tortilla Flat acabem por assumir 

uma nova feição – nesse caso, naturalmente, sim, marcada por um recorte burlesco, 

que pode ser preponderante, mas jamais absoluto. 

Uma tendência, portanto, que impede o grupo de Danny de ser nada mais que 

uma trupe cômica diz respeito ao fato de se apresentar, na obra, uma insistência em 

se oporem (por aproximação, não raro) os valores oficiais àqueles vigentes no 

universo dos habitantes da Tortilla Flat.  Num dos episódios que mais destacam o 

sentimento humanista dos paisanos – quando se desdobram para dar de comer aos 

oito filhos de Teresina Cortez –, há um claro exemplo dessa dissonância, 

consubstanciado no trecho a seguir: 

 

Enquanto [o médico] apresentava o relatório abanava a cabeça com 

incredulidade. 

– Submeti-os a todos os testes que conheço – disse –: dentes, pele, 

sangue, ossos, olhos, coordenação.  Meus senhores, aquelas crianças 

sustentam-se desde o berço daquilo que constitui um veneno lento.  Pois 

bem, meus senhores, nunca na minha vida vi crianças mais saudáveis!  – A 

emoção dominou-o.  – Que animaizinhos!  – exclamou.  – Nunca na minha 

vida vi dentes assim.  Nunca vi dentes assim.  (STEINBECK, [19__], p. 179.) 

 

Teresina, sem pais para a prole e em má situação financeira, alimentava-se e os 

seus com uma dieta à base de bolo de milho e feijões (catados nos campos, entre o 

restolho, após a colheita).  Ao descobrir que a isso se restringiam as refeições dos 

filhos da pobre mulher, o médico escolar assustou-se e os submeteu a uma bateria de 

exames.  Conforme se vê na passagem, o espanto toma conta dele – tudo aquilo que 

imaginava sobre as necessidades nutricionais de uma criança é posto por terra pelo 

que faz Teresina.  É como se os avanços da ciência (curiosamente, muitas vezes, um 
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norte conceitual para STEINBECK) fossem minimizados pela prática quotidiana 

(contraponto similar já demonstrei, em 3.1, ao tratar da História no universo da 

Tortilla Flat).  Se uns tais traços do romance não o aproximam de uma tradição 

pastoral stricto sensu (e, efetivamente, não o fazem), é bem verdade que se enfatiza o 

universo alternativo dos paisanos – resultante da já aludida adesão do narrador às 

personagens.92

Além da especulação em torno da alegada simplicidade das personagens 

romanescas, uma característica que facultaria detectar-se uma elaboração 

esquemática nos romances – mais especificamente, em Esteiros – são as tintas 

maniqueístas que se utilizam quando o plano social é pintado na ficção.  Não 

existem dúvidas de que um tal estatuto está na estrutura do romance português.  

Talvez nem tanto de idealização da vida do pobre, mas sim no que diz respeito à 

reificação do rico por causa do dinheiro (sobre o Sr. Castro, mais de uma evidência 

foi anteriormente apresentada).  Com base em um tal comportamento, Esteiros fica 

no meio do caminho quando se pensa na perspectiva que, segundo REUTER, é 

característica da construção/caracterização de personagens no romance realista do 

Novecentos: “O narrador designa de modo menos maniqueísta os bons e os maus.” 

(1996, p. 24.)  A situação criada por GOMES, assim, corrompe parcialmente a 

perspectiva crítica que o Neo-Realismo, quando não panfletário, adotou ao 

contemplar o quadro circundante.  Conforme um de seus grandes autores notou, “O 

pobre não é necessariamente bom e heróico porque é pobre nem o rico tem de ser 

 

 

 
92 Ao caracterizar a concepção das personagens de Tortilla Flat, TRINDADE (2003) renega atribuir-

lhes a tão propalada aura de simploriedade: “Os paisanos são por ele [STEINBECK] retratados com 

complexidade e profundidade.  Cada personagem apresenta atitudes que ressaltam as 

particularidades de suas psicologias.  Neles reside uma religiosidade que nada tem de sectária, um 

misticismo construído no bojo de suas vivências nas estradas e prisões percorridas.  Tudo atado pela 

forte corda da solidariedade.  E é este o ponto primordial da relação entre eles, o motivo que lhes 

leva a transcender o que a sociedade formalizou como bom senso em nome da amizade.”  Ao crítico, 

entretanto, falta demonstrar efetivamente uma tal constituição. 
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mau por ter dinheiro.”  (NAMORA apud SACRAMENTO, 1967, p. 94.)93

A proposta lançada por NAMORA, efetivamente, não é de todo concretizada em 

Esteiros, conforme demonstram algumas passagens (e não o romance em sua 

integralidade, a exemplo do que poderiam supor analistas mais apressados; caso de 

MENDES, 1986, e de sua visão sobre o romance neo-realista, aspecto comentado na 

seqüência do trabalho).  Afora momentos protagonizados pela figura do homem de 

negócios, já problematizados, há outros que estabelecem essa oposição.  Um evento 

referido em 2.1.2, que diz respeito à contemplação dos forasteiros das desgraças que 

acometeram os ribeirinhos, logo após as enchentes, também reforça a indiferença do 

indivíduo de posses diante da miséria alheia. 

 

As cheias cobriram de água os olhos dos camponeses.  Perdidas as 

margens, o rio fez-se mar – mar de aflições. 

Mas ali do Mirante, sobranceiro à casa do Gaitinhas, a gente que veio 

da cidade, em automóveis, não via angústias, nem olhos rasos de água.  

(GOMES, 1995, p. 66.) 

 

A conjunção adversativa “mas” é capital para que se estabeleça uma oposição 

entre as condições de um e de outro grupos.  Nesse caso, a questão das classes é 

simplificada – sim, com uma forte nota maniqueísta –, e as personagens resvalam 

num tom caricato.  Bem certo é, assim, que os caracteres não tenham o seu estrato 

psíquico superenfatizado pelo narrador.  Entretanto, correta também é a observação 

de que a psicologia dos entes ficcionais pode ser estabelecida não propriamente por 

uma problematização que seja levada a cabo pelo narrador, e sim pelas próprias 

ações.  Ademais, trata-se muito mais de uma consonância do caráter das 

personagens e sua representação – não é de se esperar que indivíduos cujo 

comportamento esteja pautado por sobressaltos sejam construídos com sofisticação.  

Tampouco que elementos ocupantes de nítida posição secundária sejam passíveis de 

sofrerem um tal processo de elaboração. 
 

93 KOTHE (1987, p. 19) julga essa condenável apresentação maniqueísta típica de “obras triviais de 

esquerda, que procuram fazer crer que tudo o que pertence à classe alta já por isso é baixo, enquanto 

que todo o socialmente baixo já por isto seria superior.”  Esse comportamento acaba por fugir “à 

natureza contraditória das pessoas e não questiona os próprios valores.”  (KOTHE, 1987, p. 58.) 
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O plano de atuação da personagem, retomando-se a conceituação aristotélica, 

pode ser muito bem caracterizado pela seguinte asserção: “se desejamos personagens 

suficientemente típicos para que pareçam inteligíveis, também os queremos bastante 

não-típicos para que pareçam individuais” (LUCAS apud CARVALHO, 1988, p. 5).  É 

bem certo que o filósofo grego repute a tragédia, em sua elevação, como imitação da 

vida, e não de pessoas – trata-se da já aludida preferência aristotélica pela ação, em 

detrimento dos caracteres (ARISTÓTELES, 1951, p. 77).  O plano, assim, seria mais o 

do exemplo do que o das personalidades. 

Até mesmo pelas insuficiências que se flagram ao longo da discussão em pauta e 

pela pouca ênfase que o pensador parece conceder à matéria, é inevitável o 

estabelecimento de um meio-termo que afaste as personagens do estatuto de títeres 

desprovidos de qualquer densidade psicológica e, por outro lado, de não poderem 

ser plenamente desajustados, apresentando um caráter que deixe de lado todo e 

qualquer valor sociocultural, sob pena de parecerem totalmente estranhos ao mundo 

compartilhado pelo público.  Essa linha de pensamento é útil, muito 

particularmente, para que se repilam comportamentos de polarização no estatuto da 

personagem ficcional, como a operada pelo romancista inglês Edward Morgan 

FORSTER (1969, p. 53-65) – que, aliás, tem suas bases em ARISTÓTELES – e de sua 

distinção categórica entre as tão conhecidas personagens “redondas” e “planas”.94

Acerca, ainda, de como as personagens são problematizadas na Poética, há um 

ponto adicional ao largo do qual não devo passar (em particular, por ser relevante 

se se tiver em mente Tortilla Flat e Esteiros).  Trata-se do processo de 

reconhecimento (fator central no plano trágico) por que a personagem do drama 

passa.  O Estagirita tem o zelo de distinguir entre personagens “cientes e 

 
94 Largamente estudada no plano das investigações acerca da narrativa (consistiria em tarefa 

extremamente enfadonha proceder a uma listagem de referências), a oposição encetada por FORSTER 

suscita vários problemas, em especial, pela simploriedade e pela imprecisão de suas considerações 

teóricas.  Assim, vejo-me sem outra opção senão a de evitar veementemente essa polarização ao 

contemplar os romances que se constituem como o meu objeto de estudo.  Até mesmo porque os 

estatutos mencionados coexistem harmoniosamente em várias obras ficcionais, independentemente 

do grau de domínio da técnica romanesca por parte do escritor, como parece sugerir o ficcionista-

teórico. 
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conscientes”; as que realizam a monstruosidade sabendo o que fazem; aquelas que 

só depois do ato consumado são ilustradas sobre sua ação; bem como uma outra 

forma de figuração: a de quem está para cometer um ato vil, mas, no momento 

capital, descobre contra quem dirigiria o mal (ARISTÓTELES, 1951, p. 91-92).  Não é 

o caso, nesse ponto, tanto de entender a forma como se caracteriza a personagem 

dramática; antes, de se fixar o estado funcional do indivíduo, pois que, de sua 

(in)capacidade de reconhecer o mundo circundante, surge o desfecho da peça 

teatral.95  Se, no romance, não é usual detectar-se a intensão da tragédia grega, é 

aprendendo sobre si e sobre o mundo (independentemente de se tratar de um 

romance de formação ou de aprendizado, vale dizer) que se construi a personagem 

ficcional.  Na seqüência, quando enfoco as mudanças por que a personagem passa 

no desenvolver do romance, esse aspecto se evidencia. 

Seguindo-se o sentido apresentado – em que tanto identificação como 

reconhecimento se fazem procedimentos de elaboração da personagem –, confirma-

se, nos romances que estudo, a descoberta gradativa sobre o exercício de um 

determinado papel na sociedade ficcional.  Nesse plano, sim, é mesmo a mudança o 

principal catalisador da ação narrativa (bem como ocorreria na dramática).  Em 

Tortilla Flat, não é devaneio acreditar que a transformação que atinge Danny seja 

das mais representativas, e esse processo é marcado pela consciência do que se 

vivencia (consciência de natureza eminentemente social).  Vejam-se duas situações, 

geradas pelas casas que Danny recebeu como herança. 

 

Ao ter conhecimento do caso [que receberia duas casas], Danny sentiu-

se um tanto vergado sob o peso da sua responsabilidade de proprietário.  

Antes mesmo de ir ver a propriedade, comprou um garrafão de vinho tinto 

e bebeu-o quase todo.  (STEINBECK, [19__], p. 11.) 

 

Sorriram um para o outro.  Pilon reparou que no rosto de Danny se 

instalavam as preocupações que a propriedade causa.  Aquele rosto nunca 

 
95 Uma rica leitura desse processo, no plano da tragédia, pode ser vista em CULLER (1985, p. 72-76).  

O autor, por meio de um inquérito ao Édipo Rei, de SÓFOCLES, observa que “o significado não é o 

efeito de um evento anterior, mas sua causa.”  É a construção textual que leva à culpa da personagem 

trágica, e não a história em si. 
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mais estaria livre de inquietações.  Agora que Danny tinha vidraças suas, 

nunca mais partiria as dos outros.  Pilon tivera razão.  Danny elevara-se 

acima dos seus companheiros.  (STEINBECK, [19__], p. 20.) 

 

O narrador – que, nos dois casos, desce ao ponto de vista das personagens – 

expressa muito claramente a percepção que Danny possui de que a sua condição, na 

Tortilla Flat, mudara indelevelmente.96  Até mesmo o amigo Pilon flagra a situação.  

As responsabilidades que a propriedade traz ao agora mais rico dentre os paisanos 

acabam mesmo por ser a semente de sua ruína (como numa tragédia).  Nada será 

capaz de fazer para que se mude o destino.  Se, por um lado, isso reforça a 

indolência das personagens (acontecerá o que tiver de acontecer), por outro, reforça 

a noção do fatum de raiz arturiana, em que um rei, por suas obrigações, nunca está 

tranqüilo.  É evidente que, em Tortilla Flat, as tintas com que esse quadro é pintado 

são uma construção ficcional da sociedade capitalista. 

São também forças sociais que fazem com que Gaitinhas, em Esteiros, seja 

obrigado a reconhecer-se numa nova condição, para que nem sua mãe, tampouco ele 

mesmo, estavam preparados.  Eis o momento capital a denotar esse aprendizado: 

 

Gaitinhas avistou Gineto logo à entrada da Feira.  Noutros tempos, não 

lhe teria falado.  Mas agora, que deixara a escola, reconheceu-se seu igual 

em condição. 

– Gineto...  [sublinhado meu] (GOMES, 1995, p. 29.) 

 

A nova vida de João se estabelece logo que descobre não ter mais sapatos para ir 

à escola e que, consternado, ocupa, no seio de sua comunidade, um status diferente 

do anterior (GOMES, 1995, p. 18-19).  O ex-estudante e o garoto que chefia a malta 

                                                 
96 De algum modo, essa visão se integra a conceitos que ZÉRAFFA estabelece, tendo em conta as 

relações entre o herói e a situação social nos romances de BALZAC.  Haveria, na obra do romancista 

francês, “duas categorias básicas de heróis – aqueles que não reconhecem, na sociedade, uma 

máquina impulsionada pelos princípios de lucro e de poder; aqueles que integram sua vida, 

conscientemente, aos movimentos dessa máquina.  Em ambas as situações, o indivíduo é, 

integralmente, o reflexo do que está acontecendo na sociedade, da mesma forma que a sociedade 

reflete o indivíduo.”  (ZÉRAFFA, 1976, p. 103.)  No caso específico de Danny, é possível flagrar uma 

insidiosa transição do primeiro ao segundo estado. 
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juvenil – Gineto – contrapõem-se como foils, pois que a condição de um revela 

características do outro; e esse é um elemento que os eleva a um plano de 

preponderância narrativa.  De todo modo, a aproximação a Gineto e, por extensão, 

aos garotos que formam o grupo se constitui a partir da ciência que Gaitinhas 

apresenta de sua nova condição dentro da sociedade – uma sociedade que reserva 

papéis bem definidos para todos os seus participantes (“Evidentemente que 

vossemecê não queria fazer dele [João] um doutor.”, diz o Sr. Castro a uma infeliz 

Madalena, que busca um trabalho para o filho; GOMES, 1995, p. 22).  Bem clara é a 

perspectiva que permeia o percurso dos garotos (e que pode, nitidamente, suscitar a 

esperança): é necessária a conscientização de que se faz parte de um grupo social 

para se almejar a libertação.  Essa qualidade de reconhecimento, também presente 

no romance de STEINBECK, pode ser mais bem problematizada adiante, quando 

discuto a hipótese do alegado protagonista coletivo nos dois livros. 

Aprofundando ainda a questão da mudança no plano narrativo, é muito útil 

recorrer a SCHOLES & KELLOGG, que acrescem um tópico aos que já comentei.  

Segundo eles, a figura do herói cujo caráter se forja ao longo da narrativa é recente, 

pois que certos motivos primitivos, como o do “herói insuspeitado” (o caso do 

jovem tímido que, ao passar por uma provação, sofre mudanças internas e externas), 

não trazem as marcas da “personagem em desenvolvimento” – que não implica, vale 

dizer, adensamento psíquico (1977, p. 113).  Esse quadro é fruto de uma mescla 

entre as referências do Cristianismo e os mitos célticos, materializados, 

fundamentalmente, nas novelas medievais.  Como ilustração ao caso, vem-me à 

mente, de imediato, a figura do Rei Arthur, em suas não poucas representações 

literárias (cabendo destaque, é evidente, à Morte d’Arthur maloryana). 

Por essa senda, torna-se pertinente a crença de que, nas narrativas medievais 

escritas, a personagem tenha um estatuto particular, que, por sua vez, não pode ser 

completamente apagado pelas formas sucedâneas.  Assim REUTER qualifica os 

caracteres ficcionais (propriamente ditos) de primeira hora – tendo em mente, de 

modo particular, o contexto da França em princípios da Baixa Idade Média: 

 

Em um primeiro tempo, a personagem parece caracterizar-se por seus 

limites e convenções.  A repetição é sua lei: as mesmas personagens voltam 
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de texto em texto, são tipos que representam, de modo exemplar, sua 

comunidade ou sua casta [caráter de grupo].  O retrato delas é reduzido a 

poucas palavras e reitera os mesmos traços físicos.  Seguem trajetos 

idênticos, buscas e conflitos, através de aventuras similares.  São papéis nos 

gêneros codificados [...], personagens sem liberdade que cumprem um 

destino preestabelecido.  (1996, p. 23.) 

 

É muito evidente que a condição exposta rebaixa as personagens a nada mais que 

uma função narrativa, o que faz lembrar os estudos levados a cabo por PROPP e 

GREIMAS (este, com o seu modelo actancial), teóricos problematizados por SILVA 

(2002, p. 687-689).  Pelo reducionismo que uma tal proposta de análise suscita 

quando o objeto de estudo é o romance, nem ventilo a possibilidade de explorá-la 

no plano de minhas problematizações. 

No fim de contas, entretanto, é lícito acreditar que o quadro exposto por REUTER 

não é totalmente deixado de lado com o advento do romance, mas recebe um 

tratamento consideravelmente diferenciado; em Tortilla Flat, por exemplo.  É claro 

que se pode detectar, na elaboração dos paisanos, uma espécie de simulação das 

funções tipicamente cavaleirescas.  No entanto, existe uma tal reformulação – fruto, 

no mínimo, da mudança de contexto – que o leitor acaba por se deparar com 

personagens que já em muito pouco dizem respeito à Baixa Idade Média 

(contrariamente, sempre bom lembrar, aos declarados intentos do autor). 

Desse modo, parece válido voltar atenções novamente ao que afirmaram SCHOLES 

& KELLOGG (1977, p. 142-143): “sempre que analisamos um personagem como 

tipo, estamos renunciando a analisá-lo como personagem individual e tendendo a 

considerá-lo como parte de alguma estrutura maior”; no sentido não 

obrigatoriamente de algo que seja imanente à obra, mas, indo além, de um fator que 

se possa enxergar na ficção.  Por causa disso, alinho-me aos autores e busco 

observar mais amplamente as tensões entre indivíduos entre si (as personagens 

principais, mormente) e entre eles (idem) e a sociedade ficcional; tanto em Esteiros 

como em Tortilla Flat. 

Se, em Esteiros, eu tomar as personagens apenas como autômatos que nada mais 

fazem além de exercer determinadas funções narrativas, estou as reduzindo a algo 
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que não são efetivamente.  E o fato de integrarem um grupo não apaga as 

individualidades, talvez mesmo as ressalte, por comparação aos demais entes que 

formam a comunidade.  Disso, é possível depreender uma dupla possibilidade: 

podem ser analisadas dentro de um todo ou em sua individualidade, como qualquer 

personagem de qualquer romance que seja – psicológico, impressionista, policial etc. 

Dirigindo o foco à leitura de Tortilla Flat (e as suas seqüências Bairro da Lata e 

Doce Quinta-Feira), de outro lado, menciono TEIXEIRA (1998, p. 125), para quem a 

aparente simplicidade com que STEINBECK caracteriza as suas personagens (fruto do 

primitivismo e das tendências pastorais que acima explorei) faria com que os 

romances pudessem ser vistos como “uma galeria de personagens simples e 

desprovidas de densidade psicológica.  Embora constituam uma dimensão 

fundamental em cada narrativa, não são a sua substância.” (como na perspectiva 

aristotélica, mais relevante que as personagens seria, portanto, a ação; neste caso, 

narrativa).97  A noção aproxima-se dos ora comentados tipos sociais.  Para 

fundamentar a sua perspectiva, a autora recorre às modalidades de personagens 

problematizadas por TACCA, a saber: 

 

a personagem como tema, ou seja, como substância, como interesse central 

do mundo que se explora, e a personagem como meio, como técnica, ou 

seja, como instrumento fundamental para a visão ou exploração desse 

mundo.  (1989, p. 131.) 

 

 
97 Até mesmo nos teóricos neo-realistas – como é o caso de LIMA apud REIS (1981, p. 204) –, é 

possível a detecção de propostas que afastam (sub-repticiamente) os recortes psicológicos e 

individualizantes das obras compostas por seus contemporâneos portugueses.  Consoante o estudioso 

em pauta, o romance – separado em objetivo, subjetivo ou resultado de um “sistema eclético – acaba 

por se adequar às formas de construção demandadas pela proposta conteudística.  Sendo assim, a 

utilização do processo subjectivo depende também muito do assunto a tratar, o que também quer 

dizer que pode estender-se, em certas circunstâncias [quais?] a mais de uma personagem.”  Dá-se a 

entender, de alguma maneira, que não é o enfoque neo-realista aquele que se encaixaria em uma tal 

proposta.  No entanto, não será impróprio verificar que os desdobramentos advindos do próprio 

Neo-Realismo (leia-se, casos de Vergílio FERREIRA e de José Cardoso PIRES) são uma prova de que é 

possível, sim, o enxergar-se o mundo circundante de fora e de dentro, numa espécie de transfiguração 

da comunidade no individual, um diálogo que, de todo modo, não deixa de ser realista. 
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Danny e seu grupo estariam encaixados na segunda categoria, pois que – segundo 

julga a estudiosa portuguesa –, sendo desprovidos de um perfil psicológico 

aprofundado, exerceriam o papel de elementos que propulsionam o curso narrativo 

e que estão a serviço das manipulações impostas pelo narrador (TEIXEIRA, 1998, p. 

126).  Talvez constituíssem a materialização de uma proposta que ZÉRAFFA foi 

capaz de detectar no escritor francês André MALRAUX: numa sociedade dominada 

pela tecnologia, é necessário construir-se uma vida pautada em valores (1976, p. 

126).  (Ainda que esses valores sejam sui generis, como são os dos paisanos.) 

Já KAZIN, tendo por escopo amplo a produção ficcional de STEINBECK (analisa 

Luta Incerta, mas estende o valor do comentário ao corpus do autor como um todo), 

acaba por desqualificar qualquer processo de humanização efetivo que venha a se 

configurar na ficção do escritor.  Para o analista, 

 

há algo imperfeitamente concebido no trabalho de STEINBECK.  É uma obra 

que carece de criatividade.   Tanto pela serenidade moral, como pela 

compreensão das motivações humanas […], as personagens do autor estão 

sempre à beira de se tornar humanas, mas nunca o alcançam efetivamente.  

Existe, nos livros do autor, uma falha insistente em se compreenderem 

amplamente as vicissitudes da vida humana.  (2002.) 

 

Em verdade, o juízo de KAZIN parece estar repousado em parâmetros da 

construção de personagens cuja esfera do pensamento seja desnudada no discurso 

ficcional.  Qualquer outro empreendimento que fuja a essa prática, assim, condenar-

se-ia ao rótulo de tipificação; e as personagens, a tipos sociais.  No que diz respeito 

a Tortilla Flat, ao menos, uma tal visão peca por desconsiderar dois elementos 

cruciais detectáveis na obra: o apoio em diversas referências – multiplicidade que 

afasta o texto, definitivamente, de um modelo reincidente e preconcebido – e as 

mudanças nem sempre previsíveis por que as personagens passam ao longo da 

narrativa (independentemente de se confirmarem os vários presságios nela 

detectáveis).  KAZIN, de algum modo e por um idiossincrático critério de qualidade, 

tende a fechar os olhos a esses fatos, o que gera uma leitura enviesada da ficção de 

STEINBECK, retirando-a do plano em que é produzida. 
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Não se pode, portanto, renegar o gênero a que Tortilla Flat está indubitavelmente 

vinculado (fator que incide, diretamente, na compreensão das funções que as 

personagens narrativas desempenham).  Assim, é necessário levar-se em conta a 

possibilidade de transfiguração – ocasionada por uma ampla gama de fatores – da 

personagem como um tópico capital dentro dessa estrutura narrativa (REUTER, 

1996, p. 24).  É por isso que LANGLAND (1984, p. 7), também dentro da discussão 

em curso, indica serem, a função e o papel da personagem, percebidos em termos 

formais; mais nitidamente, por meio do percurso da personagem – os que conduzem 

da inocência à experiência e da instabilidade à estabilidade tendem a mostrar a 

personagem como primária e a sociedade como secundária.  Nesse plano, muito 

usualmente, a sociedade desempenha o papel (formal) de antagonizar o indivíduo 

(protagonista) – é um obstáculo aos anseios individuais, conforme há pouco 

explorei.  Pode-se mesmo dizer que os eventos em que os entes ficcionais se 

envolvem acusam um movimento ocasionado mais por forças sociais que 

propriamente individuais.  E é aí que entra a noção da personagem (do indivíduo) 

como parte de uma engrenagem social, a que pode ou não se ajustar – caso de 

Gineto, em Esteiros, conforme se analisa adiante.  Todo o percurso de 

reconhecimento, no fim de contas, seria coordenado pela sociedade constituída na 

ficção. 

Essa hipótese não poderia ser sustentada pelas considerações levantadas (ainda 

que de caráter genérico, bom que se diga) por JØRGENSEN a respeito de 

determinadas tendências da composição romanesca (particularmente, aquelas a que, 

por diversas razões, os romances de meu corpus podem ser relacionados): 

 

As categorias de ação não se aplicam nem ao romance de análise, nem 

ao romance de formação, nem aos romances ditos “realistas” ou 

naturalistas nos quais a efabulação deixa de ser o princípio formador, mas 

em que a evolução psicológica, moral ou intelectual de uma personagem 

predomina sobre a ação – tampouco ao romance de consciência, cujo 

processo essencial é o que diz respeito à mente da personagem.  

[sublinhado meu] (1987, p. VII.) 
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O fato de os principais conflitos detectáveis, na diegese de Tortilla Flat, a título 

de exemplo, serem mais imediatos (a sobrevivência ou a satisfação de pequenos 

prazeres) que, propriamente, existenciais, não é suficiente, acredito, para se 

deixarem de lado as motivações que conduzem as personagens a agir.  Ademais, 

todas têm, sim, um perfil psíquico que passa por mudanças (isso vale, sobretudo, 

para Danny e a sua transformação, decorrente de vicissitudes sociais). 

No entanto, creio que permaneça um ponto central a esclarecer: a viragem que, 

em tese, STEINBECK corroboraria, é efetiva?  Não será que fazer, de suas 

personagens, indivíduos que reproduzem as condições burguesas torna, ao fim e ao 

cabo, o homem um ente determinado pelo meio social?  Quando, há pouco, explorei 

os fatores de mudança da personagem ao longo da narrativa, defendi que Danny, ao 

herdar as casas, muda de figura e acaba por se tornar, ele mesmo, num indivíduo 

que se encaixa em certos comportamentos adequados à ordem estabelecida das 

coisas (mas nunca efetivamente; daí a sua ruína). 

Essa crença não me permite, assim, conceber a representação ficcional de seres 

humanos como um processo de que estejam afastadas as problematizações de 

natureza psíquica (nem que, ao menos, estejam traduzidas por elementos indéxicos, 

comportamentais).  Salvo no caso dos tipos sociais propriamente ditos (propensos a 

serem títeres a serviço da proposta de um autor), os traços característicos da 

personagem afloram no texto, seja de maneira direta (por descrição do narrador ou 

da própria personagem), seja por meio das relações entre os indivíduos que povoam 

um universo diegético. 

Em Esteiros – que, contrariamente a Tortilla Flat, não parodia as narrativas 

medievais –, também é possível flagrar o processo de transfiguração.98  As 

motivações para tal não parecem ser outras senão a faixa etária das personagens 

principais (crianças, o que, conforme afirmei, não quer dizer que se trate, 

propriamente, de um romance de formação) e o circuito de conversões sociais 

construído – diretamente ou não – pelo narrador.  Vale acompanhar atentamente 

 
98 Para RODRIGUES (1979, p. 33), “tudo em Esteiros se nos revela mutante, transformável.  Esse 

dinamismo patenteia-se através da luta (Gineto) ou da exasperação (Gineto, Maquineta) e do sonho 

(Sagui, isto é, as estrelas, o amor, remédio contra o tempo e contra a morte).” 
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um exemplo pontual: o de Gineto, que é o primeiro garoto do grupo a ser 

mencionado na narrativa.  As passagens consistem, de algum modo, num esboço de 

protagonista (que só se confirma parcialmente, uma vez que há, por assim dizer, 

dois protagonistas-personagens). 

 

– Se não se calam, racho um! – vociferou ele [o mestre-capataz], 

avançando para a porta da barraca. 

Fez-se silêncio.  Os que estavam mais próximo recuaram, temerosos.  

Mas logo Gineto gritou de longe: – O melhor é matar-nos!  (GOMES, 1995, 

p. 14.) 

 

Quantas vezes, em horas de revolta surda, pensara pagar com juros 

todas as injúrias do capataz e abandonar depois o trabalho.  Já assim fizera 

em todos os telhais.  Com 7 anos, ia o pai levá-lo pelas orelhas até a eira.  

(GOMES, 1995, p. 15.) 

 

[Quando pequeno,] Ainda não era o Gineto ladrão.  O nome veio-lhe 

depois com os assaltos aos pomares, florestas mais belas que os esteiros.  

Mas já era mau e temido.  Amigos tinha-os às vezes nos companheiros que 

precisavam da sua mão certeira para matar galinhas à solta ou colher 

frutos em pomares recatados.  Fora disso, era mesmo um gineto 

escorraçado.  (GOMES, 1995, p. 16.) 

 

Os garotos estão para receber a última féria do trabalho nos telhais, e Gineto, 

sempre arredio, é o único capaz de desafiar o mestre.  Já nasce para a narrativa 

insurgindo-se contra a voz dominante (e dominadora) – mas não tem a consciência 

de classe.  O narrador retroage no tempo e compõe um breve histórico da 

personagem.  Vê-se que Gineto, desde cedo, foi condenado aos trabalhos braçais, 

para ajudar no sustento de casa.  No entanto, também desde criança, ele se mostrou 

avesso não tanto ao trabalho em si, mas, especialmente, ao fato de ser vítima de 

exploração e da completa falta de condições para desenvolver a sua atividade – 

anseia por liberdade, em mais de um sentido.  O que se vê, assim, é que a 

personagem parece mesmo ter quantidade considerável de traços distintivos em 

relação às demais, uma vez que não se ajusta plenamente ao modo de produção por 

que todos os garotos, nitidamente, sacrificam-se.  Isso faz de Gineto, 
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simultaneamente, temido pela liderança (pois que mais forte e mais decidido) e 

marginalizado por não ser igual.  É o chefe a descobrir a impossibilidade de se 

afirmar apenas pela força bruta. 

 

Nos pomares, as laranjas foram apanhadas.  E a quadrilha voltou à 

vida incerta das ruas tristes, sem luz.  Gineto assustou garotos com 

tropelias, como dantes; derrubou barcos nas valetas e castelos de pedras; 

bateu a esmo. 

– Deixa os pequenos – repreendia Gaitinhas.  Mas ele permanecia 

estranho a todos os rogos.  (GOMES, 1995, p. 114.) 

 

As recaídas de revolta em Gineto não são raras, mas, agora, há Gaitinhas a 

mostrar-lhe as faltas.  O processo de evolução em que Gineto estaria inserido não é, 

assim, marcado por sobressaltos ou alterações radicais.  No entanto, sub-

repticiamente, há indicativos de que o desajuste é um primeiro passo para a 

intervenção.  Não se contentando com o quadro circundante, Gineto, 

potencialmente, mostra um caminho de mudanças.  Também as contingências de sua 

vida o fazem.  Já não pode, ainda que insatisfeito com a exploração dos telhais, 

jogar tudo para o alto. 

 

– A mim nã me caçam eles lá, não. 

Por isso, quando reentrou em casa, a fala da mãe foi triste, molhada de 

lágrimas. 

– Andas à boa vida, filho; não te ralas.  O teu pai ’tá como se vê...  

sempre bêbedo.  E tu, que devias ser agora o chefe da família... 

– O chefe?!  repetiu Gineto.  (GOMES, 1995, p. 148.) 

 

Depois de ver a morte aproximar-se de si próprio e do pai – um evento central na 

transformação por que passa a personagem (V. GOMES, 1995, p. 79-83) –, Gineto 

conscientiza-se da nova condição que lhe cabe; não mais chefe de um grupo de 

garotos, e sim de uma família: a sua.  É mais um passo na direção libertadora; ainda 

que, paradoxalmente, acabe o romance na cadeia, preso por roubar carvão (GOMES, 

1995, p. 175.)  Como se vê, posteriormente, o caráter do garoto marcado pela 
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revolta remete à figura do herói narrativo, que, reitero, tende a ser diferenciado, 

tendo-se as demais personagens como parâmetro. 

Apesar dessa afirmação, a situação geral de Tortilla Flat e de Esteiros 

(especialmente, no que diz respeito à forma de representação das personagens 

ficcionais) também dá margem à hipótese de o protagonista individual – ou herói, 

seguindo a nomenclatura de que sou defensor – ser substituído por um grupo, nem 

sempre homogêneo, que desempenha seu papel numa relação com a sociedade.99  

LANGLAND, numa hipótese amplificadora, defende a idéia de que, no gênero 

romance, pode existir uma exacerbação do grupo-protagonista.  Isso se verificaria 

quando, em vez de uma comunidade dentro da sociedade, ter-se-ia o próprio quadro 

social a fazer as vezes de personagem principal.  Seria a situação em que 

 

a distinção narrativa entre sociedade e indivíduos pode sofrer um colapso 

por se permitir que uma ordem social assuma o papel de protagonista.  As 

personagens acabam por não ir além da função de agentes para que a 

sociedade cumpra o seu destino.  (1984, p. 13.) 

 

A sociedade, num caso como o veiculado pela autora, acabaria por assumir, 

conforme insinuei, funções similares à do herói romanesco.  A bem da verdade, essa 

realização (não exemplificada por LANGLAND, contrariamente ao que deveria ser) 

pode soar a falácia, uma vez que caracterizaria uma plena despersonalização das 

personagens, responsável por afastar o leitor do texto ficcional, talvez pela 

impossibilidade de identificação.  Conforme já problematizei, individualização e 

identificação constituem-se como marcas características do romance e, quando se 

perdem em definitivo, algo parece faltar ao gênero.  Mesmo tendo-se em conta 

personagens típicas, o processo indiciado por LANGLAND mostra notas de 

reducionismo – em suas reincidências, os tipos sociais são capazes de reproduzir  

 

 
99 É esse, inclusive, um aspecto que insistentemente interessou os analistas de Tortilla Flat e de 

Esteiros (V. 2.1.1 e 2.1.2) e que, em nota subjacente, reside nas análises operadas no presente 

capítulo. 
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marcas do meio em que se inserem.100

Se – pelo que já ficou dito – é inquestionável o estabelecimento de trocas entre 

sociedade e ficção, é necessário reafirmar a medida em que se estabelece esse plano, 

uma vez que ele concorre diretamente para que se estabeleçam as relações entre 

indivíduo e grupo (ficcionais).  ZÉRAFFA (1976, p. 31), tendo em mente autores 

como TOLSTÓI e ZOLA, acredita na existência de “um verdadeiro paralelo entre a 

sociedade e o romance.  As formas e as ações de um fornecem o modelo para as 

formas e ações do outro.”  Em escritores que têm um evidente recorte realista-

naturalista, para o crítico francês, seria possível detectar grande intimidade entre o 

meio (real) e a ficção.  Não é esse, entretanto, o estatuto que REUTER confere à 

relação (não-dicotômica) entre a sociedade (real) e o universo do romance 

(ficcional).  Para ele, os romances não mudam em vinculação direta à sociedade 

(conforme, mais de uma vez, já fiz ver). 

 

Desse modo, a noção de indivíduo emerge progressivamente.  A pessoa 

(e a personagem) não é mais um simples emblema de sua casta social (o 

cavaleiro, o camponês...) ou um símbolo das atitudes possíveis no mundo 

(as diferenças entre os cavaleiros da Távola Redonda).  Ele se singulariza, 

complexifica-se psicologicamente, é digno de existir independentemente de 

seu nascimento.  Os heróis diversificam-se e não aparecem mais como 

representantes exemplares de sua comunidade.  Esta mutação é 

considerada um dos fatores de transição do romance.  (1996, p. 15.) 

 

No romance como gênero, a personagem deixaria de nada mais que reunir 

características estereotipadas de um dado setor da sociedade para sofrer um 

processo de individualização.  É por isso que não podem ser desprezadas as 

variantes idiossincráticas, que, associadas às históricas, dão forma a um novo 

 
100 Em verdade, os tipos (bem como uma suposta relação especular entre realidade e ficção) podem 

passar a falsa idéia de que constituem um elemento que possibilite a representação social.  De acordo 

com ZÉRAFFA (1976, p. 30), “Quando um escritor tenta representar as relações interpessoais em 

termos de um reflexo da ‘sociedade’ e dos ‘tipos sociais’ [...], passa-se a impressão de que, ao fim e ao 

cabo, resta um espelho quebrado.”  É uma empresa, pois, que está fadada ao insucesso (ao menos, 

obviamente, como ‘representação social’). 
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contexto que se cria – o da ficção romanesca.  Desse âmbito, surge um dos pontos 

que mais despertam interesse à análise das personagens em Esteiros e Tortilla Flat: o 

de as diferentes relações que se estabelecem entre personagens (os protagonistas, 

notadamente), sociedade e narrador (ou autor implícito) motivarem os vários papéis 

estruturais que a sociedade pode desempenhar no romance. 

Indo além da mera oposição entre personagens e sociedade atrás problematizada, 

cabe explorar as maneiras como aquelas (se consideradas uma representação de 

indivíduos participantes de uma vida social) interagiriam com a coletividade; até 

mesmo porque, conforme já expus, a idéia lukacsiana do herói problemático 

passaria por um conflito de ordem social (que se dá em mais de um nível).  Nesse 

sentido, vale recuperar o pensamento de LANGLAND (1984, p. 11), segundo quem é 

usual as personagens serem apresentadas como presas num meio social e se 

mostrarem em luta com ele – “As potencialidades individuais se deparam com as 

possibilidades sociais, e o resultado é ou alguma limitação pessoal ou algum 

sacrifício.”  Não é falacioso, assim, afirmar a ligação íntima do gênero aos embates 

que se estabelecem ou entre indivíduo e sociedade, ou, ainda, entre classes.  

Inevitavelmente, esses desencontros acabam por se refletir no plano da representação 

das personagens ficcionais. 

Inscrevendo essa gama de trocas no plano da História, é correto afirmar que a 

passagem do século XIX ao XX revela uma mudança nos padrões em que se construi 

a personagem.  ZÉRAFFA (1976, p. 20) estabelece uma possível transição do social 

para o individual nos seguintes termos: 

 

Os modelos estabelecidos por Balzac, Tolstói ou Dickens perderam a 

utilidade para os escritores sucedâneos, os quais desejavam representar um 

mundo em que mesmo as noções de ordem e de hierarquia haviam 

fenecido, e em que “valores” autênticos são encontrados apenas em nossos 

processos de pensamento.  O escritor não pode mais, escreveu Proust, 

analisar a realidade social em termos das “dimensões amplas dos 

fenômenos sociais”, mas sim por meio de uma penetração “profunda na 

natureza de uma individualidade”. 
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Acredito que o questionamento incisivo do autor sobre o não-aproveitamento das 

referências prévias é digno de reservas, uma vez que é indefensável o alegado 

apagamento de umas tais marcas.  No entanto, como caracterização de diferentes 

projetos ficcionais, não parece sensato tachar o ideário de ZÉRAFFA de inconsistente.  

Se não tanto no que diz respeito aos elementos constantes da diegese – personagem e 

sociedade aí sempre se fazem presentes –, talvez no que se relacione à primazia 

conferida a um ou a outro aspecto do romance.101  Ainda que se detecte, no século 

XX, a dominância da apresentação das personagens ficcionais como “‘impressões’ 

que não reclamam a verdade absoluta como fatos” (SCHOLES & KELLOGG, 1977, p. 

142), há de se convir que não poucos autores – os chamados novos realistas, não é 

demais lembrar esse evidente exemplo – enfatizam a esfera social (coletiva, portanto) 

na construção de sua ficção (e, por extensão, dos indivíduos ficcionais).  Reconhecer 

essa possibilidade, assim, tanto demonstra a multiplicidade típica do romance – o 

estudo de seu desenvolvimento não apresenta condição diversa –, como, sobretudo, 

indica formas distintas de como o quadro histórico é lido pelo indivíduo criador 

(naturalmente, o autor de ficção). 

Ao descrever tendências novecentistas que não têm seu centro de discussão na 

idéia de self, MENDES é apenas um de muitos críticos que atacam (ou, ao menos, 

questionam) aquilo que ele julga ser o romance neo-realista (também 

preconceituosamente qualificado pelo autor como “populista”).  Nas palavras do 

estudioso, as tendências individuais do romance na transição do Oitocentos ao 

Novecentos cederam lugar a um novo tipo de manifestação, cujo projeto central 

seria desviar 

 

a atenção do indivíduo para a classe, o que transportava o interesse 

artístico para a visão do proletariado, levando, em certo modo, ao 

empobrecimento do humano individual.  Empobrece a pessoa em favor do 

 
101 Nesse sentido, cabe lembrar a altura em que o estudioso apresenta o exemplo da escritora inglesa 

Virginia WOOLF, em cuja obra a individualidade das personagens reside no fato de elas poderem ser 

não mais indivíduos (ou seja, membros de um grupo social), e sim na afirmação do respectivo self (a 

personalidade) (ZÉRAFFA, 1976, p. 29).  A personagem, desse modo, acaba por se apresentar como 

uma síntese entre o individual e o social. 
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grupo – sem falarmos nos perigos do romance-rese, que levariam a 

apresentar sempre os proletários como vítimas e os capitalistas como 

tiranos.  [sublinhado meu] (1986, p. 213.) 

 

No caso particular dos romances que são o meu corpus, a questão enfatizada por 

MENDES se torna mais complexa, conforme prenunciei ao problematizar notas de 

maniqueísmo que se possa flagrar em Esteiros, especialmente.  Portanto, trata-se de 

um aspecto que demanda nova alusão aos textos literários.  Se, neles, há indivíduos 

– mais propriamente que selves – e se esses indivíduos estão muito intimamente 

ligados a grupos dentro da sociedade, é bem certo que o diálogo se traduza nos 

vários planos de tensão constituintes da diegese.  Conforme indiciei, pode haver 

conflitos dos indivíduos entre si, nas pequenas comunidades, entre o indivíduo e a 

sociedade, bem como do grupo em relação à sociedade (uma vez que aquele, 

reconhecido como unidade, pode desafiar a ordem social em seqüência a idéias 

compartilhadas pelas personagens). 

Em particular, no que diz respeito às relações entre grupo e sociedade (ficcionais), 

ainda que seja patente a relevância das comunidades lideradas por Danny e por 

Gineto/Gaitinhas – em Tortilla Flat e em Esteiros, respectivamente –, escuso-me de 

alinhar os indivíduos ao que HARVEY qualifica como “personagens que são panos de 

fundo, cuja individualidade não precisa ir além da tipificação de tendências e 

pressões sociais.”  (apud LANGLAND, 1984, p. 5.)  Foi essa uma crítica muito usual 

que se dirigiu às duas obras, conforme expus na fortuna crítica dos romances, 

quando se apontava ou uma caricaturização humorística de STEINBECK, ou uma 

limitação ideologizante de GOMES (V. 2.1.1 e 2.1.2).  A verdade, entretanto, ao 

menos no que diz respeito às personagens principais, é que não se está diante de 

seres ficcionais aos quais faltem traços individualizantes; não são títeres de que 

apenas um traço comportamental seja passível de se destacar.  Aquilo que DIAS 

afirmou a respeito de Esteiros, portanto (e em decorrência de razões dissonantes) 

vale para os dois livros: 

 

O pensamento e a sensibilidade animados pelos princípios marxistas-

leninistas [sic] da luta de classes não significam uma tradução restrita desta 
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luta, limitada aos antagonismos económicos, políticos, sociais em dada 

época histórica.  (1975, p. 77.) 

 

Não que o escritor norte-americano se alinhe ao marxismo-leninismo (ainda que 

o enfoque à questão possa ser mais desafiador do que pareça, até mesmo pela 

ambigüidade política do cidadão John STEINBECK, conforme já problematizei em 

2.1.1).  Mas, particularmente, porque, em ambas as construções ficcionais – Tortilla 

Flat e Esteiros –, não é às motivações sociais que se resumem as narrativas.  A 

importância desses aspectos, combustíveis das ações romanescas, não acarreta o 

apagamento do humanismo que se imprime às individualidades, evidenciado nos 

sentimentos de solidariedade e na integração do homem à natureza circundante 

(tanto pelo trabalho, constante em Esteiros e circunstancial em Tortilla Flat, mas, 

sobretudo, pelo fato de o espaço físico das narrativas, lato sensu, não ser o da 

grande cidade). 

O conjunto de convenções, crenças e valores que dão forma à sociedade (em sua 

reconstrução ficcional, no caso específico por mim estudado), assim, não seria capaz 

de apagar traços particulares.  Ademais, se o trato psicológico das personagens pode 

não ser o centro das atenções, isso não significa dizer que seja totalmente 

desprezado.  Não pôr numa escala primeira as divagações mentais dos indivíduos 

ficcionais está longe de significar, obrigatoriamente, a ocultação da sua psique. 

Se é inegável a condição de preponderância que a personagem possui no romance, 

nunca é demais enfatizar a sua articulação aos demais elementos da estruturação 

narrativa.  A forma de narração, por exemplo, é um aspecto de inegável relevo.  

Veja-se o caso dos autores no romance inglês setecentista (Daniel DEFOE, Jonathan 

SWIFT, Samuel RICHARDSON et al.), que puderam estabelecer aproximações e 

distanciamentos entre o individual e o social por meio da narração autodiegética.102  

Esse tópico acaba por suscitar um outro, de muito interesse para a minha análise: 

 
102 WATT acredita que a consolidação do romance realista inglês nos séculos XVIII e XIX é “análoga à 

rejeição de universais e à ênfase aos elementos particulares que caracterizam o realismo filosófico 

[...].”  (apud VILLANUEVA, 1992, p. 24).  A personagem que narra o seu próprio percurso, assim, 

seria fruto do privilégio ao caso em detrimento das reincidências (ainda que avulte, com freqüência 

regular, o tipo). 
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que recursos principais teriam sido empregados pelos autores dos romances que 

problematizo para facultar a referida elaboração? 

Uma compensação para tal – pois que Tortilla Flat e Esteiros não se trata de 

obras em que se encontre a voz narrativa acima indicada –, muito provavelmente, 

traduz-se na adesão dos narradores a um dado grupo social e, sobretudo, à 

conferência de uma nota lírica à forja das personagens.  Esses comportamentos 

indicam, de pronto, a posição assumida pelo narrador em relação aos conflitos (de 

classe, com muita recorrência) que se apresentam.  De alguma maneira, trata-se de 

um processo revelado por PRINCE, em suas conceituações: o narrador sempre tem 

uma certa atitude acerca dos eventos narrados, das personagens apresentadas etc. – 

independentemente de esse comportamento ser expresso ou velado (1982, p. 44). 

A questão é considerada por BRAIT (1998, p. 53) em termos de uma proposta 

textualista, a qual privilegie a narração – “De acordo com a postura [do] narrador, 

ele funcionará como um ponto de vista capaz de caracterizar as personagens.”  Em 

linhas gerais, é justo afirmar que a autora se apóia em HAMON ([19__], p. 77-102).  

À luz da semiologia, o estudioso francês promove teorizações em torno da 

personagem que reforçam o respectivo estatuto como matéria textual, 

enfraquecendo hipóteses realistas que lhe reservem uma condição (semi-)ontológica.  

É, também, um percurso aparentado ao que a narratologia propõe, como deixa 

entrever o juízo que PRINCE expõe acerca da personagem.103  Nesse viés, ela se 

constituiria como um elemento comum a uma série de proposições e com 

características que simulam um ser humano; por isso, em virtude da existência de 

várias pressuposições, conotações etc., numa narrativa, pode variar a caracterização 

que diferentes leitores dão a uma mesma personagem (1982, p. 72). 

 
103 A concepção de narratologia que aqui se adota é a de REUTER (1996, p. XVIII): “Esta disciplina 

estuda a Narrativa como tal: as formas obrigatórias e as suas combinações que encontramos na 

produção de todas as narrativas independentemente de sua inserção na sociedade.  Isto não significa 

absolutamente uma preferência teórica por abordagens ‘internas’.  Pensamos somente que estas 

produziram noções operatórias e transferíveis às diferentes narrativas, utilizáveis em quadros teóricos 

e interpretativos muito diversos.” 
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Ainda que não participem da diegese das respectivas narrativas, tanto o narrador 

de Tortilla Flat como o de Esteiros assumem ares de testemunha – que, nos dois 

casos, são extradiegéticos sem darem indícios plenos de que o são.  Baseado em 

MAINGUENEAU, eu já tratara da questão em minha dissertação de mestrado, ao 

enfocar a narração em A Noite e a Madrugada, de Fernando NAMORA (BEZERRA, 

2000A, p. 92).  Eis a conceituação que o estudioso francês faz do chamado 

“narrador-testemunha”, recurso a que aludi como mais um fator que promove a 

identificação no gênero romance: 

 

Essa ‘voz’ inserida na ação, que não tem nem a neutralidade de um 

narrador anônimo, nem a feição desta ou daquela personagem, remete à 

figura do narrador-testemunha, o qual partilha o ponto de vista e a língua 

da coletividade evocada pelo romance, embora permaneça deslocado.  

(MAINGUENEAU, 1996, p. 125.) 

 

Esse processo, claro está, possibilita a adesão do narrador às personagens; no 

caso dos textos que ora estudo, na esteira de um eixo simbólico.  (E cabe uma 

ressalva: lingüisticamente, ambos os narradores que enfoco se eximem de uma 

expressão à maneira das personagens abordadas, conforme exemplifico adiante.)  

Em Tortilla Flat, vendo-se o romance num panorama, a importância do ponto de 

vista fincado na figura do narrador chega a tal estatura que os paisanos teriam seu 

papel de agentes atenuado (ALEXANDER, 1968, p. 65).  Em conseqüência desse fator, 

é-se levado a pensar que, em vez de adesão ou simpatia (designações referentes ao 

narrador), ter-se-ia considerável tolerância para os comportamentos desviantes das 

personagens.  Uma ilustração muito nítida desse processo está no momento em que 

Danny aluga a Pilon a segunda casa herdada: 

 

É impossível dizer se Danny esperava receber qualquer renda ou se 

Pilon esperava pagar alguma.  Se esperavam, ambos ficavam desapontados.  

Danny nunca pediu, e Pilon jamais ofereceu.  (STEINBECK, [19__], p. 27.) 

 

O pobre Pilon teria pago o dinheiro se alguma vez tivesse tido algum, 

mas nunca teve... pelo menos durante tempo que lhe chegasse para 

encontrar Danny.  Pilon era um homem honesto.  Havia alturas em que o 
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preocupava pensar na bondade de Danny e na sua própria pobreza.  

(STEINBECK, [19__], p. 27-28.) 

 

O sistema de valores paisano está de tal forma inculcado nas personagens que, no 

mais das vezes, muito pouca comunicação é necessária para que se estabeleça um 

entendimento (ainda que, também em várias oportunidades, as subversões a esse 

modelo comportamental sejam promovidas para que se atenda a interesses 

individuais).  Conforme FENSCH (2000, p. ix) evidenciou, “Muitos leitores 

descobriram que Danny e o resto dos paisanos vivem em suas próprias regras.”  O 

fato é que, após descrever um contrato extremamente frouxo (em que não pagar e 

não receber subentendem-se), o narrador ressalta tanto a bondade de Pilon (que 

pagaria pelo aluguel, caso pudesse) quanto a de Danny (que permite ao amigo morar 

na propriedade sem ônus).  Evidentemente, há uma nota irônica que se imprime à 

passagem, mas, por outro lado, sobrevaloriza-se um modo de relação social em que 

o dinheiro parece não ser o único fim.  Nisso, é possível ler simultaneamente uma 

crítica (aos não-marginalizados) e uma ambígua exaltação (aos que se acomodam 

em formas de existência diferenciadas). 

Uma outra situação, muito recorrente em Tortilla Flat, reflete a postura que se 

enfoca do narrador: as tensões estabelecidas entre o taberneiro Torrelli e os 

paisanos.  Ambicioso, o italiano também não pode ser visto como uma personagem 

cujas ações estejam centradas na honestidade, pois, como negociante, vende bebidas 

clandestinamente.  No entanto, por não ser alvo da simpatia do narrador, Torrelli 

está sempre em desvantagem com os paisanos.  Seguem dois exemplos comentados, 

que denotam o individualismo da personagem (em oposição ao coletivismo 

enviesado dos amigos de Danny) e o seu maior revés diante da louvada esperteza dos 

paisanos. 

 

Nessa manhã cinzenta, à medida que caminhava, Torrelli ia 

murmurando para si próprio: 

– Ninho de víboras.  Hei-de acabar com essa peste dos amigos de 

Danny.  Nunca mais lhes hei-de dar vinho em troca das coisas e ficar sem 

elas outra vez.  Cada um, por si só, não é assim muito mau, mas quando 

estão juntos!  (STEINBECK, [19__], p. 213.) 
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Eis a situação dessa passagem: Danny, no ataque de loucura de que é vítima no 

capítulo XV do livro, vende a sua casa (à altura, ocupada pelos amigos) a Torrelli.  

No excerto transcrito, tem-se o taberneiro caminhando em direção ao recém-

adquirido imóvel.  Esse momento marca o reconhecimento que a personagem tem, 

dos amigos de Danny, como um grupo – individualmente, podem ser vistos de uma 

forma; unidos, de outra.  É, evidentemente, um reforço da teoria steinbeckiana da 

falange, já referida em 2.1.1.  O rancor de Torrelli decorre das várias injúrias e 

roubos que os paisanos a ele impõem.  O mesmo grupo que acaba por seduzir o 

narrador é alvo da cólera do negociante.  Este extrato da narrativa mostra o 

encontro do italiano com os companheiros de Danny: 

 

– Vocês não sabem nada de negócios, seus vagabundos sem eira nem 

beira.  Quando sair daqui, vou com este papel... 

A coisa passou-se tão ràpidamente que as últimas palavras lhe saíram 

da garganta com a violência duma explosão.  Os pés ergueram-se no ar e 

caiu no meio do chão fazendo um enorme estrondo, ao mesmo tempo que 

as sapudas mãos se agarravam ao ar.  Depois, ouviu bater a porta do 

fogão. 

– Ladrões! – berrou.  – O sangue congestionou-se-lhe no pescoço e na 

cara.  – Ladrões, um raio vos parta!  Dêem-me o meu papel. 

Pilon, que estava em frente dele, tinha um ar espantado. 

– Papel?  – perguntou com delicadeza.  – Que papel é esse de que falas 

com tanto ardor? 

– É o meu contrato de venda, o meu título de posse.  A Polícia há-de 

saber do caso. 

– Não me recordo de papel nenhum – replicou Pilon.  – Pablo, sabes de 

que papel é que ele está a falar? 

– Papel?  – perguntou Pablo.  – Será papel de mortalha ou papel de 

jornal? 

[...] 

Torrelli estava demasiado atordoado para continuar a gritar.  Os 

amigos rodearam-no, ampararam-no até à porta e fizeram-no sair 

ràpidamente, mergulhado na sua derrota.  (STEINBECK, [19__], p. 217-

219.) 
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Tendo em mãos um contrato de venda assinado por Danny, Torrelli desafia os 

seus opositores e dá uma ordem de despejo.  À primeira vista incrédulos, eles 

constatam que o seu líder, sim, traiu-lhes, vendendo a casa por vinte e cinco dólares.  

Entra em ação, no entanto, o método paisano para se resolverem problemas: 

extremamente prático.  Agridem o atordoado Torrelli, tiram-lhe o documento das 

mãos e o expulsam da casa.  Atitude nada digna de apoio, mas que o recebe do 

narrador, muito pouco consternado pelo ocorrido e que parece mesmo corroborar o 

reparo estabelecido por Jesus Maria Corcoran: “Para compensarmos o Torrelli 

passamos a comprar sempre lá o vinho.”  (STEINBECK, [19__], p. 219.)  Em nenhum 

outro lugar, senão na taberna do italiano, o vinho é comprado ao longo do 

romance.  O cinismo e a conveniência do comentário são típicos dos paisanos e não 

são passíveis – nem mesmo discursivamente – de censuras por parte do narrador.  

No máximo, flagra-se uma construção irônica de um quadro que, em seguimento 

aos valores burgueses, não é nada cômico. 

As atitudes de contravenção que se pode encontrar em Esteiros, de outro lado, 

parecem não receber uma aprovação tão ampla no campo da narração.  Como se 

sabe, embora trabalhadores, os meninos também são pródigos em tretas, talvez 

sendo Sagui e Gineto os que mais se destaquem nesse sentido.  Deste último, pode-se 

mencionar um momento exemplar, de que também participa a personagem 

Gaitinhas: 

 

– Atão pede ao gajo que te mostre aquele boneco... 

– Qual? 

– O que ’tá no cimo de tudo. 

Gaitinhas assim o fez.  O homem foi dizendo que custava quinze mil 

réis; mas ainda não lhe deitara a mão, e já a mão de Gineto surripiava uma 

gaita de beiços.  Passos andados, deu a prenda ao amigo, que ficou 

pasmado. 

– Roubaste? 

– Atão... 

Gaitinhas não queria aceitar.  Lembrava-se das prédicas do Sr. 

Professor, na aula.  “Quem rouba, merece castigo exemplar...” 

– Não sejas parvo – insistiu Gineto. 
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Uma a mais ou a menos...  E acrescentou em desculpa: – Se eu tivesse 

dinheiro, comprava.  (GOMES, 1995, p. 31.) 

 

Os meninos estão na Feira e Gaitinhas, inconscientemente, auxilia Gineto a 

roubar uma gaita de uma das bancas.  O ponto de vista sobre o roubo é diverso 

considerando-se uma e outra personagens.  Enquanto Gineto calcula que o ponto-

chave não é o ato desonesto em si, mas sim a impossibilidade de comprar (que 

motiva o furto); Gaitinhas, cujos valores são formados pela escola (a educação como 

fator de conscientização), repreende o colega, ainda que aceite o ‘presente’.  A 

questão crucial é que o filho de Madalena parece ser o único capaz de guiar os 

companheiros porque alia os valores humanos (particularmente, aqui, o respeito ao 

próximo) ao conhecimento institucional, em acréscimo à vivência da realidade dos 

desfavorecidos.  No plano de Esteiros, não há condescendência efetiva quanto ao 

roubo, uma vez que se estabelece uma dialética de valores de que a síntese é 

Gaitinhas.  Também esse traço de caráter se vê quando, ainda na Feira, os garotos 

roubam os bolos de uma banca, e Gaitinhas “[...] teve pena quando viu a cara 

desolada da mulher.”  (GOMES, 1995, p. 32.)  É uma espécie de identificação à 

feirante, talvez uma consciência de classe.  Levando-se em consideração o grupo, 

assim, não é correto acreditar que, em Esteiros, configure-se um nivelamento moral 

ou de sentimentos, uma vez que o ex-estudante vê o mundo com outros olhos. 

Se é plausível julgar que essa adesão à causa de certas personagens resulte 

também de um juízo do próprio autor textual (devidamente reconstituído, conforme 

problematizei ao debater ISER, em 3.2), não parece lícito enfatizar uma linha de 

pensamento que deixe de lado o terreno da ficcionalidade e pinte o quadro de 

intervenções do narrador com tintas que resvalem em condicionamentos biográficos.  

ANDRADE apud REIS (1981, p. 208), no entanto, segue por essa senda: 

 

A verdade é que grande parte do labor dos romancistas é arquitectado 

sobre a experiência.  A memória e o poder de observação são a base da 

imaginação que há-de moldar os sucessos romanescos.  Não podem, pois, 

os romancistas afastarem-se do mundo em que vivem os seus heróis e as 

suas heroínas, e onde bramem as paixões e os vícios que eles hão-de pintar 

e criticar.  [sublinhado meu.] 
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O testemunho, nessa situação, deixaria de ser do narrador (instância ficcional) 

para ser do próprio artista, que se apresenta, assim, como uma espécie de 

intermediário entre o mundo vivido (das experiências pessoais) e o da imaginação 

(por ele criado e povoado pelas personagens que são fruto, também, da inventiva 

autoral).  Outro percalço advindo do juízo de ANDRADE seria a fixação dos “seres 

fictícios [...] como projeção da maneira de ser do escritor”, que assumiria, assim, o 

caráter de um indivíduo privilegiado (apud REIS, 1981, p. 208).  Separar, 

definitivamente, a instância criadora de sua obra não parece acertado; igualmente 

impróprio, entrementes, é advogar uma ligação direta e inelutável. 

Para além da elaboração que o narrador oferece das instâncias ficcionais (ele 

mesmo parte dessa esfera), cumpre revisitar o conjunto das relações diegéticas que 

efetivam as várias leituras que se pode fazer de uma personagem (chaves para a 

problematização dos romances que estudo e, claro está, de seus elementos 

constitutivos).  Nesse sentido, é imprescindível conceituar as formas discursivas 

segundo as quais os caracteres ficcionais podem vir à tona, uma vez que, assim, 

torna-se possível a ampla leitura do caráter das personagens. 

 

A personagem – o protagonista ou os protagonistas de um romance – 

revela suas perspectivas e valores por meio da ação, do discurso, do 

pensamento (no caso de o narrador tornar possível acessarmos o que vai 

na mente da personagem).  Todavia, as personagens necessitam de um 

meio em que atuar e refletir [a já problematizada sociedade ficcional].  [...]  

Por fim, o narrador, interpretando a personagem uma vez inserida no meio 

– seja por meio de um comentário explícito, do ponto de vista ou de uma 

escolha lingüística – oferece um quadro avaliativo do todo.  (LANGLAND, 

1984, p. 9.) 

 

Sendo diversificada a malha de relações que envolve as personagens no plano 

diegético, o caráter delas só pode ser compreendido com pertinência à luz dos 

contatos ficcionais que elas estabelecem – uma relativização que deve estar calcada, 

ainda, no plano histórico em que tanto a ficção quanto a obra estão inseridas, 

conforme sustento.  Disso, é possível depreender que a individualidade das 
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personagens – ou o seu caráter de grupo – só é compreensível com pertinência no 

quadro da sociedade ficcional (ela mesma uma reconstrução), que aproxima e 

distancia os fatores que constituem a narrativa. 

Debruçando-se sobre a matéria, PRINCE (1982, p. 72) destaca que a personagem 

pode ser classificada por suas palavras, suas ações ou sentimentos; e, com mais 

exatidão, pela função que desempenha na narrativa (que não deixa de ser, também, 

resultado do conjunto de fatores antecedentes).  Um tópico particular desse grupo de 

possibilidades merece destaque: o que diz respeito à expressão lingüística das 

personagens.  Especialmente em Esteiros, a forma de as personagens ‘falarem’ é 

suavemente distinta da que se observa quanto ao narrador.  No que diz respeito a 

Tortilla Flat, a situação é aparentada – embora esse recurso só fosse mais 

enfaticamente empregado pelo autor em narrativas como Ratos e Homens e As 

Vinhas da Ira.  Veja-se uma ilustração do dialeto das personagens nos romances de 

STEINBECK e de GOMES (o trecho de Tortilla Flat está em inglês, para fundamentar o 

comentário).  Na primeira passagem, tem-se uma fala de Danny; na segunda, um 

diálogo entre Sagui e Gatinhas. 

 

After a while Sweets Ramirez stepped on that pig’s tail.  Oh!  It 

squealed like a steam whistle.  The front door was open.  That big sow she 

came in for her little pig again.  […]  All the chairs, they were broken.  

(STEINBECK, 2000F, p. 119.)104

 

Sagui... Eh!  Ajuda aqui. 

– Deixa-te disso.  Quando acabares, é Verão. 

Condoeu-se, porém.  – Se arranjasses tijolos... 

Servem pedras?  Tijolos, não tenho. 

– Nos telhais, há muitos. 

Gaitinhas sorriu.  – Há, mas têm dono. 

–- Dono é a gente, que os fazemos.  Queres vir?  Aí com uns dez... vedo-

te a porta que é um ar. 

– Não.  Roubar, não! 

 
104 “A certa altura, a Sweets Ramírez pisou o rabo do porquito.  Nem imaginam.  O bicho guinchava 

como um apito de vapor.  A porta da frente estava aberta.  A porca entrou por ali dentro à procura 

do filhote.  [...] as cadeiras ficaram partidas.”  (STEINBECK, [19__], p. 192.) 
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Sagui soltou uma gargalhada – Injinho!  Quando fores pròs telhais nã 

falas assim.  (GOMES, 1995, p. 69.) 

 

É evidente que a expressão das personagens não é distorcida a ponto de recriar a 

expressão erudita nem do inglês, nem do português (nesse caso, aquela que reside 

nas palavras dos respectivos narradores, que acaba por servir de parâmetro).  No 

entanto, simula-se uma mescla de oralidade e de linguagem familiar, o que insere as 

personagens numa dada classe social (sem educação escolar sólida, no mais das 

vezes) e reforça, assim, a idéia de que se está diante de pessoas simples.  Isso se 

flagra, particularmente, nos períodos curtos de Danny e nas variações fonológicas 

da fala de Sagui.  Não se pode fechar os olhos ao fato de que esse expediente pode 

reforçar a estereotipificação das personagens; o que acaba por conduzir ao 

estabelecimento de um falacioso registro padrão da linguagem, fator muito mais 

patentemente demonstrado em Esteiros.  No entanto, também é de se notar que, de 

algum modo, constitui-se como um artifício que possibilita, ao leitor, elaborar uma 

determinada imagem das personagens.  Por essa razão, exerce uma função de certo 

relevo no âmbito da construção narrativa. 

Independentemente da faceta das personagens que se mostre mais nítida em uma 

narrativa ficcional, deve-se levar em conta um atributo que o já questionado 

FORSTER reserva aos “seres de papel”; característica essa que lhes conferiria um 

capital traço distintivo em relação aos seres empíricos, homens reais, por assim 

dizer.  No mundo sensível, “Conhecemo-nos [os homens entre si] aproximadamente, 

por sinais exteriores, e estes servem o suficiente como base para a vida social e 

mesmo para a intimidade.” (1969, p. 36.)  No romance, por outro lado, o que o 

escritor inglês chama de “pessoas” pode ser alvo de uma compreensão ampla – se 

assim desejar o escritor – por parte dos receptores. 

Por uma percepção integral da personagem, sou inclinado a pensar não 

propriamente em dados apreensíveis – eventos, para ser mais preciso –, e sim na 

possível interpretação do caráter dos entes narrativos.  Isso porque – verdade 

inelutável – não há, dentro da ficção, um antes ou um depois.  Soaria mesmo a 

impropério pensar-se numa infância para Danny, ou numa vida adulta para 
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Gaitinhas.  São universos que, simplesmente, não têm respaldo ficcional, uma vez 

que há limites estabelecidos pela primeira e pela última palavra de uma narrativa. 

Partindo-se de questionamentos similares aos de FORSTER, é possível traçar um 

paralelo mais próximo do que efetivamente se dá entre o indivíduo empírico e o 

ficcional (e que não contradiga a proposição de ISER, que lê a construção das 

personagens à luz da combinação de atributos; 2002, p. 963).  A insistência nessa 

relação parece-me longe de ser infundada, por uma motivação que (soando a 

obviedade, não chega a ser descartável) é lançada pelo próprio romancista inglês: os 

protagonistas de uma história são, geralmente, humanos – ou nestes inspirados, de 

forma mais evidente (FORSTER , 1969, p. 33).  No romance, esse plano pode ser 

afirmado pelo caso particular em oposição aos comportamentos reincidentes (típicos 

da novela medieval ou de narrativas folclóricas, conforme já enfoquei).  A magia do 

romance, assim, surgiria destes elementos, elencados por DOLEŽEL: 

 

O que nos chama a atenção, o que amamos ou odiamos em 

representações artísticas são as pessoas ficcionais concretas em cenários 

espaciais e temporais específicos, ligados por relações peculiares e 

implicadas em debates, buscas, vitórias e frustrações únicos.  (1997, p. 73.) 

 

É muito evidente que, por mais que se encadeiem os eventos narrativos e que se 

reforce uma feição para as personagens, a reordenação proposta por um receptor 

(tanto ficcional como real) jamais poderá ser desprezada.  O indivíduo que se 

aproximar do universo da ficção narrativa tem as suas próprias concepções acerca 

dos diversos elementos que fazem parte da diegese.  Como bem afirmaram SCHOLES 

& KELLOGG (1977, p. 111), “Todo leitor de literatura traz consigo teorias sobre 

personagens e incidentes [...].” 

A imposição de limites, típica da ficção, promove a construção de um universo 

intenso, que é possível (re)conhecer – e esse é um diferencial que se mostra mais 

claramente no romance.  A partir dessa consideração, torna-se possível trabalhar 

uma proposta sustentável, que aproxime o humano e o ficcional com base num 

ponto fundamental – o conhecimento do mundo por meio da linguagem.  CANDIDO 

apresenta uma resposta plausível: 
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o romance, ao abordar as personagens de modo fragmentário, nada mais 

faz do que retornar, no plano da técnica da caracterização, a maneira 

fragmentária, insatisfatória, incompleta, com que elaboramos o 

conhecimento dos nossos semelhantes.  (1985, p. 58.) 

 

De algum modo, a noção defendida pelo crítico brasileiro evoca uma proposta 

aristotélica, se se levar em consideração o que BRAIT (1998, p. 31) reconhece no 

autor da Poética.  Sendo, a personagem, um ente composto pelo poeta a partir de 

uma seleção do que a realidade lhe oferece (o que se viu quando discuti ISER, no 

capítulo 3), cuja natureza e unidade só podem ser conseguidas a partir dos recursos 

utilizados para a criação, igualmente, o reconhecimento dessa seleção 

(reconhecimento participativo, bom destacar) é que permite a composição da 

personagem a partir de fragmentos (da ou inspirados na realidade).  Muito 

certamente, esse ideário pode ser complementado por ECO, cuja exemplificação se 

deve levar em conta: 

 

conhecemos Julien Sorel (principal personagem de O vermelho e o negro, 

de Stendhal) melhor que o nosso pai.  Muitos aspectos de nosso pai sempre 

nos escaparão (pensamentos que ele guardou para si, ações aparentemente 

inexplicadas, afetos não balizados, segredos, lembranças e fatos de sua 

infância), ao passo que sabemos tudo a respeito de Julien. (1994, p. 91-92.) 

 

Na existência humana, os instantes que servem como pistas para as relações 

interpessoais são fruto de vicissitudes, ao passo que, na ficção, a imagem “é criada, é 

estabelecida e racionalmente dirigida pelo escritor.”  (CANDIDO, 1985, p. 58.)  É 

como se houvesse a manipulação do que se pode ou não saber acerca de uma dada 

personagem (ou, melhor dito, quando e como se pode ter acesso a tais informações).  

Mas, a partir dessas evidências, é possível indagar: não será que, também no mundo 

empírico, há, como bem especulou CANDIDO a respeito da ficção, uma mensuração 

entre o que se deve ou não saber de um dado indivíduo?105  Talvez se se pensar – e 
 

105 A percepção das informações acerca de uma personagem ou de um ser humano não deve se confundir, acredito, 

com a conferência de um determinado estatuto a uma e ao outro.  Como muito bem afirmou BRAIT, as personagens 

se confundem “com a complexidade e a força dos seres humanos [...] em nível de recepção.”  (1998, p. 12.) 
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julgo ser, este exemplo, suficiente – na oposição entre vida privada e vida pública, a 

similaridade entre mundo real e mundo ficcional se configure, e o distanciamento 

que sói ser estabelecido entre os dois planos, mais uma vez, seja diminuído. 

No plano ficcional criado por Soeiro Pereira GOMES, detectam-se ares de 

totalidade não em decorrência de se acompanhar amplamente a vida das 

personagens; antes, pelo reforço ao caráter cíclico da existência.  Isso faz com que 

crianças espelhem adultos, num processo que sugere (e nada mais que sugere) a 

despersonalização.  Ademais, as personagens principais do romance recebem, como 

já demonstrei a propósito de Gineto e de Gaitinhas, informações que unem passado 

e presente.  Esse fator proporciona explicações que dão uma imagem que transcenda 

a superficialidade dos comportamentos, projetando-se sobre o porvir. 

Fique bem claro, ainda, que o didatismo passível de ser flagrado em Esteiros – 

decididamente associado ao acabamento da personagem do romance – parece não se 

associar a um viés cientificista-determinista, uma vez que as minúcias de que a ficção 

se ocupa sejam mais voltadas aos elementos idiossincráticos, bem como à exposição 

do quadro da sociedade ficcional.  Dista muito, portanto, de condicionamentos 

(talvez os naturais sendo os únicos dignos de nota), uma vez que o foco é mesmo a 

quebra da corrente da dominação – e, para tanto, uma brecha seria eminentemente 

necessária.  É nesse sentido que o final em aberto, focalizado sobre Gaitinhas e 

Sagui, está longe de estabelecer inexoravelmente o caráter das personagens (até 

porque não é de se esperar que o Gaitinhas construído ao longo da narrativa fosse se 

evadir à luz de ideais libertários). 

Em Tortilla Flat, contrariamente ao que se vê no romance português, parece, sim, 

haver uma tentativa de recorte cientificista.  Não apenas pelas já alegadas 

inclinações de STEINBECK às ciências biológicas (V. 2.1.1), mas, sobretudo, pelo 

caráter fechado de que se reveste o romance, em que o destino das personagens 

parece ser algo de que não podem fugir.  Além da já demonstrada premonição que 

se faz quando Danny recebe a herança do viejo (a carga da propriedade acaba por se 

transformar na ruína da personagem), vê-se uma tendência de enfatizar o organismo 

múltiplo como se constituem os paisanos, que se desfaz quando o seu líder fenece e a 

sua morada sucumbe às chamas. 
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Os amigos encontravam-se entre o monte de gente da Tortilla Flat.  

Fascinados, viram a casa transformar-se numa pilha de cinzas negras e 

fumegantes.  Depois, os carros dos bombeiros deram a volta e desceram a 

colina, afastando-se. 

A gente da Tortilla Flat dissolveu-se na escuridão.  Os amigos de Danny 

continuaram a olhar para a fumegante ruína.  Encararam-se uns aos outros 

estranhamente e em seguida olharam de novo para a casa queimada.  

Instantes depois, voltaram-se e afastaram-se lentamente, sem que, ao lado 

de um, outro caminhasse.  (STEINBECK, [19__], p. 247-248.) 

 

Se a casa é o elemento que mantém a unidade do grupo, uma vez ela ruindo, 

dissolve-se a comunidade.  O símbolo-mor da união entre os paisanos, portanto, 

acaba por ser a propriedade.  A integração que ela promove assume a condição de 

elemento fulcral na narrativa, pois a história começa com a casa e com ela termina.  

Biologicamente pensando, é como se o habitat possibilitasse a sobrevivência do ser 

vivo – não os paisanos, individualmente, mas a falange conforme STEINBECK a 

concebe.  Essa marca – eminentemente novelesca porque simbólica e porque pautada 

em relações de causa e efeito – parece mesmo ter sido bebida da fonte maloryana, 

recebendo, no entanto, tintas sociais que não são precisamente enfatizadas pelo 

autor inglês (que trabalha um plano cosmopolita em que a idealização acaba por se 

transformar em guia principal).  E se, em Esteiros, a dispersão final registra não só o 

fim de um ciclo, mas é também marca indéxica de esperança (de mudanças), em 

Tortilla Flat, parece despertar poucas especulações sobre o ‘destino’ das personagens 

– finda a comunidade, findo estaria o interesse por elas. 

Um derradeiro fator que diz respeito às maneiras como o narrador pode construir 

as personagens do romance se mostra de considerável importância: as características 

dos indivíduos ficcionais ressaltadas na narrativa parecem muito mais imprecisas (e, 

por isso, permeadas de nós) que a descrição das respectivas ações.  É bem verdade 

que a seleção de ações que se apresentam seja fruto do labor de quem conta a 

história, condição que possibilita à caracterização ser construída ao gosto de um ou 

mais pontos de vista.  De outro lado, se se relatam eventos ficcionais, pode-se partir 

do pressuposto de que uma dada personagem realizou ou não determinada ação e, 
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desse modo, o seu caráter passa a ser conhecido sem a dominância de julgamentos 

prévios (no caso, o do narrador). 

No contexto da hipótese defendida, ecoa, de certa maneira, a visão de TRILLING, 

segundo a qual “todas as personagens da ficção [...] existem em razão de suas 

maneiras observadas” (apud SCHOLES & KELLOGG, 1977, p. 121.)  Jamais se 

poderá, reitero, desconsiderar o papel manipulador da narração, pois é nela que se 

configura a construção do caráter da personagem.  PRINCE, a título de exemplo, 

menciona o caso de o narrador surpreender o leitor por meio da contradição de 

pressuposições, o que é muito característico de subgêneros romanescos como o 

policial (1982, p. 44). 

Nesse eixo de discussões, pode ser contemplada a noção defendida do romance 

como gênero “realista”, problematizada no subcapítulo anterior e que SCHOLES & 

KELLOGG adotam.  Para os autores, detecta-se a tendência de, na diegese, o 

desenvolvimento da personagem se dar de forma cronológica.  Isso implica afirmar 

que seus traços “pessoais são ramificados de modo a tornar mais significativas as 

modificações gradativas que se operam no personagem durante um enredo que tem 

uma base temporal.” (1977, p. 117-118.)  Em verdade, para Tortilla Flat e Esteiros, 

um tal conceito se aplica parcelarmente (ao passo que, em romances ‘não tão 

realistas’, a afirmação dos dois teóricos pareça ser imprópria – é bem certo que eles 

tenham em mente uma modalidade de romance que é estendida ao gênero como um 

todo). 

Em Esteiros, encontra-se uma tripla rede de referências a construir o caráter das 

personagens.  Um primeiro índice, que aflora oportunamente, é a alcunha (com a 

devida justificativa).  Os dois outros recursos seriam a caracterização direta que se 

oferece dos garotos (mas não apenas, conforme se viu na passagem referente ao Sr. 

Castro que analisei) e, o mais importante, o já aludido relato das ações praticadas 

pelas personagens – mais repetitivo nas secundárias.  (Essa última esfera pode ser 

aliada à mudança, uma vez que as ações possibilitam a evolução, como nos casos de 

Gineto e de Gaitinhas.)  Nesta breve seqüência, cabe observar o conjunto desses três 

elementos no contexto de construção textual da personagem Manuel (ou 

Maquineta): 



 
 
Uma Inserção de Tortilla Flat e de Esteiros na História do Romance 

261

Antony C. BEZERRA 
 

 

Não sei ler, mas faço coisas – repontava, mostrando carros e barcos 

toscos de madeira. 

Despeitados, os outros desvalorizavam-lhe o engenho precoce, em que 

ele confiava, mais do que nos livros. 

– Quando eu trabalhar com as máquinas...  – E, de tanto falar em 

máquinas, chamaram-lhe Maquineta.  (GOMES, 1995, p. 21.) 

 

O resto da Feira era para os outros.  Para o Maquineta, que se apostava 

em descobrir o mecanismo do carrossel [...]. (GOMES, 1995, p. 28.) 

 

O Maquineta chegou esbaforido, aos pulos, e desfechou, agitando os 

braços de contente: – Eh pá!  Amanhã é que é...  Amanhã... 

Tomou o fôlego. 

– Amanhã, o quê?  – perguntou Gaitinhas.  – Desembucha. 

– Arranjei trabalho!  Vou pràs máquinas! 

O rosto fuinha inundou-se de um riso aberto de prazer e orgulho.  

(GOMES, 1995, p. 115.) 

 

Só então Maquineta caiu na realidade.  Lançou em volta um olhar 

estranho, interrogativo, como que a procurar a ilusão fugitiva.  As 

máquinas ficavam lá para trás, nos barracões sombrios, altos como 

muralhas.  Ali não chegava a sinfonia dos motores, dos martelos e 

bigornas, das correias e tambores.  Era a desolação do cais.  [...]  Ao longe, 

a campina enevoada; perto, o rio indiferente, sonâmbulo.  Paisagem – 

solidão.  (GOMES, 1995, p. 119.) 

 

Desde o primeiro momento em que surge na narrativa, a personagem Maquineta 

é caracterizada como tendo uma fixação por máquinas e um incontido desejo de 

trabalhar na Fábrica Grande – numa oposição muito clara entre os conhecimentos 

livresco e prático (sendo que este último, como um fim em si próprio, pode conduzir 

à alienação).  Segundo RODRIGUES (1979, p. 28), trata-se de uma personagem que 

gera a expectativa da assunção de uma classe (a operária). 

Na primeira passagem transcrita, é possível flagrar a razão de ser do apelido de 

Manuel – sua inclinação às habilidades manuais, quando João, a título de exemplo, 

destaca-se como estudante aplicado e amante da música.  Esse plano comparativo se 
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estabelece, inclusive, no próprio corpo do romance, uma vez que Maquineta é o 

garoto com que João se depara no caminho da Feira.  Se o narrador relata ações e 

palavras sobre Maquineta, pelo contato que se estabelece entre as duas personagens, 

não parece impróprio acreditar que – nesse momento, em especial – o ponto de vista 

resvale no filho de Madalena. 

A segunda e a terceira passagens são úteis para se aferir o grau de adesão de 

Maquineta a uma causa, sua vontade manifesta.  Essa íntima ligação da personagem 

a engrenagens e a máquinas (observa os mecanismos do carrossel, enquanto os 

colegas se divertem pela Feira) é, sem dúvida, insistente, e retira da personagem 

qualquer recorte psicológico em tons similares aos que se encontram nas figuras 

centrais do romance.  É como se, de alguma maneira, ela desse suporte à evolução 

de Gaitinhas, em especial – cria um ambiente humano que permite ao filho de 

Madalena amadurecer.  Até o momento em que se frustra por não encontrar na 

Fábrica Grande aquilo por que procurava, tem-se um Maquineta cujo único objetivo 

aparente é tornar-se operário. 

A quebra das expectativas da personagem em pauta é realizada plenamente no 

último trecho transcrito, quando percebe tanto a precariedade das condições de 

trabalho, quanto a distância de seu sonho, que consistia em trabalhar, efetivamente, 

com máquinas.  A vontade de ser serralheiro, assim, é brutalmente frustrada.  É esse 

o combustível que mudará o caráter do garoto, mas não como um processo, e sim 

abruptamente.  O sonho que lhe é tolhido acaba por fazer de Maquineta amargo e 

vingativo, conforme é possível ver em descrições e ações da personagem em 

passagens ulteriores do romance, também quando questiona a chefia – instituída 

pela força bruta – de Gineto (V. GOMES, 1995, p. 151; p. 160; p. 173.) 

Na esteira da discussão acerca da diversidade de maneiras como a personagem 

pode ser construída no texto romanesco, advém a necessidade de se reconhecer, 

também, que os indivíduos exercem funções cuja importância é variável no espaço 

narrativo.  Dentre os que se pode estudar, quase sempre é ao herói que se destinam 

maiores atenções; conforme já fiz ver, a título de exemplo, é a ele que se confere 

ênfase quando está em pauta a elaboração da sociedade ficcional. 
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Para proceder à discussão, muito particularmente, tornam a despertar o meu 

interesse as referências que ARISTÓTELES faz às personagens da tragédia e às da 

comédia (em relação ao indivíduo que se vê representado, num paralelo que lança 

mão do mundo empírico como fundamento).  Conforme revelado no início deste 

subcapítulo, desde os antigos gregos, flagrou-se a tendência de se vincularem as 

formas à extração social das personagens que povoam as obras literárias (o que, vale 

dizer, lenifica a noção do pleno distanciamento do mito em relação à História). 

Nesse sentido, ARISTÓTELES (1951, p. 73-75) observa que, no âmbito do gênero 

dramático, existe uma forma que enfoca seres de elevado cariz (ainda que 

apresentem fraquezas que os conduzam à ruína); e uma outra, muito menos nobre e 

que, por isso mesmo, tem seu foco de atenções voltado para indivíduos cujas 

atitudes são eminentemente pedestres (o que os faz, conseqüentemente, serem 

ridicularizadas).  Trata-se, enfim, da oposição entre a imitação das pessoas 

superiores (a povoarem a tragédia) e a dos seres inferiores (que são imitados no 

drama cômico).  O caráter dos indivíduos ficcionais, para o filósofo, acaba por não 

fixar diferenças entre o dramático e o épico: “A epopéia e a tragédia convém 

sòmente na imitação de homens superiores, por meio do discurso; mas difere a 

epopéia da tragédia, pela adopção de um metro uniforme, e pela forma narrativa.”  

(ARISTÓTELES, 1951, p. 75.)  Tanto as personagens principais da tragédia, quanto as 

da epopéia, são de extração superior.  Cabe referir, entretanto, que os destinos de 

umas e de outras não são coincidentes. 

A elevação da personagem trágica é não apenas espiritual e humana, mas, 

sobretudo, econômica e social; do mesmo modo que, na comédia, as personagens 

marcadas pela baixeza de caráter pertencem a uma escala desfavorecida na pirâmide 

social.  Se o percurso de queda dos nobres é motivo para compadecer-se dos grandes 

que, por serem humanos, vêem-se envolvidos numa malha de degradação; no caso 

dos que tomam parte das comédias, a pobreza de espírito não conduz senão ao riso.  

KOTHE, no entanto, faz ver que não é apenas a classe social que separa uns tipos de 

personagens de outros.  A função dramática ou narrativa do ente ficcional também 

concorre diretamente para os respectivos estatutos, afastando-o de uma 

determinação social. 
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“Classificar” a tragédia e a epopéia como gêneros maiores e ver nos 

seus heróis apenas o elevado seria desconhecer uma diferença básica entre 

o herói épico e o herói trágico [...].  Ainda que passe por grandes 

dificuldades e provações, e ainda que venha a constituir boa parte de sua 

grandeza através de uma série de “baixezas” (matar, mentir, tripudiar 

cadáveres, enganar e mentir), a narrativa épica clássica, adotando o ponto 

de vista do herói, trata de metamorfosear a negatividade e a positividade, e 

o herói épico tem, por isso, um percurso fundamentalmente mais pelo 

elevado do que o herói trágico, cujo percurso é o da queda.  Mas a queda 

do herói trágico é o que lhe possibilita resplandecer em sua grandeza, assim 

como as “baixezas” do herói épico é que o “elevam”.  (KOTHE, 1987, 12.) 

 

O herói épico é um herói potencialmente trágico, mas é um herói cuja 

história deu certo.  (KOTHE, 1987, 23-24.) 

 

Em suma, e talvez seja essa a observação que mais valia tenha para o presente 

trabalho –: na perspectiva aristotélica, o pobre, quando protagonista da composição 

dramática (e mesmo nos momentos em que surge como figura acessória da trama 

épica) jamais será motivo de reverência na pena do autor literário clássico.  Assim, a 

pobreza econômica deságua, sem sobressaltos, na pobreza de espírito. 

Tomando-se por norte essa referência e transpondo-a ao romance, é possível 

flagrar, inclusive, uma outra paródia steinbeckiana, um acréscimo às que se fariam à 

pastoral e às novelas de cavalaria, ambas já abordadas.  Danny – um homem 

superior aos demais, como é o herói trágico –, enredando-se numa luta em que vem 

a sucumbir (e que o leva à morte), desperta compadecimento e reverências dos que 

estão à sua volta (e, por que não dizer, também das instâncias receptoras da 

narrativa, ficcionais ou não).  Isso se comprova, especialmente, se se pensar nas 

formas como a personagem passa a povoar o imaginário coletivo da Tortilla Flat, 

um misto de mártir e exemplo de heroísmo (conforme problematizado em 3.2).  Sua 

desobediência a uma instância superior (algo similar ao que fazem as personagens 

trágicas, na hybris e na conseqüente hamartia), muito provavelmente, residiria no 
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recebimento das casas de herança, que inserem a personagem num novo plano 

narrativo e que a aproximam de um destino trágico (mas sob outra pauta social).106

Se há personagens de diferente cepa na literatura antiga, há de se reconhecer, 

também, uma gradação dentro de uma mesma esfera.  É, precisamente, o que se dá 

com o herói em situação intermediária, que, nas palavras de ARISTÓTELES, 

 

É a do homem que não se distingue muito pela virtude e justiça; se cai 

no infortúnio, tal acontece, não porque seja vil e malvado, mas por força 

de algum erro; e esse homem há-de ser algum daqueles que gozam de 

grande reputação e fortuna [...].  (1951, p. 88-89.) 

 

Por ser humano, o herói intermediário acaba por falhar e, em conseqüência, 

deparar-se com um termo desairoso.  Abrir-se-ia, também aqui, uma porta para a 

personagem do romance, em seus desentendimentos com um quadro de que faz 

parte, mas ao qual não se integra plenamente.  As noções do humano e do social, – 

como representação, não como referência –, assim, reforçam seu caráter essencial 

quando se pensa no texto literário.  Canalizando, subliminarmente, a questão para o 

herói, BRAIT dá uma clara demonstração da referida necessidade, ao comentar a 

proposta de LUKÁCS: 

 

A nova concepção de personagem instaurada por Lukács, apesar de 

reavivar o diálogo a respeito da questão e de fugir às repetições do legado 

aristotélico e horaciano, submete a estrutura do romance, e 

conseqüentemente a personagem, à influência determinante das estruturas 

sociais.  Com isso, apesar da nova ótica, a personagem continua sujeita ao 

modelo humano [...].  [sublinhado meu] (1998, p. 39.) 

 

Em virtude das consideráveis e variadas mudanças que se detectam na transição 

da epopéia ao romance, REUTER (1996, p. 24), no entanto, mostra-se reticente 

quanto a dar o nome de herói à(s) personagem(ns) central(is) deste último gênero: 

                                                 
106 O sentimento de autoconfiança do herói trágico, a hybris, fá-lo contrapor-se às ordens divinas, 

conduzindo-o a uma falta grave, a hamartia.  Como resultado desse desafio, advém a ira dos deuses 

(nemesis), que gera uma punição (sparagmos) (MOISÉS, 1995, p. 278). 
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“Mais genericamente, o herói deixa seu altar para dar lugar à ‘personagem 

principal’, os retratos expandem-se e não estão mais submissos ao Belo, as tramas 

podem variar, não sendo mais estabelecidas de antemão.”  Parece não aceitar que 

tanto o herói de hoje como o de ontem seguem um caminho similar na narrativa, 

afastando-os, particularmente, a natureza das provações que têm de enfrentar (e, 

claro, o sucesso ou o insucesso de suas empresas). 

Essa crença me faz, assim, repelir a noção de anti-herói, constantemente 

apregoada a protagonistas de romances (ao pícaro, num exemplo que recorre ao 

usual).107  Há de se observar o estatuto da personagem na economia de uma 

narrativa específica, e não tendo-se por norte preceitos anteriores (do heroísmo 

épico) ou extradiegéticos que sejam valorizados (o topo da pirâmide social).  Por 

isso, sou forçado a discordar de um conceito que FRENCH desenvolve a respeito da 

personagem central de Tortilla Flat: 

 

Danny é um pseudo-herói não apenas por ter limitações, mas 

principalmente porque não as reconhece.  Tortilla Flat, apesar de sua 

leveza, é acima de tudo uma tragédia, uma sombria epopéia da derrota da 

personalidade anárquica.  Apesar disto, é também uma comédia, pois a 

autodestruição da desordem é um passo na direção do triunfo da ordem.  

[sublinhado meu] (1966, p. 58.) 

 

Primeiro que tudo, a alusão ao não-reconhecimento de Danny não o afasta do 

caráter de um herói trágico (levando-se em consideração as discussões sobre a 

Poética de ARISTÓTELES que desenvolvi acima).  Ademais, se há um tom tragicômico 

no romance, inexiste falsidade no possível heroísmo que se venha atribuir à 

personagem em foco; simplesmente, porque, dentro dos parâmetros em que a ficção 

do romance está construída, a personagem é heróica – suas ações são diferenciadas; 

o foco das atenções de seus amigos se dirige a ele; é com ele que o romance começa e 

termina; sobre ele, criam-se histórias de feitos.  Pensar em Danny como um herói de 

mentira só se torna possível se se tomarem como modelo (a se seguir, não a se 

parodiar) heróis épicos – ou, mais particularmente, das novelas de cavalaria.  É 

                                                 
107 Para aprofundar a questão, V. BEZERRA (2000A). 
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postura que julgo inadequada, porque não é, Tortilla Flat, uma epopéia (nem 

mesmo uma novela de cavalaria; nada mais que um modelo subvertido, conforme 

demonstrei). 

Num meio caminho entre as duas visões possíveis acerca do anti-herói, KOTHE 

opta por uma classificação pautada no “esquema de valores subjacentes ao ponto de 

vista narrativo” (1987, p. 16).  Ainda o juízo deste analista deve ser encarado com 

reservas, uma vez que é usual coexistirem pontos de vista no romance.  Como se não 

bastasse essa ressalva, a proposta de KOTHE implicaria pôr-se em segundo plano a 

função narrativa da personagem, em benefício de uma leitura pautada em condições 

que deixem de lado as particularidades da obra ficcional. 

Sobre a personagem principal da narrativa, e passando ao largo dos problemas 

acarretados por um uso restritivo do termo ‘herói’, PRINCE (1982, p. 72) destaca um 

fator que se relaciona à construção textual ela mesma, conforme segue: o 

protagonista de uma narrativa não o é meramente por ser citados mais vezes que as 

demais personagens, mas sim por apresentar uma característica diferencial (para o 

bem ou para o mal, acrescento) quanto aos que o circundam; distinção que se afirma 

em termos de uma função narrativa.  É aquilo que ISER reputa como sendo a 

transgressão de espaços semânticos (por meio da combinação), numa rede de 

relações que supera o esquema do texto (2002, p. 964).  O caráter da personagem 

principal, assim, forja-se na medida em que ela foge ao que se pode considerar 

normal no plano diegético.  É nesse sentido que preponderam, conforme há pouco 

comentado, Danny, em Tortilla Flat, e Gineto/Gaitinhas, em Esteiros. 

Sendo assim, se, na literatura narrativa, as personagens representam normas 

diferentes, é o relacionamento entre os indivíduos (e as coletividades) ficcionais que 

faculta a compreensão da transgressão, como sendo provocada por limitação 

inevitável.  Num outro nível de observação, o que se tem é a fuga a determinados 

padrões semânticos, com a personagem a quebrar parâmetros que regem os campos 

detectáveis no texto ficcional (ISER, 2002, p. 965-966).  Desse modo, o herói acaba 

por firmar novas esferas na produção de sentido. 

É por essas motivações que me parece lícito acreditar que não apenas o grupo ou 

a falange protagonizam Esteiros e Tortilla Flat, respectivamente.  Numa 
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relativização do projeto estético em que os romances parecem estar inseridos – de 

sobreposição das individualidades pela comunidade –, é possível detectar a evidente 

preponderância de certas personagens, seja por predicativos que as distingam das 

demais, seja, ainda, por serem referidas mais recorrentemente nas narrativas a que 

pertencem. 

Tendo em mente, especificamente, o romance português, sou levado a concluir 

que o debate não se deva resolver à luz de uma afirmação pautada em roteiros de 

produção autorais.  Segundo parece intuir PINA (1977, p. 55), em sua análise de 

Esteiros, deve-se pôr em evidência “a caracterização realista de todas as 

personagens, garotos e adultos, fazendo deles todos, pobres e espoliados, um 

protagonista colectivo.”  Este último ponto não é, enfatizo, responsável pelo 

apagamento de individualidades, conforme reconhece o próprio crítico, ainda que, 

segundo ele, estas sejam caracterizadas “ao mesmo tempo em função da situação 

objetiva que a todos é comum”  (PINA, 1977, p. 65.)  Em verdade, esse juízo sugere 

uma subordinação dos indivíduos ao grupo, o que consiste, conforme demonstro em 

minha análise, nada mais que uma parcela das implicações sobre personagens que 

afloram em Esteiros. 

Esse processo se evidencia por uma dupla gradação na apresentação do grupo 

protagonista, sucedida pelas referências às individualidades.  Ou seja, há os garotos 

que trabalham nos telhais como idéia geral, os meninos que fazem parte do grupo a 

ser enfocado no romance e, numa última escala (que jamais poderia ser desprezada), 

cada uma das personagens juvenis.  A primeira dimensão referida se observa na 

abertura de Esteiros: 

 

Fecharam os telhais.  Com os prenúncios de Outono, as primeiras 

chuvas encheram de frêmitos o lodaçal negro dos esteiros, e o vento agreste 

abriu buracos nos trapos dos garotos, num arrepio de águas e de corpos.  

Também sobre os fornos e engenhos perpassou lufada desoladora, que não 

deixava o fumo erguer-se para o alto.  Que indústria como aquela queria 

vento, é certo; mas o sol também.  Vento para enxugar e sol para calcinar – 

sentenciavam os mestres.  Mas o sol andava baixo: não calcinava o tijolo, 

nem as carnes juvenis da malta.  (GOMES, 1995, p. 13.) 
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É uma espécie de geral para o particular, que, de certa maneira, dá-se em dois 

momentos.  Do geral de ‘todos’ os meninos que trabalham nos telhais para o grupo 

dos protagonistas e, dentro desse grupo, cada personagem em particular.  Se é lícita 

a aceitação de que a idéia de um grupo se faz reforçar desde os primeiros momentos 

do romance, de outro lado, vislumbra-se um não-apagamento das individualidades, 

conforme se entrevê nos comentários elaborados acerca de Gineto e de Gaitinhas. 

As razões que se apresentam podem levar à seguinte conclusão: se, de algum 

modo, não é errado afirmar que o processo por meio do qual, inicialmente, 

Gaitinhas (similarmente a Gineto, conforme se viu) dá-se ao conhecimento seja 

aparentado ao de personagens menos reincidentes na narrativa, como é o caso do 

próprio Maquineta.  Também a apresentação do filho de Madalena é feita por meio 

da explicação da alcunha (“João era o Gaitinhas, porque gostava de imitar os 

instrumentos da banda musical.”, GOMES, 1995, p. 21.)  Apesar disso, o que o 

diferencia dos pares é a tomada de consciência de sua condição, sem a intervenção 

de sobressaltos de pensamento que o levem à revolta ou à letargia.  A referência às 

suas ações, ao longo de Esteiros, acaba por construir uma personagem que pode, 

efetivamente, conduzir à ruptura das correntes e, num meio em que a ponderação 

não é a nota dominante, Gaitinhas parece ter a medida certa entre desejo de mudar e 

equilíbrio para fazê-lo.  É por essa razão que se torna capaz de repelir os dois 

destinos que a mãe – refletindo as palavras do marido Pedro – vaticina sobre o filho 

quando este não tem mais sapatos para a escola: “E Madalena parecia reflectir: 

‘Escravo ou vadio...  Antes escravo, porque o vadio perde-se e o escravo liberta-se.’”  

(GOMES, 1995, p. 20.)  Ao escolher uma terceira via, Gaitinhas acaba por ser 

elaborado como uma personagem que foge ao convencional e que, conforme 

teorizado acima, demonstra um caminho que não é construído desde pronto pelo 

leitor.  Se, em Tortilla Flat, Danny é o herói cujo percurso parodia os discursos 

oficiais e que caminha sob a nota da mudança (ilusoriamente efetiva), Gaitinhas 

torna-se no herói em devir, que representará não os ideais de um povo, mas sim o de 

sua classe.  Por isso mesmo, por trazer dentro de si a semente de uma nova situação 

social, tem o papel de libertar a si próprio e aos seus.  E, nesse sentido, Esteiros 

difere sensivelmente de Tortilla Flat. 
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5 Discussões que Longe Estão de Seu Fim 
 

“Penetrando, com fronte não enxuta, 

No sacrário do templo da Ilusão, 

Só encontrei com dor e confusão, 

Trevas e pó, uma matéria bruta...”∗

Antero de QUENTAL 

 

Ao termo de um percurso investigativo, encontrar, talvez, mais questionamentos 

que soluções pode indiciar o não-cumprimento de uma tarefa.  Fosse meu propósito 

resolver todas as discussões – teóricas e de análise, sempre lado a lado – que 

promovi ao longo deste trabalho, é bem certo que a minha empresa revelaria a face 

da frustração.  No entanto, nunca foi a respostas definitivas que almejei; antes, às 

que, modestamente, pude oferecer quando planejei integrar duas obras literárias que 

me são caras à História de um gênero o qual, igualmente, seduz-me.  Posso afirmar 

que segui, como lei, os dizeres de TARPHON: “Não sois obrigado a concluir a obra, 

mas tampouco estás livre para desistir dela.”  (apud BLOOM, 2005, p. 18.)  Tendo-se 

essa defesa em conta, cabe, neste momento final, não tanto me justificar quanto aos 

passos com que caminhei, mas sim, particularmente, retomar sob um viés crítico o 

modus operandi que adotei e as matérias que abordei. 

Nesse sentido, bem sei que, à primeira vista, o trabalho esteja disposto sob a 

égide de um possível antiesquematismo.  Queria que esse julgamento não passasse de 

ilusão.  É que, sob pena de anquilosar as teorizações e as análises, integrei-as 

plenamente e, simultaneamente, disseminei as últimas ao longo dos capítulos 2, 3 e 

4.  Se, por um lado, um discurso compartimentado poderia facilitar a tarefa do 

leitor, de outro, acabaria por conduzir a simplificações que, reitero, só fariam 

empanar os objetos.  Se dois romances, inscritos em um gênero e em uma esfera 

histórica, levantam vários tópicos passíveis de ser investigados, como poderia, eu, 

                                                 
∗ QUENTAL, Antero de.  Sonetos Completos.  2. ed.  Mem Martins: Europa-América, 1993.  p. 129: 

Transcendentalismo. 
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separá-los definitivamente?  É por esse motivo que, constantemente, fiz remissões as 

quais, de algum modo, transformam o trabalho não em ilhas, mas, mais 

propriamente, em um todo que se pretende orgânico e, por meio de vários 

expedientes, integrado.  Trata-se de discussões que, antes de serem um fim em si 

próprias, conferem um caráter amplo aos meus próprios comentários. 

O quadro que compus, assim, visou muito mais a problematizar conceitos 

cruciais ao debate promovido que, meramente, apresentar definições que, com 

pouca freqüência, serão frutuosas.  Decorre daí a minha insistência na historicidade 

dos conceitos – da própria História, inclusive –, para que o plano com que mais 

intimamente dialoga o meu corpus faça sentido.  Bem sei que seria menos digressivo 

simplesmente fixar perspectivas unas para problemas atinentes a História, realidade, 

ficção, romance e personagem.  De outro lado, no entanto, certo seria considerar 

que uma tal postura se constituísse como uma traição aos meus intentos, de 

relativização das estruturas que dizem respeito ao gênero sobre que me debrucei por 

quase toda a tese.  (Diverso sendo o romance e diversas sendo as questões a ele 

relacionadas, qualquer leitura linear não pode senão mostrar-se insidiosamente 

redutora.)  Se, em mais de um momento, deixei patente a minha crença na 

ineficiência de uma atividade analítica que se limitasse à esfera classificatória (e de 

períodos marcados por tais ou quais tipos de romances), como poderia eu apoiar-me 

em leituras unívocas?  Não poderia. 

Desse modo, busquei, no capítulo 2, fixar uma modalidade de estudos literários 

que não deixasse à parte o material real de que o artista selecionou aspectos para a 

sua criação ficcional (sempre com o cuidado de nunca resvalar num biografismo 

determinista).  Intentei, ainda, dialogar com a tradição de crítica acerca de Tortilla 

Flat e de Esteiros; muito mais para estabelecer parâmetros com vistas à minha 

própria análise do que para tão-somente ecoar ou alinhavar o que antes de mim foi 

dito.  Também julguei a necessidade de eleger pontos de partida para especular em 

torno de conceitos (e enfocar o corpus, naturalmente) nos capítulos 3 e 4, em que 

ISER (naquele), LUKÁCS e BAKHTIN (neste) funcionaram como valiosa base.  Mas que, 

vale ressalvar, jamais foram tomados acriticamente como os únicos produtores de 

respostas – considerável número de teóricos e de críticos incluí em meu trabalho e 
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bem sei que a outros, talvez mais fundamentais ainda, não concedi voz (todo estudo 

exige um recorte, que, quase sempre, carrega a marca da idiossincrasia). 

Se essa minha conseqüente repelência a eleger um modelo crítico pode ter-me 

conduzido à aproximação de uma colagem, nunca o fiz com o mero desejo de expor 

leituras; antes, e sobretudo, de coligir os pontos combináveis de várias teorias e, a 

partir dos textos que analisei, inserir a minha própria voz no âmbito das polêmicas 

que se criam.  Somente observando pontos de vista múltiplos seria possível dar conta 

das questões que afloraram dos textos literários e, sem nunca ansiar pela ligação 

arbitrária das teorias com o corpus, promovi adequações que me permitissem 

enriquecer as análises. 

Em acréscimo aos pontos já destacados, creio ter desafiado, fundamentalmente, 

um mito quando se pensa na análise de textos literários.  Ele diz respeito à validade 

irrestrita que se costuma conferir ao que um artista diz de sua própria obra, seja 

para fixar um projeto, seja, ainda, para guiar inelutavelmente o exegeta à 

consecução de uma leitura ‘correta’.  Conforme se viu, ao longo de toda a minha 

exposição, é usual analistas transformarem umas tais consideração em quase-leis, 

nas quais se pode/deve confiar.  Antes de mais, esse comportamento só pode 

conduzir à falácia da intenção autoral (o que, por sinal, contradiz um teórico em 

que me apoiei muito recorrentemente: ISER).  Além disso, não se pode acreditar na 

noção de que importância desmedida se possa conferir ao discurso do artista fora da 

obra de arte; pelo menos, não para aquele que se ocupe do texto literário, que é o 

meu caso.  Considerar os juízos dos escritores com parcimônia foi o que fiz ao longo 

do trabalho. 

Se STEINBECK indicia ter promovido a exaltação de uma determinada classe social 

e se GOMES, como figura integrada a um projeto estético, não raro faz com que a 

sua literatura se arvore instrumento de conscientização/mudanças sociais, não foi a 

esses nortes que recorri para o estudo tanto de Tortilla Flat como de Esteiros.  Em 

meu juízo – e espero ter deixado isso claro a cada instante de minha 

problematização –, o texto literário é o produtor de respostas de que preciso para 

compreendê-lo a ele mesmo.  É evidente, entretanto, que não percebo a obra de arte 

escrita como uma mera sucessão linear de signos.  Concebo-a, conforme devo ter 
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evidenciado, como um objeto de que fazem parte relações de natureza vária, que 

importam, sim, quando interagem com a ficção (ficção porque, em meu caso, foi de 

romances que me ocupei).  É válido como um instrumento que possibilite buscar 

respostas nos textos. 

No sentido apontado, ir além do projeto autoral significou não tanto ver se um 

ou outro escritores erraram ou acertaram em sua composições, que não foi essa a 

tarefa (cuja justiça valeria mesmo questionar) de que me incumbi.  Perceber que, 

tanto em Tortilla Flat como em Esteiros, existem comunidades às quais se oferece 

certa preponderância é constatar o óbvio.  No entanto, trata-se de uma evidência 

que cumpre investigar não a desconstruindo, mas, talvez, suplementando-a.  E é 

exatamente nesse ponto que entra a relevância das individualidades.  A possível 

traição que noto, assim, diria respeito não à esfera das alegações autorais, mas, em 

particular, à construção das narrativas (especialmente no caso do texto norte-

americano, em que várias passagens parecem deixar à mostra uma tese) e a 

impossibilidade de se apagar o humano (como inspiração/parâmetro, jamais como 

ser empírico). 

Decorre desse processo, portanto, o questionamento a outro juízo reincidente no 

comportamento dos investigadores de GOMES e de STEINBECK – a tão debatida 

personagem coletiva ou a consubstanciação da teoria da falange.  A percorrer uma 

outra senda, busquei, assim, uma espécie de relativização do que a tradição de 

análise dos romances insiste em enxergar nas obras.  Não é custoso acreditar que 

esse é apenas um dos lados da medalha, cujo reverso apresenta a preponderância de 

Gaitinhas, em Esteiros, e de Danny, em Tortilla Flat.  O garoto saído da escola é o 

índice de um futuro diferente para os jovens dos telhais, até pela natureza do 

aprendizado que adquire ao longo da narrativa; mas não apenas por isso: muito, 

também, por qualidades que lhe parecem ser inerentes, como o equilíbrio, o senso de 

justiça e a consciência de grupo.  No caso do morador dos arredores de Monterey, 

moldado numa outra forja, fica mesmo configurada a carga trágica que se abate 

sobre o homem que, como um rei (Arthur), nunca está liberto de problemas, pois o 

poder significa responsabilidades. 
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Ao fim e ao cabo, a leitura combinada das duas obras, pelas evidências que se 

expuseram acima, tende a reafirmar um juízo que sustentei ao longo de todo o meu 

estudo: a improficuidade, quando se tem a análise do texto literário em mente, de se 

adotarem perspectivas pautadas na unicidade.  De algum modo, Tortilla Flat e 

Esteiros não são romances vinculados a condições de produção que possam ser 

chamadas de absolutamente díspares e, em acréscimo, fazem parte de projetos 

estéticos que apresentam um quê de parentesco.  Apesar disso, implicações marcadas 

pela especificidade fazem com que recursos assimilados desempenhem papéis 

consideravelmente distintos em uma e em outra obras – particularmente, o realismo 

ficcional e a construção da personagem da narrativa.  E, nesse sentido, afirma-se o 

caráter indefectivelmente particularizado do romance como gênero (e, de resto, de 

toda e qualquer obra literária). 
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Resumo 

 

 

Investigo, por meio deste trabalho, aspectos da situação de Tortilla Flat (de John 

STEINBECK) e de Esteiros (de Soeiro Pereira GOMES) na História do romance.  Para 

alcançar meu propósito, trilho um percurso que revê leituras que a crítica operou 

dos referidos livros – sempre as inquirindo –, problematiza os conceitos de ficção, 

realidade e História em suas implicações com a linguagem e, por fim, estuda as 

marcas do gênero romance e, particularmente, o papel da personagem de ficção 

(como individualidade ou como grupo) nessa esfera.  Ainda que os dois textos 

literários sejam postos frente a frente em mais de um momento, não é aos 

referenciais da Literatura Comparada que eu me volto com maior constância; antes, 

às propostas de ISER (2002; 1997) para o estudo da ficcionalidade e de LUKÁCS 

(2000) e de BAKHTIN (1978) para o romance.  Desprezando a eleição de 

fundamentos homogêneos para a discussão levada a cabo, recorro a vários teóricos e 

comentadores para embasar a minha própria visão das questões que abordo.  

Também fugindo à convencionalidade, analiso os romances pari passu às reflexões 

teóricas, o que, calculo, oferece maior organicidade à tese.  Ao termo de minha 

investigação, foi possível perceber que (a) sendo o romance um gênero 

caracteristicamente multifacetado, é um instrumental de diversa cepa que fornece 

bases mais pertinentes ao seu inquérito, sempre com ênfase na inscrição histórica 

dos discursos; (b) os comentários que os autores literários emitem sobre as 

respectivas composições podem ser tomados como ponto de partida para a análise 

dos textos, mas, jamais, como referência inelutável; (c) tanto em Tortilla Flat como 

em Esteiros – e por motivações distintas –, a presença de um suposto protagonista 

coletivo não é capaz de lenificar o papel desempenhado pelos indivíduos ficcionais. 

 

Palavras-chaves: ficção, História, romance, personagem, Tortilla Flat e Esteiros. 
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Abstract 

 

I investigate, in this work, some aspects related to the condition of Tortilla Flat (by 

John STEINBECK) and Esteiros (by Soeiro Pereira GOMES) in the History of novel.  In 

order to do so, I followed a course which promotes an interactive review of critics’ 

words about those two books, problematises fundamental concepts like fiction, 

reality, History (and its relations with language) and, in the end, studies remarks of 

novel as a genre; particularly, the role of fictional characters (both as individuals 

and as a community).  Despite being correlated many times, the two texts are not 

analysed – in their essence – by using references proposed by Comparative 

Literature.  Actually, my discussions are based on ISER (2002; 1997), when I study 

fictionality, and on LUKÁCS (2000) and BAKHTIN (1978), when novel as a genre is 

focused.  Many other theorists and critics were added to that list, which shows my 

intention of rejecting any homogenised view.  In addition, I try to proffer my very 

perspective about every issue treated in this work.  Another point which seems 

unconventional is the combined theorisation of topics and analysis of literary texts, 

for it affords a greater integrity to the thesis.  At the end of my investigation, I 

perceived that (a) novel, as a remarkably diversified genre, must be studied following 

a system of references which recurs to different areas, which composes a richer basis 

to inquire texts and promotes a constant emphasis on the historic embedding of 

discourses; (b) comments made by literary authors about their very compositions 

should not be taken as unquestionable guidelines, but only as a motivation to 

analyse those works; (c) by different reasons, both Tortilla Flat and Esteiros prove 

that the presence of a communal protagonist cannot enfeeble the role played by 

individuals in fiction. 

 

Keywords: fiction, History, novel, character, Tortilla Flat and Esteiros. 
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Resumen 

 

Yo investigo, en este trabajo, aspectos de la situación de Tortilla Flat (de John 

STEINBECK) e de Esteiros (de Soeiro Pereira GOMES) en la Historia de la novela.  Para 

alcanzar mi propósito, seguí por un camino que revisa lecturas de la critica sobre los 

referidos libros – siempre ofreciendo mi contribución –, problematiza los conceptos 

de ficción, realidad, Historia y sus implicaciones con el lenguaje y, al final, estudia 

las marcas del género novela y, especialmente, el papel de la personaje de ficción (sea 

como individuo o como colectividad) en esa esfera.  Aunque los dos textos sean 

cotejados en varios momentos, no recorrí a los referenciales de la Literatura 

Comparada como factor central; pero sí a las propuestas de ISER (2002; 1997) para 

el estudio de la ficcionalidad e de LUKÁCS (2000) e de BAJTÍN (1978) sobre la novela.  

Dejando de lado la elección de bases homogéneas para la discusión que levanté, he 

usado varios teóricos y comentadores con el propósito de formular mi propia visión 

de las cuestiones enfocadas.  También huyendo lo convencional, analizo las novelas 

paralelamente a las reflexiones teóricas, lo que confiere una mayor organicidad a mi 

tesis.  Al final de la investigación, es posible concluir que (a) si la novela es un 

género de muchas facetas, el instrumental compuesto a partir de orígenes distintos es 

lo que ofrece bases más precisas para inquirir ese objeto, siempre destacando la base 

histórica de los discursos; (b) los comentarios que los autores literarios hacen sobre 

sus propias composiciones pueden ser tomados como punto de partida para el 

análisis de los textos, pero nunca como una afirmación irrefutable; (c) sea en 

Tortilla Flat, sea en Esteiros – siguiendo diferentes motivaciones –, la presencia de 

un supuesto protagonista colectivo no torna sencillo el papel que los individuos 

desempeñan en la ficción. 

 

Palabras claves: ficción, Historia, novela, personaje, Tortilla Flat y Esteiros. 
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dos textos, distribui-os em três grupos: “Obras Literárias”, “Obras Teóricas e 

Críticas” e “Obras de Referência”.  Procedi dessa maneira, mesmo tendo a 
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E por a arte de impressam ser muito 

delicada, & por ter tantas miudezas 

como tem, vão algũs erros que ho 

discreto leytor pode suprir cõ muyta 

facilidade aiudando aa letra, porque não 

se põe aqui, por serem de pouca 

substancia. 
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