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“Se descreve o mundo tal qual é, não haverá em tuas 

palavras senão muitas mentiras e nenhuma verdade”.     

          (Lev Nikolayevich Tolstoi apud ROSA, 2001: 226)  



RESUMO 

 

A fim de refletir sobre os pontos de convergência e de difração que envolvem as 

práticas discursivas da história e da literatura, o presente trabalho empenha-se, inicialmente, 

no estudo de alguns temas historiográficos que, a partir dos anos setenta, conduziram a 

disciplina a “novas abordagens”, ao exame de “novos objetos” e ao enfrentamento de “novos 

problemas”. Posteriormente, o trabalho procura descrever as convenções do romance, 

examinando genealogias do gênero que, centradas, inicialmente, em postulados 

referencialistas, absorvem gradativamente reflexões sobre as práticas de representação. O 

estudo de tais convenções fornece subsídios para a apreciação, empreendida posteriormente, 

do romance de Jorge Amado, uma vez que o narrador d’Os velhos Marinheiros, ao 

desempenhar o papel de um historiador amador, encena o enfrentamento de questões a 

propósito das possibilidades de figuração discursiva da “verdade”, colocando em evidência os 

obstáculos que se contrapõem a seu desejo de distinguir, nitidamente, os limites entre 

“fantasia” e “realidade”.  

 

Palavras Chave-Chave: História, Romance, Verdade. 



ABSTRACT 

 

In order to reflect on the points of convergence and diffraction related to discursive 

practices in history and literature, the present work aims to study some historiographical 

themes that since the seventies have led history to explore "new approaches", "new objects" 

and "new problems". Subsequently, this work seeks to describe novel conventions, and by 

doing this to examine genealogies of the genre. Initially, the focus lies on realistic conceptions 

of language, and genealogies gradually absorb reflections on representation practices. The 

study of these conventions provides help for the later analysis of Jorge Amado’s novel Os 

velhos marinheiros, since its narrator, replacing an amateur historian, stages the confrontation 

of questions concerning the possibilities of the discursive figuration of "truth". Furthermore, 

the narrator highlights the obstacles to his desire to distinguish clearly the boundaries between 

"fantasy" and "reality". 

 

Keywords Key: History, Novel, Truth. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação empenha-se em uma reflexão sobre as possibilidades de figuração 

discursiva da “verdade”, algo que, na obra Os Velhos Marinheiros, resulta numa articulação 

complexa entre modalidades narrativas que ironizam tanto as convenções do romance quanto 

as da história, articulação que operacionaliza um uso do conceito de “verdade” a partir de uma 

modulação do sentido que depende radicalmente da relação que os lugares de enunciação 

mantêm com as convenções que balizam os usos da linguagem. 

 O primeiro capítulo dedica-se ao estudo de alguns temas recorrentes no cenário da 

historiografia. Nesse domínio, é possível observar a permanência de posições que se 

empenharam na reafirmação da positividade do campo, buscando a harmonização entre os 

postulados “positivos”, herdados da “escola metódica”, e os “problemas” suscitados pela 

“nova historiografia” (LE GOFF, 2003). Entretanto, também é possível constatar a 

recorrência de temas relativos à “escrita da história”, centrados, ora na avaliação das 

circunstâncias de produção, de circulação e de apropriação das “representações” 

(CHARTIER, 1990), ora no exame das práticas que caracterizam o ofício do historiador, seus 

lugares de enunciação e suas técnicas de fabricação (CERTEAU, 2011).  

O segundo capítulo do trabalho, por sua vez, empenha-se em descrever as táticas 

argumentativas mobilizadas em discursos históricos e teóricos que tratam o romance. Nesse 

domínio, é possível observar que a história do romance mobiliza, inicialmente, tópicas 

realistas, centradas, basicamente, na figuração de individualidades e na ênfase em uma 

concepção referencialista da linguagem (WATT, 2010). Nesse momento, o tratamento das 

convenções do romance tende a enfatizar, por um lado, os dispositivos de descrição que 

produzem a articulação do tempo e do espaço como figuração da “realidade” , atribuindo ao 

texto o estatuto de “reflexo do real”, por outro, ele procura descrever as práticas sociais que 

favoreceram o surgimento e a difusão do gênero a partir do século XVIII, vinculando-o à 

amplificação dos grupos sociais com acesso à cultura letrada e a mercantilização das práticas 

editoriais.  

Posteriormente, as reflexões sobre o romance incorporam a dissipação dos lugares 

comuns relativos à subjetividade transcendente, assim como a desnaturalização das 

concepções referencialistas da linguagem, dando curso a abordagens que tratam a 

narratividade como ponto de convergência entre as práticas de escrita da história e da 

literatura. Nesse sentido, o romance contemporâneo, repensado sob a perspectiva da 

“metaficção historiográfica” (HUTCHEON, 1991), é descrito como um campo de 
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problematização das formas discursivas de representação, como uma modalidade discursiva 

que passa a tematizar as aporias da significação, tendo em vista a historicidade do sentido.  

Ainda no segundo capítulo, examinamos a posição formulada por Deleuze e Guattari, 

em Mil Platôs. Ali, o texto literário é pensado como um mecanismo que opera o devir da 

significação, como uma escrita que é capaz de produzir intervenções decisivas nos “regimes 

estratificados de signos”. Repensada como uma variante dos “agenciamentos coletivos de 

enunciação”, a escrita da literatura é tratada pelos autores como uma maquinaria que prioriza 

o acionamento de dispositivos capazes de tensionar as convenções linguísticas dominantes 

transformando-as a partir de suas variantes minoritárias:  

 

Cada um deve encontrar a língua menor, dialeto ou antes idioleto, a partir da 

qual tornará menor sua própria língua maior. Essa é a força dos autores que 
chamamos "menores", e que são os maiores, os únicos grandes: ter que 

conquistar sua própria língua, isto é, chegar a essa sobriedade no uso da 

língua maior, para colocá-la em estado de variação contínua (o contrário de 
um regionalismo). É em sua própria língua que se é bilíngue ou multilíngue. 

Conquistar a língua maior para nela traçar línguas menores ainda 

desconhecidas. Servir-se da língua menor para por em fuga a língua maior 
(DELEUZE, GUATTARI, 1995, p.55). 

 

O modelo predileto, nesse caso, é Kafka: 

 

...Kafka, judeu tcheco escrevendo em alemão, faz o alemão sofrer um 
tratamento criador de língua menor, construindo um continuum de variação, 

negociando todas as variáveis para, ao mesmo tempo, restringir as constantes 

e estender as variações: fazer gaguejar a língua, ou fazê-la "piar"..., armar 
tensores em toda a língua, mesmo a escrita, e extrair daí gritos, clamores, 

alturas, durações, timbres, acentos, intensidades (DELEUZE, GUATTARI, 

1995, 53). 

  

Nesse ponto, que contraria o “regionalismo”, os temas tradicionais da 

“universalização” da “cor local”, da “expressão” e do “reflexo”, assim como a reivindicação 

de canonização de usos minoritários, em sua tendência de conversão das possibilidades de 

descentramento em estratificação de múltiplas centralidades, parecem ter atingido um limiar 

de caducidade, diante de uma micropolítica da linguagem que, depois de dominar a língua 

maior, ao colocá-la em devir, traça variantes desconhecidas, produz a fuga da língua maior 

colocando-a em variação contínua. Em suma, esse estudo das distintas abordagens do 

romance pretende, basicamente, traçar um esboço das dispersões que delimitam 

diacronicamente a descrição das convenções discursivas do romance.  
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O terceiro capítulo, enfim, analisa Os Velhos Marinheiros, tendo em vista as 

estratégias discursivas que se articulam, nesse texto, em função da representação de diferentes 

possibilidades de figuração discursiva da “verdade”. O narrador, um amador diante do “fazer 

histórico”, encontra-se diante de duas versões contraditórias da vida da personagem que 

protagoniza sua monografia histórica: Vasco Moscoso de Aragão. A primeira delas atende a 

uma convenção heroica que, ao focar façanhas extraordinárias, concentra-se no encômio de 

virtudes exemplares, numa chave de composição que ironiza convenções românticas. Esse 

primeiro modo de enunciação recorre, deliberadamente, a um tratamento ornamentado dos 

fatos, produzindo uma narração heroica. A segunda versão da mesma vida, entretanto, é 

elaborada em conformidade com uma convenção diametralmente oposta, centrada nos 

acontecimentos ordinários, na descrição precisa de um “quadro de costumes”, o que resulta, 

por sua vez, num tratamento irônico da convenção realista. Por fim, o texto empreende a 

fusão de ambas as versões, borrando as fronteiras entre a narração ornada, propensa à fantasia, 

e a relato realista, propenso aos efeitos de referência. A fusão de tais modos de enunciação 

conduz o dilema historiográfico do narrador a um ponto de irresolução absoluta, à 

contemplação do abismo que se abre entre a efetividade dos acontecimentos e suas possíveis 

representações. 
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CAPÍTULO 1 – OS LUGARES DA HISTORIOGRAFIA 

 

O “despertar epistemológico” de que falava Certeau, em seu ensaio sobre “a operação 

historiográfica”,
1
 referindo-se a autores como Moscovici, Foucault e Veyne, provocou 

desdobramentos de longo prazo, colocando em evidência o hiato que separa as práticas sociais 

das práticas de escrita. O enfrentamento dessa aporia provocou reflexões não apenas sobre a 

variabilidade histórica das modalidades de produção, de circulação e de apropriação dos 

textos, mas também colocou em pauta a historicidade dos lugares de investigação, ou seja, se, 

por um lado, percebia-se que havia uma historicidade dos objetos de pesquisa, dos textos, por 

outro lado, colocava-se em evidencia a historicidade das práticas de pesquisa, de suas 

modalidades de textualização. 

Entre os impactos que poderiam ser arrolados como resultados desse tipo de reflexão, 

dois parecem ter sido decisivos: a particularização dos objetos de estudo e a problematização 

dos lugares de enunciação. A proliferação de estudos pautados pelo exame das convenções 

discursivas que, a cada momento, regulavam a composição dos textos e que empreendiam, 

simultaneamente apreciação diacrônica dos usos, dos meios de circulação, de conservação e 

de classificação das obras, enfim, a proliferação de abordagens atentas à particularidade 

histórica das textualidades mostraram que muitos dos escritos que hoje são lidos como 

“ficções” ou como “documentos” atendiam, em seu próprio tempo, a usos bem diversos e 

mobilizavam códigos de representação que se distanciavam, em larga medida, das 

modalidades de apropriação dos textos a que estamos familiarizados. Em outras vertentes de 

estudo, no entanto, os esforços concentraram-se na análise dos lugares institucionais que 

abrigavam os discursos da história, lugares que passaram a ser examinados como dispositivos 

disciplinares, como lugares de exercício de poder e que, sob a alegação da isenção, da 

neutralidade, da objetividade, resistiam à investigação sistemática de seus mecanismos 

disciplinares e de suas estratégias de produção de verossimilhança (CERTEAU, 2011).  

Nessa primeira parte desse estudo, esboçaremos, em linhas gerais, três vertentes de 

investigação que se delinearam nos domínios da historiografia a partir do “despertar 

epistemológico” a que se referia Michel de Certeau: a nova história, a história cultural e as 

escritas da história. A coletânea Fair de l’histoire
2
, organizada por Nora e por Le Goff em 

                                                             
1 Uma parte desse ensaio que, depois de corrigido e ampliado, seria incluído, na primeira parte d’A escrita da 

história (2011), foi publicado inicialmente em Fair de l’histoire. 
2 LE GOFF, Jacques et alii. La NouvelleHistoire. Paris: CEPL, Retz, 1978. 

LE GOFF, Jacques et NORA, Pierre (dir.). Faire de l’histoire. Tomo I, Nouveaux Problèmes; Tomo II, 

NouvellesApproches; Tomo III, Nouveaux Objets. Paris: Gallimard, 1974. 
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1974, ilustra bem a variedade de perspectivas e, consequentemente, as divergências que 

emergiam nos debates historiográficos naquele momento. A obra em questão sinalizava, em 

tom de manifesto,
3
 a insurgência de novos temas, de novas abordagens e de novas aporias nos 

domínios da disciplina. De acordo com o planejamento de Nora, o livro deveria contemplar a 

maior variedade possível de perspectivas, no entanto, como afirma o próprio organizador, o 

trabalho, apesar de suas contradições, foi acolhido pelos leitores como um “manifesto de 

escola”, como uma obra programática.   

Reivindicando a herança dos Annales, os programas da “nova história” previam, em 

linhas gerais, a manutenção das diretrizes que, na primeira metade do século, com Bloch e 

Febvre, haviam se desenvolvido sob o signo da oposição à “história eventual”, inspirada em 

modelos germânicos de fins do século XIX. Nesse sentido, a “nova história”, concentrando-se 

na apreensão das “totalidades”, acentuava linhas de investigação atreladas a procedimentos 

apropriados de outras disciplinas no campo das humanidades, sobretudo, da antropologia, da 

sociologia e da linguística, num gesto que ratificava, por um lado, o abandono de abordagens 

prioritariamente políticas, por outro, a abertura de perspectivas em relação a temas que, até 

então, haviam permanecido à margem da disciplina. 

A abertura de tais perspectivas, contudo, não significou o esgotamento de posições que 

mantinham a “objetividade” nos horizontes de enunciação do discurso histórico, de tal forma 

que, apesar das reflexões sobre os processos de fabricação dos “fatos”, sobre a problemática 

do “acontecimento” ou sobre a “narratividade” das escritas históricas, os novos historiadores, 

ao menos em parte, continuavam a ater-se à pretensão de “verdade”, mesmo que essa 

“verdade”, em última instância, dependesse de um “amplo acordo” entre os especialistas. Le 

Goff, apesar de situar-se, politicamente, no cerne dessa “revolução” historiográfica, ilustra 

nitidamente essa posição argumentativa.     

 

1.1. JACQUES LE GOFF: A CIÊNCIA HISTÓRICA 

 

Nos verbetes compostos, entre 1977 e 1982, para a Enciclopédia Einaudi, 

posteriormente publicados num volume denominado História e Memória (2005), Le Goff 

levanta, inicialmente, seis problemas que não poderiam ser, então, elididos nas discussões a 

propósito do conceito de história: o problema das relações entre a “história vivida ‘natural’” e 

o “esforço científico para descrever, pensar, explicar esta evolução, a ciência histórica” (LE 

                                                             
3 BREFE, Ana Cláudia Fonseca. “Pierre Nora, ou o Historiador da Memória” in Revista de História Social: 

Dossiê Patrimônio Urbano e História. n. 6, pp. 13-33, 1999. 
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GOFF, 2003, p.7); o problema das relações da história com a temporalidade; o problema dos 

valores que estão implicados na produção das oposições entre o passado e o presente: o corte 

historiográfico; o problema das relações do discurso histórico com a investigação das origens 

e das teleologias; o problema das relações da história com o estruturalismo e sua “recusa da 

história” (LE GOFF, 2003, p.7); o problema do objeto histórico e sua relação com a 

sociedade; enfim, a reflexão de Le Goff sobre o conceito de história formula-se, nesse texto, 

como uma sucessão de problemas que o argumento proemial deveria superar. 

O enfrentamento do primeiro desses problemas, o problema da objetividade do 

historiador, crucial na perspectiva de Le Goff, conduz a discussão a uma afirmação otimista a 

propósito da “tomada de consciência da construção do fato histórico, e da não inocência do 

documento” (LE GOFF, 2003, p.11), uma vez que, ao lançar “uma luz reveladora sobre os 

processos de manipulação que se manifestam em todos os níveis da constituição do saber 

histórico” (ibidem), tais constatações permitiriam o desmascaramento das “mistificações” e 

das “falsificações”, contribuindo, dessa forma, para a reafirmação da objetividade e da 

verdade em história. Uma estratégia de captação acopla-se, em tom conciliatório, ao otimismo 

desse argumento inicial e afirma, sem mais explicações, que a história, “objetiva” e 

“verdadeira”, é “também uma prática social (Certeau)” (idem; grifos do autor). Esse gesto de 

captação de contraditos coloca-se também a serviço da superação das objeções que poderiam 

ser levantadas sob o ponto de vista da “história das representações” e pretende resolvê-las 

propondo o confronto entre “as representações históricas” e “as realidades que elas 

representam” (LE GOFF, 2003, p.12), realidades “que o historiador” poderia apreender 

“mediante outros documentos e métodos”. Nesse ponto, contudo, como seria possível 

suprimir as indagações a propósito do estatuto do documento? Os documentos não seriam 

uma espécie de representação? E os métodos, não seriam eles práticas sociais? A objetividade 

histórica emanaria, pois, de um confronto entre representações? Esse confronto poderia, de 

fato, produzir a apreensão de uma “realidade” anterior às textualidades que a referem?  

Uma segunda questão a ser enfrentada diz respeito à relação entre os interesses do 

presente e a narração histórica do passado. Retomando as reflexões de Marc Bloch e de 

Lucien Febvre, Le Goff relembra a reversão da “atitude tradicional”, segundo a qual a história 

permitiria a compreensão do “presente pelo passado” (LE GOFF, 2003, p.24), promovida pelo 

“método regressivo” dos primeiros Annales, método que propunha uma compreensão do 

“passado pelo presente”. A prudência, contudo, dessa abordagem “regressiva” consistiria em 

moderar a projeção dos hábitos intelectuais do presente na investigação histórica, permitindo, 

dessa forma, a atenuação dos anacronismos. A radicalização dessa perspectiva regressiva 
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deve-se, de acordo com Le Goff, a uma “frase célebre” de Benedetto Croce, que afirmava que 

“‘toda história’ é ‘história do presente’” (idem). A correlação incontornável entre as 

“concepções do historiador” e “passado enquanto tal”, a inter-relação entre os dois aspectos 

que balizam a investigação do historiador, é pensada por Le Goff sob a perspectiva do 

progresso metodológico e documental, de tal forma que a continua reinterpretação do passado 

evidencia-se como possibilidade evolutiva da disciplina.      

Nessa mesma linha de raciocínio, a reafirmação da objetividade histórica depende 

ainda da superação de posicionamentos que haviam colocado em primeiro plano questões 

relativas ao estatuto discursivo da história, retomando hipóteses sobre as estruturas ficcionais 

ou narrativas que atingiriam a escrita da história. Nesse caso, as análises focalizam, sobretudo, 

o “livro sedutor” de Hyden Whyte, livro que atualiza “as categorias aristotélicas da metáfora, 

da sinédoque e da metonímia” a fim de descrever os “estilos” historiográficos, recusando 

sistematicamente a cientificidade da disciplina. Nesse caso, a refutação de Le Goff mobiliza 

um recurso mais incisivo que a absorção dos contraditos, agora, entra em cena o corte 

historiográfico: os argumentos “sedutores” de White são interpretados como resultado de uma 

situação “histórica da disciplina”: 

 

[...] onde Hayden White vê uma espécie de natureza intrínseca, há uma 
situação histórica de uma disciplina, podemos dizer, em resumo que a 

história, intimamente misturada até o século XIX com a arte e com a 

filosofia, se esforça (o que consegue parcialmente) por se tornar mais 
específica, técnica e científica e menos literária e filosófica (LE GOFF, 

2003, p.38). 

 

A exploração dos problemas apresentados inicialmente como desafios para a reflexão 

a propósito do conceito de história desenvolve-se exaustivamente no estudo de Le Goff, 

cremos, contudo, que os exemplos arrolados até aqui possam ilustrar adequadamente os 

procedimentos argumentativos que, nos programas da “nova história”, empenham-se em 

reafirmar um horizonte de objetividade, de tal forma que, a fim de abreviar essa leitura 

avançaremos até o ponto crucial da discussão: o ponto que define os critérios de cientificidade 

do discurso histórico.  

De acordo com a leitura que Le Goff faz de Wolfgang Mommsen, os critérios 

“intersubjetivos” de verificação, em história, seriam, basicamente três: a pertinência das 

fontes, a exaustividade de seu levantamento e a coerência da exposição. Tais critérios, porém, 

revelam-se insuficientes até que se firme “um largo acordo entre os especialistas”, o que é, em 
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última instância, a “pedra” de toque, a “prova” da “cientificidade” e da “objetividade” da 

disciplina:  

 

[...] as obras históricas, os juízos históricos são “intersubjetivamente 

compreensíveis” e “intersubjetivamente verificáveis”. Esta 

intersubjetividade é constituída pelo juízo dos outros e, em primeiro lugar, 
dos historiadores. Mommsen indica três modos de verificação: a) Foram as 

fontes pertinentes utilizadas e o último estágio de investigação foi levado em 

consideração? b) Até que ponto estes juízos históricos se aproximaram de 
uma integração ótima de todos os dados históricos possíveis? c) Os modelos 

explícitos ou subjacentes de explicação são rigorosos, coerentes e não 

contraditórios? (1978, p.33). Poder-se-iam encontrar outros critérios, mas a 
possibilidade de um largo acordo entre os especialistas sobre o valor de uma 

grande parte de toda obra história é a primeira prova da “cientificidade” da 

história e a pedra da objetividade histórica (LE GOFF, 2003, p.31). 

 

Aqui, um argumento implícito institui-se como postulado: a crença na autonomia e na 

neutralidade da comunidade “especializada” a que pertence o investigador, de tal forma que o 

exame das convenções sociais que regem o papel dos “especialistas”, as instituições que os 

abrigam, situam-se fora do campo de pertinência da reflexão. As objeções a esse argumento 

foram formuladas de modo lapidar por Michel de Certeau que, ao refletir sobre o silêncio do 

discurso teórico a propósito das práticas disciplinares, demonstra as relações do “método” 

“com uma força social” e seu “valor de iniciação a um grupo”, ou seja, como manifestação do 

“poder de um corpo de mestres e de letrados”, os “‘métodos’ esboçam um comportamento 

institucional e as leis de um meio” (CERTEAU, 2011, p.25-6). Tais leis, por sua vez, 

convencionam a interdição da “análise social da ciência”, fundando-se na alegação da 

“neutralidade” e da “autonomia” dos intelectuais. 

Enfim, de acordo com as posições defendidas por Le Goff, em História e Memória, os 

historiadores seriam, antes de mais nada, “homens de ciência”:  

 

Nada aqui distingue, nem deve distinguir, o historiador dos outros homens 

de ciência. Ele deve trabalhar nos seus documentos com a mesma 

imaginação que o matemático nos seus cálculos ou o físico e o químico nas 
suas experiências (LE GOFF, 2003, p.40). 

 

Se “a história, como todas as ciências, deve generalizar e explicar” (LE GOFF, 2003. 

p.41), ou seja, se o discurso histórico pode ser tratado como uma prática dedutiva que parte de 

premissas verdadeiras e que chega a conclusões evidentes e necessárias, como lidar com o 

aspecto cronológico do argumento histórico? Indiferente ao fato de que os pressupostos 

epistêmicos de disciplinas como a física e a matemática tem em vista a apreciação de 
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fenômenos que não estão sujeitos à variabilidade diacrônica (ainda que os modos de 

apreciação de tais fenômenos possam variar historicamente), o arrazoado em questão investe 

incisivamente na identificação entre saberes analíticos e saberes civis, empenhando-se em 

promover o esvaziamento da especificidade argumentativa que preside os arrazoados da 

narração histórica, derivando, portanto, sua historicidade.  

 

1.2. ROGER CHARTIER: A HISTÓRIA CULTURAL E A MATERIALIDADE DO 

SENTIDO 

 

Roger Chartier, em A História Cultural: entre práticas e representações (1990), 

reflete, inicialmente, sobre a gênese da história cultural. Pensando nas transformações que, em 

meados do século XX, haviam reorientado os debates no campo da historiografia francesa, ele 

caracteriza sua obra como resultado de uma “insatisfação” com a história cultural dos anos 

sessenta e setenta, concebida em “sua dupla vertente de história das mentalidades e de história 

serial quantitativa” (CHARTIER, 1990, p.13). De acordo com Chartier, na academia francesa, 

as denominações “história das mentalidades” ou “psicologia histórica” teriam sido aplicadas 

aos resultados de uma reação epistêmica que promovia deslocamentos tanto em relação às 

formas hegemônicas da história social quanto em relação ao idealismo da história literária. 

Tais deslocamentos haviam sido produzidos em função de estratégias de incorporação de 

princípios oriundos das novas disciplinas que estavam, então, redesenhando o campo das 

humanidades e que representavam uma ameaça
4
 à posição dominante desempenhada, até 

então, pela história. Essas disciplinas eram a Etnologia, a Antropologia e a Sociologia. A 

consequência imediata das estratégias de incorporação que reconfiguravam o corpo da 

disciplina, inserindo em seus domínios, por exemplo, os métodos estatísticos de inferência 

derivados da sociologia ou reflexões linguísticas a propósito dos processos de significação, 

foi a ampliação radical do conjunto de materiais que poderiam ser tratados em abordagens 

históricas: 

 

Sob a designação de história das mentalidades ou de psicologia histórica 

delimitava-se um novo campo, distinto tanto da história intelectual literária 

                                                             
4
 “Ao aplicar em áreas até então estranhas ao interesse da história econômica e social normas de cientificidade e 

modelos de trabalho frequentemente decalcados das ciências ecxatas (como a formalização e a modelização, a 

explicação das hipóteses, a investigação em grupo), as ciências sociais conquistadoras iam minando o domínio 

da história nos campos universitários e intelectual. E ao importar da área das disciplinas literárias novos 

princípios de legitimidade, que desqualificavam a história enquanto disciplina empírica, tentavam converter a 

sua fragilidade institucional em hegemonia intelectual” (CHARTIER, 1990, p.14).  
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como da hegemônica história econômica e social. Com estes objetivos novos 

ou reencontrados podiam ser experimentados tratamentos inéditos, tomados 

de empréstimos às disciplinas vizinhas: foi o caso das técnicas de análise 
linguística e semântica, dos meios estatísticos utilizados pela sociologia ou 

de alguns modelos da antropologia (CHARTIER, 1990, p.15). 

 

Esse gesto de “captação”, contudo, efetuava-se no interior de uma ordem que previa a 

manutenção de procedimentos que haviam garantido o “sucesso da disciplina”: o “tratamento 

serial” de “fontes massivas”. Dessa forma, a abordagem de novos objetos, que abria caminho 

para a investigação dos “fatos de mentalidade”, produzia-se em função de sua articulação com 

as “divisões sociais”, pensadas sob o crivo da análise quantitativa, fato este que explica o 

interesse renovado pela cultura popular, pela oralidade, pela longa duração, enfim, que 

explica o primado, durante os anos sessenta e setenta, dos lugares da quantidade em 

detrimento dos lugares da qualidade: 

 

Mas esta estratégia de captação (dos territórios, das técnicas, dos indícios de 

cientificidade) só podia resultar na condição de não pôr de lado nada do que 

tinha estado na base do sucesso da disciplina, determinado pelas renovações 
audaciosas do tratamento serial dessas fontes massivas, nomeadamente 

registros de preços, registros paroquiais e atos notariais. Nas suas grandes 

linhas a história das mentalidades construiu-se aplicando a novos objetos os 

princípios de inteligibilidade utilizados na história das economias e das 
sociedades, como sejam a preferência dada ao maior número, logo à 

investigação da cultura tida como popular; a confiança nos números e na 

quantificação; o gosto pela longa duração; a primazia atribuída a um tipo de 
divisão social que organizava imperativamente a classificação dos factos de 

mentalidade. (CHARTIER, 1990, p.15). 

 

 A “insatisfação”, apresentada nas linhas iniciais da obra como vetor dos estudos ali 

reunidos, conduz a reflexão de Chartier à problematização dos postulados quantitativos que 

garantiam a verossimilhança dos enquadramentos econômicos aos quais ordinariamente eram 

submetidos os “dados” culturais. Nesse sentido, a proposição de Chartier exige, a princípio, a 

desnaturalização do “documento” como “indício” ou como “reflexo” de uma “realidade” 

anterior, pressuposta sob o signo centralizador da estrutura, assim como exige a 

desnaturalização de uma relação unívoca entre a propriedade e o uso dos “bens culturais”, 

uma vez que, em Chartier, os horizontes da história cultural passam a depender da apreensão 

criteriosa das articulações complexas entre os processos de significação que afetam as 

“representações” e as “práticas” que organizam a materialidade dos suportes e dos meios de 

circulação. 
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Ao refletir, com Norbert Elias, sobre o papel das “representações” na “hierarquização 

da própria estrutura social”, Chartier aciona um mecanismo de desterritorialização das 

determinações estruturais que se funda na compreensão dos “dados”, dos “documentos” ou, 

mais precisamente, das “representações” como mecanismos de enunciação que atuam 

efetivamente na ordenação social, daí a necessidade de se considerar não apenas as 

convenções que balizam, a cada momento, a composição dos diferentes tipos de texto, mas 

também a diversidade dos modos de apropriação que rearticulam continuamente os sentidos 

suscitados por eles. Nesse ponto, a história cultural desdobra-se num tipo de investigação que 

intensifica, cada vez mais, o interesse pela história do livro e da leitura. 

Refletindo sobre os modos criativos de apropriação, sobre os suportes materiais que 

condicionam o uso e a circulação dos escritos e sobre as convenções dos gêneros discursivos 

praticados em cada momento, Chartier forja uma técnica de investigação que inverte os 

procedimentos habituais, pautados, até então, pela aplicação de métodos predeterminados aos 

objetos da pesquisa. O estudo das representações
5
, de acordo com o modelo proposto por 

Chartier, implica um esforço de recomposição dos códigos de escrita e de leitura que 

estiveram em vigência nas circunstâncias de produção do escrito, códigos estes que, 

frequentemente, revelam divergências significativas em relação aos modos contemporâneos 

de apropriação, de classificação e de ajuizamento das práticas de representação: 

 

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre 
determinadas pelos interesses e grupos que as forjam. Daí, para cada caso, o 

necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem 

os utiliza (CHARTIER, 1990, p.17).  

 

A partir de tais reflexões, portanto, pode-se concluir que, para Chartier, a história 

deveria ser uma disciplina que partisse da investigação das representações do passado, estas, 

por sua vez, são afetadas por convenções de escrita, pela materialidade dos suportes e por 

modos criativos de consumo, categorias que, portanto, mostram-se decisivas nos processos de 

investigação dos possíveis sentidos tanto dos “documentos” quanto das “ficções”. Nessa 

perspectiva, investir na plausibilidade do argumento histórico, numa concepção de história 
                                                             
5 Segundo o modelo proposto por Chartier, o estudo das representações “tem por principal objetivo identificar o 

modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a 

ler. Uma tarefa desse tipo supõe vários caminhos. O primeiro diz respeito às classificações, divisões e 

delimitações que organizam a apreensão do mundo social como categorias fundamentais de percepção de 

apreciação do real. Variáveis consoante as classes sociais ou meios intelectuais são produzidas pelas disposições 

estáveis e partilhadas, próprias do grupo. São estes esquemas intelectuais incorporados que criam as figuras 

graças às quais o presente pode adquirir sentido, tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado (CHARTIER, 

1990. p.16-17). 
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que a coloca num domínio discursivo, não significa desconsiderar os “documentos” como 

vestígios de uma “verdade” que poderia ser revelada pela prática histórica e, por isso, o 

conhecimento histórico estaria “inscrito num paradigma do saber que não é o das leis 

matemáticas nem tão pouco o dos relatos verossímeis”, ele deveria ser um relato verídico
6
 

(CHARTIER, 1990, p.83- 86): 

 

A encenação em forma de intriga deve ser entendida como uma opção de 

conhecimento que não é da ordem da retórica, mas que considera fulcral a 
possível inteligibilidade do fenômeno histórico, na sua realidade esbatida, a 

partir do cruzamento dos seus vestígios acessíveis (CHARTIER, 1990, p.83). 

 

Caberia, contudo, refletir sobre as implicações que a palavra “verídico” atribui ao 

fazer histórico nessa passagem. Estaríamos tratando de “verdades” absolutas ou de “valores 

de verdade”? Em que sentido o termo “relato” estaria sendo empregado por Chartier nesse 

texto? Uma reformulação do problema, efetuada em um debate realizado na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, em fins dos anos noventa, ajuda a compreender a reflexão de 

Chartier sobre esse limiar, essa tensão entre escritas e práticas, entre as práticas discursivas e a 

escrita de práticas não discursivas, que “resistem” à análise histórica. Nessa ocasião, 

recusando, na mesma medida, uma modelagem estritamente científica, como propunha Le 

Goff, quanto uma ficcionalização do campo, como propunha Whyte, por exemplo, Chartier 

descreve o fazer histórico como um “saber crítico em uma dimensão cívica” (CHARTIER, 

1999, p. 212). 

  

1.3. MICHEL DE CERTEAU: A ESCRITA DA HISTÓRIA 

 

Em A escrita da História, Michel de Certeau concebe o discurso histórico como 

produto
7
 de um lugar, de uma prática social e de convenções de escrita. Sob esse ponto de 

vista, ao sobrepor “dois termos antinômicos: o real e o discurso”, a história forjaria uma 

estratégia cuja finalidade é “reprimir” outros regimes discursivos “no nível da ficção ou do 

silêncio”, “pela lei de uma escrita ‘científica’” (CERTEAU, 2011, p.2).  Essa estratégia 

apresenta-se como princípio de coerência, como postulado de uma escrita que se quer 

                                                             
6 Para Chartier, “formular assim o problema da história como um relato verídico é colocar simultaneamente todo 

um conjunto de questões que dizem respeito à pertinência e à representatividade dos vestígios acessíveis [...], 

como à maneira de articular a relação entre representações das práticas e práticas de representação” 

(CHARTIER, 1990, p.86). 
7 Certeau entende “como história essa prática (uma ‘disciplina’), o seu resultado (o discurso) ou a relação de 

ambos sob a forma de uma ‘produção’” (CERTEAU, 2011, p.5) e, por essa razão, o discurso histórico constituir-

se-ia como uma prática discursiva. 
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objetiva, ou seja, a sobredeterminação da ligação insólita entre a linguagem e as coisas, entre 

o fato e o relato, desempenharia uma função de legitimação na “fabricação” do discurso 

histórico. De acordo com Certeau, discutir o lugar institucional de enunciação; as práticas 

que “modelam” os fatos e as normas que regulam os modos da escrita implica problematizar a 

coerência dos regimes de cientificidade que, desde o século XIX, haviam positivado a 

disciplina. 

O que é produzido no discurso histórico como relação de causalidade, como 

argumento dedutivo, não passa, de acordo com Certeau, de uma convenção discursiva que 

“finge” demonstrar. Trata-se, evidentemente, de uma postura controversa, no entanto, Certeau 

elabora uma defesa contundente de sua posição, discutindo a autoridade dos lugares de 

enunciação e dos referenciais teóricos e documentais; os mecanismos e técnicas de produção 

dos dados a serem investigados e os artifícios propriamente discursivos, como a disposição 

cronológica do argumento, os mecanismos que conferem unidade ao discurso ou o uso de 

procedimentos fundados em opiniões dominantes. 

Nesse sentido, a credibilidade do discurso histórico dependeria, em primeira instância, 

da autoridade dos lugares institucionais a partir dos quais tais discursos são enunciados: 

 

A plausibilidade dos enunciados se substitui constantemente à sua 
verificabilidade. Daí a autoridade que esse discurso necessita para a se 

sustentar: aquilo que perde em rigor deve ser compensado por um acréscimo 

de credibilidade (CERTEAU, 2011, p.100). 

 

 Se, por um lado, a sociologia dos lugares de enunciação
8
 revela-se, em Certeau, como 

uma categoria de análise da argumentação histórica um tanto desconcertante, uma vez que 

coloca em suspensão tanto a neutralidade dos intelectuais quanto a objetividade dos métodos, 

por outro, ela discute a função da autoridade na fabricação do discurso histórico, 

demonstrando que o hábito da citação copiosa, assim como o apelo aos testemunhos 

“documentais”, são artifícios cuja função é justamente a de produzir “credibilidade”, de 

introduzir no discurso “efeitos de realidade”: 

 

                                                             
8
 A sociologia dos lugares de enunciação, aqui tratada, parte do pressuposto de que “toda pesquisa historiográfica 

se articula com um lugar de produção socioeconômico, politico e cultural. Implica um meio de elaboração 

circunscrito por determinações próprias: uma profissão liberal, um posto de observação ou de ensino, uma 

categoria de letrados etc. Ela está, pois, submetida a imposições, ligada a privilégios, enraizada em uma 

particularidade. É em função desse lugar que se instauram os métodos, que se delineia uma topografia de 

interesses, que os documentos e as questões que lhes serão propostas, se organizam” (CERTEAU, 2011, p.47).
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[...] a linguagem citada tem por função comprovar o discurso: como 

referencial, introduz nele um efeito de real; e por seu esgotamento remete, 

discretamente, a um lugar de autoridade. Sob esse aspecto, a estrutura 
desdobrada do discurso funciona à maneira de uma maquinaria que extrai da 

citação uma verossimilhança do relato e uma verdade do saber. Ela produz 

credibilidade. (CERTEAU, 2011, p.101) 

 

 Enquanto o ethos historiográfico é produzido em função da autoridade de lugares 

sociais de enunciação, para Certeau, as práticas profissionais encarregam-se da “nova 

distribuição cultural” dos objetos que se transformam em “documentos”. Técnicas de 

amostragem, de classificação, de reprodução revelam-se como procedimentos de “invenção” 

do documento histórico, instituindo novos sentidos e novos usos para os materiais recolhidos: 

 

Em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar 

em “documentos” certos objetos distribuídos de outra maneira. Essa nova 

distribuição cultural é o primeiro trabalho. Na realidade ela consiste em 
produzir tais documentos, pelo simples fato de recopiar, transcrever ou 

fotografar esses objetos mudando ao mesmo tempo o seu lugar e o seu 

estatuto. (CERTEAU, 2011, p.69). 

 

 Se os lugares de enunciação fabricam “argumentos de autoridade” e se as práticas 

produzem “testemunhos documentais”, que consequências as convenções discursivas impõem 

ao discurso histórico? Certeau concentra-se, prioritariamente, nesse ponto, isolando, 

basicamente, três elementos: a narratividade, a unidade da matéria e a metáfora. 

O discurso histórico, para o autor, é antes de mais nada um tipo de discurso narrativo 

e, por esta razão, é capaz de conciliar assertivas contraditórias por meio da diferença de 

tempos, ou seja, o argumento histórico jamais poderá ser atemporal, o que é uma obviedade 

certamente: obviedade que interdita, contudo, a possibilidade de conceber a história como 

ciência.  A cronologização produz a articulação de dados para transformá-los em “sequências 

históricas programadas” (CERTEAU, 2011, p.100). De outro modo, o discurso histórico, 

visando à credibilidade de seus argumentos, resolve aporias dispondo-as cronologicamente, 

no intuito de, didaticamente, induzir o leitor a participar da ilusão que ensina uma certa 

causalidade e uma certa lógica dos fatos, fatos que, em última instância, são apenas 

argumentos: 

 

No discurso lógico, o conteúdo, definido pelo estatuto de verdade (e/ou de 

verificabilidade) atribuível a enunciados, implica relações silogísticas (ou 

legais) entre eles, que determinam a maneira de exposição (indução e 

dedução). Ele, o discurso histórico, pretende dar um conteúdo verdadeiro 
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(que vem da verificabilidade), mas sob a forma de uma narração. 

(CERTEAU, 2011, p. 99).    

 

Para Certeau, tais procedimentos narrativos empregam regularmente dispositivos 

metafóricos que são, de fato, os elementos constitutivos mais contundentes na formulação do 

discurso histórico. A metáfora “disfarça a explicação histórica com um caráter entimemático”, 

ela “representa as relações de coexistência como relações de coerência” (CERTEAU, 2011, 

p.100). Desse modo, a construção das provas é capaz de produzir “efeitos” dedutivos que, 

atrelados à mobilização de “testemunhos documentais” e de “autoridades”, que articulam as 

relações do texto com o seu exterior, são responsáveis pelo caráter verossímil do texto, e, 

portanto, por sua legitimidade nos meios em que circula.  

Em resumo, para Certeau, os discursos históricos são determinados por lugares 

institucionais que os abrigam, por lugares de exercício de poder, por práticas sociais que 

produzem fatos, métodos e agenciamentos e, por fim, por convenções de escrita que atribuem 

unidade ao relato histórico, ou seja, a história, para Certeau, já não pode ser concebida como 

uma disciplina objetiva como gostariam alguns de seus pares. 

 

1.4. AS CONVENÇÕES DA HISTÓRIA 

  

Mobilizamos, neste primeiro ensaio, as posições de três autores que, em alguma 

medida, balizam a discussão contemporânea acerca das mudanças de paradigma que 

constituíram os fundamentos da nova historiografia. A partir da leitura dos estudos de Le 

Goff, Chartier e Certeau, empenhamo-nos em refletir sobre algumas questões que poderiam 

representar contribuições significativas no domínio dos estudos literários. 

Em uma perspectiva que buscava conciliar posicionamentos divergentes, Le Goff 

empenhava-se em atenuar as objeções a respeito da “objetividade” do discurso histórico e, ao 

retomar questões espinhosas como as relações entre o passado e presente ou as relações entre 

os saberes históricos e os saberes científicos, tratava tais questões como “situações históricas” 

da disciplina, ou seja, ele desenvolvia uma estratégia argumentativa que, por meio de cortes 

historiográficos, absorvia as posições contraditórias, garantindo, assim, a permanência de um 

paradigma objetivo nos domínios da história. 

Chartier, por sua vez, ao reelaborar o conceito de representação, problematizava a 

relação que o historiador mantém com o passado, chegando a resultados decisivos em sua 

discussão sobre os limites da produção do conhecimento histórico.  Ressaltando a importância 

de se considerar a materialidade dos textos, sua modelagem discursiva e a variabilidade 
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histórica de suas apropriações, o autor deslocava-se radicalmente em relação às perspectivas 

realistas que insistiam na manutenção de um tratamento referencialista da linguagem.  

Certeau, por fim, focalizava os lugares institucionais em que se inserem os discursos 

históricos, as práticas que governam o trabalho do historiador e as leis que regem sua escrita. 

Em busca de rastros de um passado intangível, o discurso histórico transitaria, pois, entre a 

ficção e o relato, constituindo-se como “representação das relações que um corpo social 

mantém com a sua linguagem”, de tal forma que “não é surpreendente que esteja em jogo, 

aqui, algo diferente do destino ou das possibilidades de uma ‘ciência objetiva’” (CERTEAU, 

2011, p.111): uma prática discursiva que se articula na tensão entre as possibilidades de 

inteligibilidade do passado e os modos de inteligibilidade que configuram o presente. 
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CAPÍTULO 2 - GENEALOGIAS DO ROMANCE 

 

As tentativas de descrever o romance são, antes de tudo, “operações historiográficas” 

que, mediadas por postulados de práticas específicas e por convenções de escrita, empenham-

se em produzir um relato verossímil, construindo sentidos plausíveis em cada circunstância de 

enunciação. Por conseguinte, a “origem” do romance e a delimitação de sua forma resultam 

de discursos históricos que, ao instaurarem rupturas ou continuidades, estabelecem modos de 

inteligibilidade que atualizam a compreensão do gênero. Nessa perspectiva, discutiremos, 

inicialmente, a história do romance em Ian Watt que, em A ascensão do romance, 

compreende o gênero como relato de experiências individuais, observando, ademais, as 

mudanças nos hábitos de leitura que permitiram a ampla difusão do gênero a partir do século 

XVIII. Num segundo momento deste capítulo, estudaremos a obra de Linda Hutcheon, 

Poética do pós-modernismo, que concebe o romance como “metaficção historiográfica”, ou 

seja, ela vincula o novo romance à dissipação dos pressupostos que estiveram na base da 

distinção entre história e literatura, de tal forma que sua reflexão focaliza a natureza 

convencional da linguagem, a “dessubstancialização” do indivíduo e a problematização da 

referência. Por fim, estudaremos um texto de Deleuze e Guattari que, em Mil Platôs, 

caracterizam o romance como dispositivo de capaz de desestabilizar regimes de signos 

instituídos, favorecendo novas relações entre um corpo social e seus usos da linguagem. 

 

2.1. IAN WATT: “A ASCENSÃO DO ROMANCE” 

 

Watt concentra-se, basicamente, na análise de três modelos do século XVIII: Defoe, 

Richardson e Fielding e, inicialmente, levanta questões a respeito das categorias que poderiam 

permitir a descrição da “gênese” do romance, uma vez que, à primeira vista, os romancistas 

analisados não constituíam uma escola literária, nem mesmo compartilhavam o mesmo estilo. 

O autor levanta questões como: Onde situar a origem do romance? Como produzir uma 

história do romance partindo de autores tão diversos? Que categorias poderiam distinguir a 

nova forma das produções anteriores? A partir de que técnicas e em que circunstâncias esses 

autores poderiam ter forjado uma nova convenção no campo da literatura? Recusando a noção 

de “gênio” para explicar a dinâmica das convenções letradas, Watt entende que o romance 

vincula-se tanto a especificidades de ordem técnica quanto a especificidades sociais, ou seja, a 

caracterização do gênero, por essa ótica, considera não apenas elementos relativos à sua 

produção, mas também às circunstâncias de sua recepção. Portanto, a história do romance 
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deve, de acordo com Watt, “identificar tais condições do ponto de vista literário e social” 

(WATT, 2010, p.9). 

 

2.1.1. O realismo filosófico e o realismo literário 

 

Nesse caso, o ponto de partida é o enfrentamento de aporias relativas à definição do 

gênero, como, por exemplo, os problemas suscitados pela identificação de traços distintivos 

que poderiam abarcar um conjunto tão diverso de práticas letradas, ou seja, Watt procura 

elaborar uma “definição bastante estrita para excluir tipos de narrativas anteriores e contudo 

bastante ampla para abranger tudo que em geral se classifica como romance” (WATT, 2010, 

p.9-10). Tal definição, segundo Watt, não havia sido formulada pelos romancistas, uma vez 

que eles não haviam formalizado os critérios que poderiam especificar a particularidade de 

suas narrativas. Os historiadores do romance, por sua vez, teriam sido os verdadeiros 

responsáveis por eleger a noção de “realismo” como diferença nuclear entre o romance 

produzido no início do século XVIII e as práticas discursivas anteriores. 

 A noção utilizada por tais historiadores deriva-se, prioritariamente, de usos da noção 

de “realismo” no campo da filosofia, uma vez que o significado dessa palavra esteve sujeito a 

deslocamentos semânticos em diferentes campos do conhecimento. Nos domínios da filosofia, 

portanto, a palavra “realismo” remetia a uma série de reflexões que, a partir da ênfase 

filosófica no particular, teriam recusado a herança substancialista. Nessa acepção, o vocábulo 

poderia ser empregado de forma eficaz na caracterização do romance, uma vez que tal gênero, 

de acordo com Watt, teria surgido “na era moderna, cuja orientação intelectual” distancia-se 

“decisivamente de sua herança clássica e medieval rejeitando – ou pelo menos tentando 

rejeitar – os universais” (WATT, 2010, p.12). Em outras palavras, Watt elege a ênfase no 

particular como ponto de articulação entre o realismo filosófico e o realismo na literatura, 

considerando que:  

 

A postura geral do realismo filosófico tem sido crítica, antitradicional e 

inovadora; seu método tem consistido no estudo das particularidades da 
experiência por parte do pesquisador individual, que, pelo menos 

idealmente, está livre do conjunto de suposições passadas e convicções 

tradicionais; e tem dado particular importância à semântica, ao problema da 
natureza da correspondência entre palavras e realidade. Todas essas 

peculiaridades do realismo filosófico têm analogias com os aspectos 

específicos do gênero romance [...] (WATT, 2010, p.12-13). 
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 Nessa perspectiva, portanto, a ênfase no estudo das particularidades e, 

consequentemente, a recusa do essencialismo balizam a definição e a origem do gênero. O 

romance, nesse sentido, particularizar-se-ia, basicamente, em função de duas novas noções: 

novidade e originalidade, de tal modo que, ao renunciar ao decoro próprio dos gêneros 

antigos, seu critério fundamental se torna “a fidelidade à experiência individual”, que seria 

“sempre única e, portanto, nova” (WATT, 2010, p.13). Ao tratar a “originalidade” como 

característica fulcral do romance, Watt constata a instabilidade de suas convenções 

discursivas, uma vez que o foco na descrição das experiências individuais implicaria a 

utilização de modos de enunciação polimorfos, irredutíveis a um sistema homogêneo.  Watt, 

além disso, ressalta a importância de delimitar os usos do termo “original” que, assim como 

os do termo “realismo”, teriam sofrido significativos deslocamentos ao longo do tempo. 

Nesse caso, observa-se, curiosamente, a completa reversão de sentido entre os antigos usos 

escolásticos, que o vinculam à origem, ao imutável, ao perene, ao universal, ao teológico, e os 

usos “modernos” que o vinculam ao novo, à invenção, à criação humana. 

 A fim de demonstrar, mais precisamente, os efeitos do realismo filosófico na 

literatura, Watt descreve algumas técnicas próprias da narrativa de Defoe, Richardson e 

Fielding: a caracterização individualizante das personagens; a apresentação detalhada dos 

ambientes; a minúcia no tratamento do tempo; o uso de uma linguagem “referencial”, enfim, 

o emprego de técnicas que poderiam produzir, com eficácia, “efeitos de realidade”.  

 

2.1.2. A individualidade 

 

Tanto filósofos como romancistas teriam se empenhado em construir uma linguagem 

centrada na individualidade do sujeito, concebida como instância originária do saber, como 

lugar de emanação de uma nova transcendência: uma transcendência humana. Enquanto 

Descartes teria conferido “importância suprema aos processos de pensamento na consciência 

do indivíduo”, questão discutida também por Locke nas páginas do Spectator, os romancistas 

teriam “indicado sua intenção de apresentar uma personagem como indivíduo particular, 

nomeando-a da mesma forma que os indivíduos particulares são nomeados na vida 

real”(WATT, 2010, p.19). O estatuto epistemológico dos nomes, nesse caso, se diferenciaria 

de forma decisiva dos procedimentos utilizados, até então, para nomear as personagens, como 

explica Watt: 
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Logicamente o problema da identidade individual tem íntima relação com o 

status epistemológico dos nomes próprios; assim, nas palavras de Hobbes, 

“os nomes próprios trazem à mente uma única coisa; os universais lembram 
muitas a todos”. Os nomes próprios têm exatamente a mesma função na vida 

social: são a expressão verbal da identidade particular de cada indivíduo. Na 

literatura, contudo, foi o romance que estabeleceu essa função (WATT, 

2010, p19). 

 

 A estratégia argumentativa, nesse momento, identifica um dos principais pontos de 

ruptura em relação à ficção antiga, uma vez que o tema da individualidade, como lugar de 

transcendência, como centro de emanação de todo saber possível, enfim, como “cogito” 

cartesiano, literalmente, não fazia sentido no mundo antigo. Os nomes, até a emergência da 

ruptura em questão, designavam tipos genéricos, diferentemente dos “primeiros romancistas” 

que teriam rompido “com a tradição”, batizando “suas personagens de modo a sugerir que 

fossem encaradas como indivíduos particulares” (WATT, 2010, p.20), inseridos na 

especificidade de uma “realidade” social, pensada a partir de critérios cartesianos.  

 

2.1.3 O tempo e o espaço 

 

A partir das reflexões de Locke acerca da importância do tempo na construção da 

individualidade, Watt investe no historicismo como reação ao essencialismo, uma vez que os 

universais, por definição, seriam imunes ao processo histórico. Nesse sentido, a descrição do 

tempo adquire importância enquanto técnica narrativa responsável por particularizar as 

personagens: 

 

Em nada o romance é tão característico de nossa cultura como na forma pela 
qual reflete essa orientação típica do pensamento moderno. E. M. Foster 

considera o retrato da “vida através do tempo” como a função distintiva que 

o romance acrescentou à preocupação mais antiga da literatura pelo retrato 
da “vida através dos valores”; Spengler atribuiu o surgimento do romance à 

necessidade que o homem moderno “ultra-histórico” sente de uma forma 

literária capaz de abordar “a totalidade da vida”; mais recentemente 

Northrop Frye vê a “aliança entre tempo e o homem ocidental” como 
característica definidora do romance comparado com outros gêneros 

(WATT, 2010, p.23).  

 

Se, por um lado, a naturalização dos procedimentos descritivos em sua articulação 

espaço-temporal permite a “superação” do “moralismo universalizante” da literatura antiga, 

por outro, o historicismo formula-se, aqui, segundo um movimento progressista que, por meio 

da articulação de causalidades históricas, constrói um modelo evolucionista que se concentra, 
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basicamente, na mobilização de dispositivos de continuidade, ou seja, o “enredo do romance”, 

ao tratar “a experiência passada como a causa da ação presente”, incorpora uma ótica que 

substancializa o indivíduo, convertendo a centralidade transcendente dos “universais” em 

transcendência do sujeito.  

 Watt trata a descrição do espaço no romance de forma análoga à descrição do tempo, 

de tal forma que ambas as dimensões são pensadas como elementos decisivos para o realismo 

literário. O modelo elementar deriva-se, uma vez mais, das obras de Defoe e Fielding, cujas 

narrativas seriam as primeiras, dentre as inglesas, a se desenvolverem em ambientes 

construídos em função dos “efeitos de realidade”. Watt ressalta que, embora a descrição 

detalhada do espaço caracterizasse o gênero já no século XVIII, nenhuma técnica de descrição 

daquela época poderia ser comparada à “importância que Stendhal e Balzac” conferiram “ao 

meio ambiente em seu retrato total da vida”. De modo geral, a descrição do espaço como 

técnica narrativa romanesca teria sido resultado da “busca por verossimilhança”, uma vez que, 

em convergência com o determinismo positivista, o romance pretendia situar “o homem 

inteiramente em seu cenário físico” (WATT, 2010, p.29).  

 Enfim, a caracterização do romance, em Watt, formula-se em função da apropriação 

de modos de enunciação que, em conformidade com as formas de racionalidade típicas do 

século XVIII, passam a caracterizar o discurso científico e que, em linhas gerais, promovem a 

naturalização dos procedimentos descritivos, segundo convenções que mobilizam uma 

concepção de linguagem radicalmente referencialista. 

 

2.1.4. A linguagem 

 

Até aqui, o argumento estabelece uma relação entre o realismo filosófico e o romance 

realista, afirmando que ambos, a partir da recusa dos universais, teriam se empenhado na 

formulação de uma narrativa verossímil das experiências individuais, situadas no tempo e no 

espaço. Para Watt, tal formulação, no romance, seria resultado dos efeitos produzidos pelas 

técnicas de narração já mencionadas e, sobretudo, da adaptação do estilo da prosa, com a 

ênfase numa linguagem transparente, clara e fácil, capaz de dar a ver a “realidade” por ela 

retratada, capaz de produzir uma relação unívoca entre palavras e coisas. 

Watt apropria-se, nesse momento, das reflexões de Locke que condenam a linguagem 

figurativa, concebendo-a como algo supérfluo e enganoso, afirmando que o romance realista 

teria promovido a supressão dos adornos, por oposição à “tradição estilística da ficção mais 
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antiga” que “não se preocupava tanto com a correspondência entre palavras e coisas” (WATT, 

2010, p.30). O uso da linguagem estritamente referencial, para Watt, teria surgido apenas em 

meados do século XVIII, quando, em convergência com outros domínios de saber, os 

romancistas buscaram eliminar o uso de “imagens” em sua linguagem: 

 

É verdade que o movimento em direção a uma prosa clara e fácil no final do 
século XVIII contribuiu muito para a criação de um modo de expressão bem 

mais adequado ao romance realista do que aquele que existia antes; enquanto 

a concepção Lockiana da linguagem começava a refletir-se na teoria literária 
– John Dennis, por exemplo, baniu as imagens em determinadas 

circunstâncias por julgá-las não realistas: “Nenhum tipo de imagem pode 

expressar a dor” (WATT, 2010, p.31).  

  

 Dessa forma, “quando Defoe e Richardson rompem com os cânones” a fim de forjar 

uma linguagem mais “objetiva”, uma “linguagem referencial”, eles tratam a linguagem como 

um instrumento absolutamente translúcido, capaz de “fazer as palavras trazerem-nos seu 

objeto em toda a sua particularidade concreta” (WATT, 2010, p.31), ou seja, presume-se a 

possibilidade de forjar uma modalidade de escrita totalmente isenta de determinações sociais, 

culturais ou históricas. De acordo com Watt, portanto, o gênero adquire um aspecto 

predominantemente descritivo e a descrição converte-se em mecanismo de objetivação dos 

discursos. 

 

2.1.5. O romance e o público leitor 

 

Após identificar, do ponto de vista literário, os dispositivos técnicos que teriam 

contribuído para o surgimento do romance, Watt propõe uma análise sociológica, examinando 

relações entre transformações no público leitor e a ascensão do novo gênero. Mais 

precisamente, Watt investiga, através da quantificação de dados, como mudanças nos hábitos 

de leitura, no início do século XVIII, na Inglaterra, teriam favorecido a produção das 

narrativas de Defoe, Richardson e Fielding.  

 Para Watt, a ascensão da classe burguesa, o crescimento do número de bibliotecas, o 

interesse feminino pela leitura e as demandas do crescente mercado editorial tiveram 

importância significativa para alterar os hábitos de leitura no século XVIII, o que, por 

conseguinte, teria contribuído para o surgimento e a difusão do novo gênero literário. Embora 

o número de leitores tivesse crescido naquela época, Watt afirma que o alto índice de 

analfabetismo e o alto preço dos livros teriam limitado o público leitor em geral. Para 

justificar tal afirmação, Watt entende que a leitura do romance era uma atividade 
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eminentemente burguesa, pois a antiga aristocracia desprezava a nova forma e a classe 

trabalhadora possuía pouca instrução e, além disso, não tinha subsídios financeiros para o 

consumo de livros. 

 Apesar de tal afirmação, Watt constata que mesmo a ascendente classe burguesa teria 

dificuldade para comprar exemplares, devido aos elevados valores de alguns livros e à falta de 

lugares reservados à leitura. Considerando essas dificuldades, como afirmar, então, que o 

romance teria contribuído para a ampliação do público leitor? Para Watt, as bibliotecas 

circulantes passariam a ser uma alternativa acessível, considerando o fato de que as pessoas 

pagavam muito pouco para ler um romance, embora a qualidade dos livros oferecidos pudesse 

ser duvidosa, uma vez que os livreiros eram acusados de submeter a literatura às leis 

comerciais do mercado, estimulando “um tipo de hábito de leitura rápida, desatenta, quase 

inconsciente”, o que respalda a seguinte conclusão: “o resultado mais evidente da aplicação 

de critérios basicamente econômicos à produção literária” teria sido “favorecer a prosa em 

detrimento do verso” (WATT, 2010, p.51-59). 

 Nesse sentido, Watt discute os possíveis impactos de um mercado editorial burguês 

em ascensão que, orientado pela produção de capital, teria fornecido a escritores, editores, 

livreiros e jornalistas mecanismos necessários e liberdade suficiente para a ampliação da 

produção, publicação e circulação dos livros na sociedade. Tal liberdade teria sido 

responsável por disseminar a prática da escrita e, por conseguinte, favorecer a ascensão do 

romance, visto que as pessoas não mais dependiam de prerrogativas sociais tão restritas, como 

exigia o decoro da sociedade de corte, para se inserirem na cultura letrada. Uma vez mais, 

Defoe e Richardson são referidos como casos exemplares: “como profissionais londrinos da 

classe média” que precisariam ater-se apenas a “seus próprios padrões de forma e conteúdo 

para assegurar que aquilo que escreviam atrairia um público intenso” (WATT, 2010, p.62). 

 Ao analisar a ascensão do romance sob uma perspectiva estética e sociológica, Watt 

concebe o “realismo filosófico” como elemento conceitual decisivo na gênese da nova forma, 

fato que justifica a adoção de um estilo narrativo que seria resultado “da soma das técnicas 

literárias através das quais o romance imita a vida seguindo os procedimentos adotados pelo 

realismo filosófico em sua tentativa de investigar e relatar a verdade” (WATT, 2010, p. 33), 

contudo, vale ressaltar que, em Watt, o romance retém em seu horizonte a perspectiva de uma 

prática de escrita verossímil, visto que o realismo formal, segundo ele, seria, em última 

instância, apenas uma convenção
9
. 

                                                             
9 Segundo Watt, “o realismo formal obviamente não passa de uma convenção; e não há razão para que o relato 

da vida humana apresentado através dele seja mais verdadeiro que aqueles apresentados através das convenções 



30 
 

2.2. LINDA HUTCHEON: A METAFICÇÃO HISTORIOGRÁFICA 

 

Em Poética do Pós-Modernismo, Linda Hutcheon vincula a renovação do romance no 

cenário contemporâneo à problematização de pressupostos que, formulados pela historiografia 

metódica, teriam fundamentado, no século XIX, a distinção, radical, entre história e literatura. 

Hutcheon, pressupondo a dissolução de tal distinção e, por conseguinte, admitindo a 

reaproximação de ambas as disciplinas, vincula a formalidade do romance a uma série de 

desconfianças em torno das certezas positivas produzidas a partir da noção de “fato histórico”, 

o que teria conduzido o romance a configurar-se como uma prática de escrita que ela chama 

de “metaficção historiográfica”, descrevendo-a como uma narrativa que problematiza as 

convenções discursivas
10

 que, nos domínios da história e da literatura, permitiriam a 

inteligibilidade do passado.  

 

2.2.1. História e literatura 

 

Inicialmente, a autora empenha-se em historicizar a distinção entre História e 

Literatura, focalizando as relações de semelhança que poderiam ser estabelecidas entre os dois 

domínios discursivos, uma vez que a relevância de tal empreendimento, segundo Hutcheon, 

não mais residiria no exame de seus diferentes modos de descrever a realidade observável, 

mas na análise dos pontos de convergência entre tais domínios de saber, repensados como 

construtos linguísticos
11

 historicamente convencionados que se articulam num limite de 

textualidade: 

 

Considera-se que as duas obtêm suas forças a partir da verossimilhança, 
mais do que a partir de qualquer verdade objetiva: as duas são identificadas 

                                                                                                                                                                                              
muito diferentes de outros gêneros literários. Na realidade, a impressão de total autenticidade do romance pode 

suscitar certa confusão quanto a esse aspecto: e a tendência de alguns realistas e naturalistas de esquecerem que a 

transcrição fiel da realidade não leva necessariamente à criação de uma obra fiel à verdade ou dotada de 

permanente valor literário, sem dúvida, é em parte responsável pela aversão generalizada que hoje em dia se vota 

ao realismo e suas obras. 
10

 Sobre a problematização de tais convenções discursivas, Hutcheon esclarece que autores como “Hayden 

White, Paul Veyne, Michel de Certeau, Dominick LaCapra, Louis O. Mink, Frederick Jameson, Lionel Gossman 
e Edward Said, entre outros, levantaram a respeito do discurso histórico e de sua relação com o literário as 

mesmas questões levantadas pela metaficção historiográfica: questões como as da forma narrativa, da 

intertextualidade, das estratégias de representação, da função da linguagem, da relação entre o fato histórico e o 

acontecimento empírico, e, em geral, das consequências epistemológicas e ontológicas do ato de tornar 

problemático aquilo que antes era aceito pela historiografia – e pela literatura – como uma certeza. 
11

 “As duas formas de narrativa são sistemas de significação em nossa cultura; as duas são aquilo que, certa vez, 

Doctorow considerou como formas de ‘mediar o mundo com o objetivo de introduzir sentido. [...] Tanto a ficção 

como a história são sistemas culturais de signos, construções ideológicas cuja ideologia inclui sua aparência de 

autônomas e auto-suficientes” (HUTCHEON, 1991, p.149). 
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como construtos linguísticos, altamente convencionalizados em suas formas 

narrativas, e nada transparentes em termos de linguagem ou de estrutura; e 

parecem ser igualmente textuais (HUTCHEON, 1991, p.141). 

 

Admitindo que “o novo ceticismo ou a desconfiança a respeito da redação de história” 

são encontrados “em romances como Shame (Vergonha)”, Hutcheon concebe a metaficção 

historiográfica como um gesto epistemológico que insere na escrita do romance “a mesma 

postura de questionamento com relação ao uso comum que [a história e a literatura] dão às 

convenções da narrativa” (HUTCHEON, 1991, p.142). Para precisar tal postura, Hutcheon 

elabora um panorama de questões relativas à interação entre o discurso historiográfico e o 

ficcional, questões que estariam na base da reformulação do gênero nos usos contemporâneos: 

o questionamento da transcendência subjetiva, a textualidade dos objetos investigados pela 

história e a problematização das reflexões sobre a referência. 

 

2.2.2. Subjetividade e intertextualidade 

 

A partir da recusa aos universais, a literatura realista ancorou-se, basicamente, na 

descrição das experiências humanas, enfatizando o particular através da centralização no 

indivíduo. A noção de subjetividade, por essa perspectiva, permeia toda a configuração do 

realismo formal, cujo objetivo seria descrever a individualidade de suas personagens 

situando-as no tempo e no espaço, como ensinava Ian Watt em A ascensão do romance. A 

metaficção historiográfica, por outro lado, implica um processo de implosão de tal centro e 

utiliza a ideia de subjetividade somente para contestá-la e subvertê-la, recorrendo a estratégias 

narrativas que evidenciam o posicionamento auto-reflexivo dos narradores que se encontram 

diante da tarefa de interpretar o passado, como explica Hutcheon: 

 

[...] as metaficções historiográficas parecem privilegiar duas formas de 

narração, que problematizam toda a noção de subjetividade: os múltiplos 
pontos de vista (como em The White Hotel, de Thomas) ou um narrador 

declaradamente onipotente (como em Waterland, de Swift). No entanto, não 

encontramos em nenhuma dessas formas um indivíduo confiante em sua 

capacidade de conhecer o passado com um mínimo de certeza. Isso não é 
uma transcendência em relação à história, mas sim uma inserção 

problematizada da subjetividade na história (HUTCHEON, 1991, 156).   

 

Considerar tal inserção, portanto, significa dizer que a metaficção historiográfica 

busca “dessubstancializar” o indivíduo, desintegrando sua unidade para, assim, evidenciar as 

implicações de seus estilhaços na formulação das várias vozes que perpassam os discursos, 
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como ilustram, segundo Hutcheon, os narradores de Earthly Powers, de Burgess, e Star Turn, 

de William.  

A consciência de que a inteligibilidade do passado está condicionada à textualidade 

dos documentos, na metaficção historiográfica, se desdobra em paródias históricas que, 

partindo de estratégias irônicas de intertextualidade, produzem significações capazes de 

dissolver a “naturalidade” de certas representações e enfatizam os lugares sociais de produção 

a que pertencem suas formulações. Nessa perspectiva, o romance contemporâneo empreende 

diferentes modos de apropriação dos textos históricos na elaboração de narrativas 

preocupadas, sobretudo, com a impossibilidade de produzir um relato único e objetivo sobre o 

passado, ou seja, ele utiliza a intertextualidade como “manifestação formal de um desejo de 

reduzir a distância entre o passado e o presente do leitor e também de um desejo de reescrever 

o passado dentro de um novo contexto” (HUTCHEON, 1991, p.157). Para Hutcheon, 

portanto, as alusões irônicas a textos históricos e literários, como acontece em A Maggot, de 

John Fowles, não seriam uma tentativa de negar a história, afirmando a impossibilidade de 

relatá-la, mas uma maneira de confrontar o passado com narrativas que admitem a 

impossibilidade de um discurso totalizante, fato que suscita o debate sobre os objetos a que se 

referem os discursos. 

 

2.2.3. A questão da referência 

 

 De acordo com Hutcheon, a questão da referência teria sido decisiva em correntes de 

pensamento que haviam se empenhado em fundamentar a separação entre o domínio histórico 

e o literário, promovendo uma distinção radical entre os objetos de cada disciplina: ficção e 

realidade. Nesse sentido, a superação de tal distinção teria sido, por sua vez, decisiva na 

gênese da metaficção historiográfica, uma vez que o romance teria promovido, desde então, o 

apagamento de suas próprias fronteiras, sobretudo depois de constatar a natureza 

eminentemente convencional das relações estabelecidas entre e a linguagem e as coisas, entre 

os discursos e as experiências humanas, embora isso não significasse a negação da existência 

de uma realidade exterior, mas “uma perda de fé em nossa capacidade de conhecer (de forma 

não problemática) essa realidade e, portanto, de ser capaz de representá-la com a linguagem” 

(HUTCHEON, 1991, p.157).  

Para Hutcheon, portanto, enfrentar as aporias relativas à hipótese de uma linguagem 

estritamente referencial constitui-se como gesto fundamental para que a metaficção 

historiográfica não resulte em relativismos radicais, como certas abordagens teriam presumido 
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ao acreditarem que a compreensão da referência como um “construto” resultaria na anulação 

de qualquer possibilidade de produção de saberes. Contrapondo-se a essa linha de raciocínio, 

Hutcheon explica que: 

 

O referente é sempre já inserido nos discursos de nossa cultura. Isso não é 

motivo de desespero; é o principal vínculo do texto com o “mundo”, um 

vínculo que reconhece sua identidade como construto, e não o simulacro de 
um exterior “real”. Mais uma vez, isso não nega que o passado “real” tenha 

existido; apenas condiciona nossa forma de conhecer esse passado. Só 

podemos conhecê-lo por meio de seus vestígios, de suas relíquias. A questão 

da referência depende daquilo que John Searle (1975, 330) chama de 
“fingimento” compartilhado e daquilo que Stanley Fish considera como 

sendo parte de um conjunto de “acordos discursivos que, de fato, são 

decisões em relação ao que se pode estipular como um fato” (1980, 242) 
(HUTCHEON, 1991, p.158). 

 

Em convergência com as posições defendidas por Searle e Fish, Hutcheon, portanto, 

trata a questão da referência na linguagem sob a ótica de contratos socialmente estabelecidos, 

capazes de produzir a exterioridade dos objetos que emergem apenas na efetividade dos 

discursos. Na metaficção historiográfica, por conseguinte, o fato histórico não é um artefato 

concreto que pode ser descoberto por um método histórico, mas o produto de acordos entre 

aqueles que empregam um determinado termo, apoiando-se em premissas socialmente 

plausíveis num certo tempo, num certo lugar. 

 Na metaficção historiográfica, “a questão epistemológica referente à maneira como 

conhecemos o passado se reúne à questão ontológica referente ao status dos vestígios desse 

passado” (HUTCHEON, 1991, p.161). Nesse sentido, ao problematizar a referência, 

Hutcheon trata história e literatura como disciplinas que lidam, basicamente, com textos, com 

documentos textualizados do passado e, por isso, segundo ela, a eficácia de seus discursos 

dependeria da plausibilidade das relações estabelecidas entre suas formulações e o lugar 

social onde atuam.  

 

2.2.4. A escrita e a narratividade 

 

 A metaficção historiográfica, segundo Hutcheon, incorpora não apenas as reflexões a 

propósito do papel dos lugares de autoridade no discurso, mas também a reflexão sobre 

convenções que orientam sua escrita, seja ela histórica ou literária. Por esse ponto de vista, é 

imprescindível datar os discursos para que a história e a literatura sejam entendidas como 

práticas discursivas, ou seja, como dispositivos que atuam na produção de sentidos 
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socialmente compartilhados. Os romances contemporâneos, portanto, problematizam a 

posição dos agentes produtores dos discursos e a historicidade de suas práticas, como ratifica 

Michel de Certeau, ao lembrar os “historiógrafos que nenhuma pesquisa sobre o passado está 

livre das condições socioeconômicas, políticas e culturais” (CERTEAU, 1975 apud 

HUTCHEON, 1991, p.159).     

Após descrever a formalidade da metaficção historiográfica, Hutcheon, em última 

instância, resume a problematização da relação entre história e literatura em um aspecto: a 

questão da narratividade. Para justificar tal formulação, Hutcheon lembra que “tanto na 

historiografia como nos romances as convenções da narrativa não são restrições, mas 

condições que permitem a possibilidade de atribuição de sentido” (HUTCHEON, 1991, 

p.160). Por esse viés, o romance contemporâneo configura-se como narrativa que enfrenta as 

aporias implicadas na pretensão de objetividade do discurso histórico e que amplia o 

horizonte de reflexões sobre os modos de compreensão do passado, reflexões estas que se 

empenham em historicizar os processos de significação.  

 

2.3. DELEUZE E GUATTARI: O ROMANCE COMO EXERCÍCIO DE 

SIGNIFICAÇÃO 

 

Em 1874 - Três Novelas ou "o Que se Passou?”, Deleuze e Guattari descrevem o 

romance, basicamente, a partir de movimentos de retenção e protensão do tempo que, ao 

produzirem um “segredo”, a “presença da ausência”, desencadeiam uma série de perturbações 

semânticas no interior da textualização. Ao analisarem a configuração formal do romance, 

Deleuze e Guattari o concebem como um gênero híbrido, que mescla elementos do conto e da 

novela. Para precisar tal caracterização, esses autores recorrem a três novelas: “Na gaiola” 

(1898), de Henry James, “The crack up” (1936), de Fitzgerald, e História do Abismo e da 

Luneta (1976), de Pierrette Fleutiaux.  

 

2.3.1. Retenção e protensão 

 

Inicialmente, Deleuze e Guattari descrevem o romance como uma aglutinação de 

outros dois gêneros: a novela e o conto. Segundo tais autores, existe “uma novela quando tudo 

está organizado em torno da questão ‘Que se passou? Que pode ter acontecido? ’”, por outro 

lado, o conto é “o contrário da novela, porque mantém o leitor ansioso quanto a uma outra 

questão: que acontecerá?” A formalidade do romance, por sua vez, dependeria da questão: 
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“Que se passa” (DELEUZE, GUATTARI, 1996, p.69). Contudo, não seria possível afirmar 

que a novela trata o passado, o conto o futuro e o romance o presente. Deleuze e Guattari 

recusam a redução de tais gêneros às três dimensões do tempo: as retenções e as protensões 

caracterizam-se como deformações do próprio presente: 

 

Alguma coisa aconteceu ou alguma coisa acontecerá podem designar, por 
sua vez, um passado tão imediato, um futuro tão próximo que não se 

distinguem (diria Husserl) das retenções e protensões do próprio presente. A 

distinção entre eles não deixa de ser menos legítima, em nome dos diferentes 
movimentos que animam o presente, que são contemporâneos do presente, 

um se movendo com ele, mas um outro colocando-o já no passado desde que 

presente é presente (novela), um outro arrastando-o para o futuro ao mesmo 

tempo (conto) (DELEUZE, GUATTARI, 1996, p.70) 

 

A caracterização de tais gêneros, portanto, se dá menos pela distinção entre as 

dimensões do tempo que pelos efeitos que a presença de um “segredo” pode provocar no 

presente, transformando-o em passado, no momento em que a novela se pergunta “o que teria 

acontecido”, em futuro, quando o conto se interessa pelo “que poderá acontecer”. Por essa 

perspectiva, a novela não seria mero relato do passado e não estaria condicionada à descrição 

de algo que teria acontecido, ela dependeria de “um esquecimento fundamental” e “evolui na 

ambiência do ‘Que aconteceu’, porque nos coloca em relação com um incognoscível ou um 

imperceptível” (DELEUZE, GUATTARI, 1996, p.71). A arquitetura do romance, por sua vez, 

incorpora ambas as posturas: ele comporta a existência de algo a descobrir e os 

desdobramentos de sua descoberta, invocando os movimentos de retenção e protensão 

próprios do tempo presente.    

 

2.3.2. As três linhas da narrativa 

 

Ao traçar as especificidades do romance em sua relação com o tempo, Deleuze e 

Guattari discutem, também, a maneira pela qual tal gênero trata suas matérias, combinando 

linhas “puras”, “linhas de escrita”. Ao analisar a novela “Na gaiola” (1898), de Henry James, 

os autores descrevem, basicamente, duas dessas linhas, denominando-as linhas molares e 

linhas moleculares. 

 As linhas molares seriam aquelas responsáveis por cristalizar e delimitar os grandes 

conjuntos, como as instituições, o estado, as classes, o indivíduo, uma conjuntura em que tudo 

parece contável e previsto, o início e o fim de um segmento, a passagem de um segmento a 

outro. Tais linhas engendrariam macropolíticas, ou seja, abstrações que, sendo resultado do 
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enquadramento de linhas moleculares em sistemas “coerentes”, alcançam a estabilidade em 

um “regime de signos”.  

As linhas moleculares, por sua vez, seriam rizomáticas, constituídas por 

“micromovimentos, segmentações finas distribuídas de modo totalmente diferente, partículas 

inencontráveis de uma matéria anônima, minúsculas fissuras, [...] linhas secretas de 

desorientação ou de desterritorialização” (DELEUZE, GUATTARI, 1996, p.75). Nesse 

segmento, observar-se-iam microfissuras que não comportariam estabilidades como, por 

exemplo, as que caracterizam a noção de família ou de vida conjugal, uma vez que as 

vibrações das linhas moleculares, na forma da extraconjugalidade – o segredinho sujo – 

escapariam ao recorte significante da “luneta” que, em função da coerção, da coerência e da 

formalidade das grandes estruturas, efetua os recortes molares abstratos na matéria molecular.  

 De outro modo, as linhas molares e as moleculares correspondem a duas distintas 

maneiras de conceber o mundo: 

 

Dir-se-ia, antes, que existem aí duas políticas, como a jovem o sugere em 
uma conversa marcante com o noivo: uma macropolítica e uma 

micropolítica, que não consideram absolutamente da mesma forma as 

classes, os sexos, as pessoas, os sentimentos. Ou, antes, que há dois tipos de 

relações bem distintas: os relacionamentos intrínsecos de casais que põem 
em jogo conjuntos ou elementos bem determinados (as classes sociais, os 

homens e as mulheres, determinadas pessoas), e em seguida os 

relacionamentos menos localizáveis, sempre exteriores a eles mesmos, que 
concernem, antes, a fluxos e partículas que escapam dessas classes, desses 

sexos, dessas pessoas (DELEUZE, GUATTARI, 1996, p.74) 

  

Considerar a relação entre tais “linhas” no romance significa admitir, portanto, a 

coexistência entre estruturas estáveis e coerentes, em territórios bem delimitados, e elementos 

intermitentes que não param de produzir vibrações no corpo institucional dos grandes 

conjuntos molares, vibrações que se esquivam de categorizações e que, portanto, colocam-se à 

margem das abstrações centralizantes. Deleuze e Guattari, citando um ensaio sobre o romance 

escrito por Nathalie Sarraute, entendem que grandes romancistas, como Proust e Dostoievski, 

souberam como arquitetar não só “os grandes movimentos” e “os grandes territórios”, mas, 

sobretudo, a agitação e os abalos provocados por linhas moleculares, linhas clandestinas de 

desestabilização: 

 

Ela [Sarraute] mostra como o diálogo ou a conversação obedecem aos cortes 

de uma segmentaridade fixa, a vastos movimentos de distribuição regrada 

correspondendo às atitudes e posições de cada um, mas também como eles 

são percorridos e arrastados por micromovimentos, segmentações finas 
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distribuídas de modo totalmente diferente, partículas inencontráveis de uma 

matéria anônima, minúsculas fissuras e posturas que não passam mais pelas 

mesmas instâncias, mesmo no inconsciente, linhas secretas de desorientação 
ou de desterritorialização: toda uma subconversação na conversação, diz ela, 

isto é, uma micropolítica da conversação (DELEUZE, GUATTARI, 1996, 

p.75). 

 

A corrosão provocada pela vibração das linhas moleculares na esfera da micropolítica 

gera processos que levam a heroína de James a uma trajetória que já não se situa nem na 

estabilidade dos segmentos que constituem as instituições estratificadas, nem nas vibrações de 

desestratificação, ela atinge uma outra linha, uma linha de desterritorialização absoluta, ou 

seja, uma “linha de fuga que não mais admite qualquer segmento” (DELEUZE, GUATTARI, 

1996, p.76). 

Em outras palavras, o romance é tratado como textualização de um segredo que efetua 

movimentos no presente, conduzindo-o ou ao passado, quando esse segredo existe em função 

do que poderia ter acontecido, ou ao futuro, quando ele existe em função do que poderá 

acontecer. Esse elemento incognoscível seria resultado da ação de micromovimentos que 

resistem aos recortes sobrecodificantes dos segmentos molares.  O foco em tal resistência, a 

ênfase no “segredinho sujo”, por conseguinte, traça linhas de fuga onde “nem mesmo há 

forma – nada além de uma pura linha abstrata” (DELEUZE, GUATTARI, 1996, p.76).  

A leitura da novela “The crack up”, de Fitzgerald, conduz o argumento às 

especificidades da “linha de fuga”, também chamada de linha abstrata. As linhas moleculares, 

chamadas também de linhas de segmentação maleável, territorializam-se na forma de novos 

“regimes de signos” ou se dissipam como linhas abstratas, de “desterritorialização absoluta”. 

De outro modo, uma micropolítica pode enquadrar-se no corte da “luneta de raios” e tornar-se 

uma macropolítica ou desencadear linhas abstratas que, ao superarem a formalidade coerciva 

das linhas duras, configuram-se como operações de sentido nômades e são, portanto, 

irredutíveis à dupla articulação molar\molecular.  

Nesse ponto, a leitura da novela História do Abismo e da Luneta, de Pierrette 

Fleutiaux, permite a atualização da discussão sobre as duas maneiras antagônicas de conceber 

a significação: a micropolítica e a macropolítica. Entre os diversos segmentos, haveriam 

abismos onde atuam dois tipos de “vigilantes”: os de visão curta e os de visão ampla. Os de 

visão curta, responsáveis pela coação dos sistemas estruturados, enxergam apenas divisões 

binárias, contornos bem delimitados entre os segmentos, as linhas molares. Quando algo 

escapa a esses contornos, entra em jogo o corte significante da “luneta de raios”, a fim de 

garantir a estabilidade dos sistemas. Os “vigilantes de visão ampla”, por outro lado, 
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enxergariam os micromovimentos, os rizomas, as linhas moleculares e, por isso, eles seriam 

capazes de visualizar, inclusive, os cortes da luneta que, ao excluir e enquadrar, produzem 

significados estruturantes. Embora as linhas possam ser caracterizadas individualmente, elas 

não param de se misturar. 

O final do argumento dedica-se ao caráter particular, à imanência mútua e ao perigo de 

cada uma das linhas que constituem a narrativa. Seriam os segmentos molares pré-

determinados e as linhas moleculares uma reação posterior? Para Deleuze e Guattari, essa 

seria uma falsa impressão, uma vez que “a grande política nunca pode manipular seus 

conjuntos molares sem passar por essas micro-injeções, essas infiltrações que a favorecem ou 

que lhe criam obstáculos” (DELEUZE, GUATTARI, 1996, p.85). Por essa perspectiva, as 

linhas de fuga não seriam um modo de fugir, como o termo pode sugerir, mas uma maneira 

ativa de escapar do mundo para, então, reconstruí-lo, instaurá-lo como nunca antes havia sido. 

Tais linhas travam uma relação mútua e imanente entre elas, uma age sobre a outra, 

como a linha de segmentaridade maleável que “não pára de desfazer as concreções da [linha] 

dura, mas ela reconstitui em seu nível tudo aquilo que desfaz: microÉdipos, microformações 

de poder, microfascismos” (DELEUZE, GUATTARI, 1996, p.87). Já as linhas de fuga 

poderiam implodir os outros dois segmentos ou, em alguns casos, regredir, convertendo-se em 

segmentos extratificados ainda mais delimitados, em lugares de repressão criados a partir de 

grandes cortes significativos, ou seja, cada uma das linhas envolve riscos específicos: 

 

Pouco há a dizer sobre o perigo da primeira e seu endurecimento de difícil 

modificação. Pouco a dizer sobre a ambigüidade da segunda. Mas por que a 

linha de fuga, mesmo independentemente de seus perigos de recair nas 
outras duas, comporta, por sua vez, um desespero tão especial, apesar da sua 

mensagem de alegria, como se algo a ameaçasse exatamente no âmago do 

seu próprio empreendimento, uma morte, uma demolição, no exato instante 
em que tudo se esclarece? (DELEUZE, GUATTARI, 1996, p.87). 

 

Nesse sentido, os autores concebem as linhas de fuga como dispositivos ativos de 

transformação e modificação de sentido, uma vez que elas, ao promoverem a dissolução dos 

demais segmentos, ao desestabilizarem o “centro”, instauram um vazio abstrato, um espaço a 

ser preenchido e reinventado pelo clandestino, pelo nômade. A expressão “boa nova”, 

utilizada como possibilidade de preenchimento desse vazio abstrato instaurado por linhas de 

fuga, revela um posicionamento otimista a respeito das possibilidades de transformação que 

se manifestam na particularidade das práticas discursivas.  
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2.4. AS CONVENÇÕES DO ROMANCE 

 

 A tentativa de descrever o romance como “veículo lógico das sociedades” permeou, 

inicialmente, a história do romance, como percebemos na leitura de Watt, uma vez que a 

difusão da cultura letrada entre grupos sociais diversificados, no século XVIII, teria permitido 

que o romance incorporasse certos dispositivos discursivos descritos, basicamente, a partir de 

categorias derivadas do realismo filosófico que, em sua recusa aos universais, enfatizou a 

figuração do particular, focalizando as experiências individuais: o “realismo formal”. Por essa 

perspectiva, romancistas como Defoe, Fielding e Richardson, ao descreverem a 

individualidade de suas personagens, situando-as no tempo e no espaço, pretendiam alcançar 

a autenticidade da realidade concreta. No entanto, Watt afirma que essa atitude não passa de 

um desejo de estabelecer laços unívocos entre os discursos e as coisas representadas, uma vez 

que o realismo formal é tratado, em última instância, como uma convenção, como um acordo, 

ou seja, a história do romance em Watt, apesar de conceber o romance sob parâmetros de 

objetivação que postulam a substancialização da experiência individual, admite o caráter 

eminentemente discursivo e, portanto, convencional de tais parâmetros. 

Por outro lado, Hutcheon, ao constatar a crise de pressupostos que, através da escola 

metódica, estiveram na base da cisão entre história e literatura em meados do século XIX, 

empreende uma história do romance contemporâneo que, admitindo a textualidade dos 

“documentos” como o único meio de acesso ao passado, concebe o gênero como “metaficção 

historiográfica”, ou seja, em Poética do Pós-Modernismo, o romance é compreendido como 

um território de problematização das fronteiras entre o domínio do conhecimento histórico e o 

campo dos estudos literários, problematização que suscita o debate sobre a efetividade de tais 

práticas discursivas nos lugares em que circulam, produzindo reflexões em torno da 

dessubstancialização da subjetividade, do caráter eminentemente convencional da linguagem 

e dos postulados de escrita que balizam a história. Em Hutcheon, no entanto, tais reflexões 

não resultam num esvaziamento da linguagem, tampouco na negação da história como 

algumas correntes do pensamento presumiram. A história do romance, nesse caso, examina 

história e literatura sob um único prisma: o da narratividade. Ambos os discursos, 

historiográfico e literário, portanto, estariam condicionados às convenções da narrativa, 

convenções estas que, em Hutcheon, não são entendidas como entraves que comprometem a 

inteligibilidade do passado, mas como mecanismos formais que possibilitam a produção dos 

sentidos. 
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Deleuze e Guattari, por sua vez, descrevem o gênero a partir de dispositivos de 

linguagem que, funcionando como tensores, seriam capazes de agir e modificar significados 

instituídos. Em outras palavras, os estudos de tais autores sobre a configuração do romance 

procuram demonstrar que a “universalidade” da ciência, enquanto ideia ou ideal, ou a 

“objetividade” da ciência, enquanto representação do real, são significações produzidas 

historicamente por grupos sociais específicos, “ditadores” do saber, que, pressupondo a 

autonomia e a neutralidade da “classe” intelectual, classificam qualquer discussão sobre o 

estatuto de seu poder como “irracionalidade”. Portanto, ao atribuir à convenção socialmente 

partilhada um papel fulcral no pensamento sobre a linguagem, pensando a linguagem como 

jogo, o sentido como rastro, os atos discursivos como agenciamentos que podem vir a 

catalisar linhas de fuga, linhas que, por sua vez, escapam à coercividade dos saberes 

disciplinados pela ciência, os autores recusam a objetividade do realismo e a universalidade 

da ideia a fim de ancorar o valor de verdade das proposições no “acordo” entre os que 

utilizam a linguagem: persuasão, não coerção.  

As resistências às reflexões sobre a linguagem no plano da convenção, ancorando-se 

no real (na materialidade do fonema ou no fato histórico) ou no ideal (a língua, por exemplo, 

por oposição à fala), opõem-se aos “jogos de linguagem”, tratando-os como “relativismo 

absoluto”, “subjetividade”, “irracionalidade”. Tais investidas, encenando posições, 

ordinariamente, totalizantes e etnocêntricas, desempenham seu papel social, exemplificam, 

portanto, o exercício efetivo do poder disciplinar dos métodos, das instituições, das práticas 

sociais do saber. Enfim, em Deleuze e Guattari, a literatura ganha um papel decisivo, 

justamente, por não pretender impor “objetivamente” a suas significações. A “literatura”, a 

“ficção”, “o romance”, apesar das significações instituídas por variados grupos e por variadas 

práticas sociais, permanecem como mecanismo de transformação das significações 

cristalizadas, abrindo linhas de fuga no corpo estratificado dos regimes de signos dominantes, 

instaurando “a boa nova”.  
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CAPÍTULO 3 - A ANÁLISE DO ROMANCE 

 

A completa verdade sobre as discutidas aventuras do comandante Vasco Moscoso de 

Aragão, Capitão de Longo Curso é uma narrativa que, juntamente com A Morte e a Morte de 

Quincas Berro D’água integrava o livro intitulado Os Velhos Marinheiros, cuja primeira 

edição, com ilustrações de Glauco Rodrigues, foi publicada pela Livraria Martins Editora, de 

São Paulo, em 1961, como parte da coleção Obras ilustradas de Jorge Amado. Ele foi 

reeditado por essa casa até a 34º edição, impressa em 1975, quando a empresa paulista faliu. 

Em 1976, a Editora Record, do Rio de Janeiro, passa a publicar o texto em questão 

separadamente, com o título Os Velhos Marinheiros ou o Capitão de Longo Curso, 

preservando as mesmas ilustrações12.  

O romance coloca em cena um narrador que decide escrever a história da vida de um 

antigo morador de Periperi: Vasco Moscoso de Aragão. Na encenação do “fazer histórico”, 

esse narrador coloca-se, à primeira vista, diante do desejo de “ressuscitar” o passado, de 

reencontrar a “verdade nua”, de retirá-la do “fundo do poço”, insinuando um posicionamento 

historiográfico “metódico”, ou seja, fundado em técnicas rigorosas de investigação e convicto 

em relação à identidade entre a representação discursiva e a coisa representada. Os 

desdobramentos na composição de tal personagem, no entanto, revelam certa hesitação no 

tratamento dos “dilemas” a propósito da figuração da “verdade histórica”, colocando em 

evidência incoerências entre as “exigências” da escrita e a efetividade das práticas de 

investigação. Ainda que a imparcialidade e a objetividade apareçam como princípios que 

deveriam nortear a produção do “relato”, a composição do narrador explora as contradições e 

as arbitrariedades que efetivamente configuram a “operação historiográfica” ficcionalizada, 

ou seja, apesar das “convicções teóricas” explicitadas, o narrador de Jorge Amado empreende 

contraditoriamente a manipulação das “evidências” em função de posições idiossincráticas, 

configurando, dessa forma, uma voz picaresca, centrada, prioritariamente, num objetivo 

prático: ganhar o prêmio em dinheiro oferecido por um concurso lítero-histórico promovido 

pelo Arquivo Público do Instituto Histórico e Geográfico. Em síntese, o narrador do romance 

dramatiza o enfrentamento de questões a propósito das possibilidades de figuração discursiva 

da “realidade”, produzindo uma narrativa que ironiza os limites entre as convenções da 

narração literária e os postulados da escrita histórica. 

                                                             
12TAVARES, Paulo. O Baiano Jorge Amado e sua obra. Rio de Janeiro: Record, 1980. 
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O romance é composto por três episódios que, centrados nos eventos que 

circunstanciaram a vida de Vasco, organizam-se, basicamente, na forma de um relato, de uma 

narração e de uma descrição. Tais episódios sofrem, entretanto, a intervenção de um outro 

plano de enunciação, onde, refletindo acerca dos dilemas da escrita histórica, o narrador, 

ingenuamente, explicita suas dúvidas a propósito dos critérios que poderiam presidir a 

fabricação de um “relato verídico”.   

O primeiro episódio, intitulado “Da chegada do comandante ao subúrbio de Periperi, 

do relato de suas mais famosas aventuras nos cinco oceanos, em mares e portos longínquos, 

como rudes marinheiros e mulheres apaixonadas e da influência do cronógrafo e do 

telescópio sobre a pacata comunidade suburbana”, é composto por dez excertos que 

empreendem a “gênese” de uma primeira versão da vida de Vasco.  O termo “relato”, que 

classifica a matéria nuclear desse episódio, sugere o uso de modalidades “objetivas” de 

enunciação, contudo, essa primeira parte do romance empreende, de fato, uma narração 

heroica da vida de Vasco, versão que, negligenciando os “métodos históricos”, reproduz os 

testemunhos do próprio protagonista, repletos de cenários exóticos e de  ações extraordinárias, 

ou seja, nessa primeira versão dos “fatos”, prevalece uma convenção “romântica” que 

identifica o “relato” com o encômio de virtudes arquetípicas, colocando em prática um 

modelo de escrita que presume a precedência da figuração de virtudes modelares em 

detrimento da efetividade dos fatos históricos. 

  O segundo episódio, intitulado “Fiel e completa descrição da narrativa de Chico 

Pacheco, apresentando substancioso quadro dos costumes e da vida da cidade de salvador 

nos começos do século, com ilustres figuras do governo e ricos comerciantes, enjoadas 

donzelas e excelentes raparigas”, é composto por onze excertos que, por sua vez, 

empreendem a “fiel descrição” de uma “narrativa”. A descrição da “narração” de Chico 

Pacheco coloca em cena uma refutação veemente dos “relatos” de Vasco, refutação que, 

fundamentando-se numa “pesquisa documental”, emprega uma convenção discursiva 

diametralmente oposta àquela utilizada na primeira parte do romance: uma convenção 

“realista” que, a fim de compor um “substancioso quadro de costumes”, retrata personagens 

desvirtuadas e cenários ordinários. A descrição “fiel” e “objetiva” dos fatos, entretanto, é 

classificada como uma “narrativa”, segundo uma estratégia que tende a confundir os limites 

entre a convenção “heroica” e a convenção “realista” na narração da vida de Vasco Moscoso 

de Aragão.  

 Por fim, o último episódio, “Minuciosa descrição da imortal viagem do comandante a 

comandar um ita, dos múltiplos sucessos de bordo, românticos amores, discussões políticas, 
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visita gratuita às cidades nas escalas, com a célebre teoria das baqueanas e os ventos em 

fúria desatados”, divide-se em catorze excertos que produzem o entrelaçamento entre o 

“relato” heroico de Vasco e a “narração” realista de Chico Pacheco. A descrição dessa 

“imortal viagem”, ao empreender a fusão das duas versões da vida de Vasco, formula uma 

terceira convenção discursiva que se configura a partir da impossibilidade de distinguir 

nitidamente o limiar entre “fantasia” e “realidade”, uma vez que os elementos puramente 

imaginários passam a intervir na configuração dos acontecimentos, convertendo-se em 

elementos constitutivos da “descrição”. Sob esse terceiro modo de figuração, o último 

episódio do romance forja o clímax da narrativa por meio de uma peripécia: um 

acontecimento fortuito que, interpretado equivocadamente pela imprensa, acaba ganhando o 

estatuto de “fato histórico”, de tal forma que a legitimidade de uma das versões da história, 

justamente aquela em que predomina o constituinte fantasioso, não é respaldada pelo rigor 

dos métodos, nem pela integridade ou a objetividade do narrador, mas pela partilha social de 

uma convicção. 

Como já mencionamos, nos três episódios do romance, a narrativa é regularmente 

interrompida por um plano de enunciação que coloca em cena as reflexões do narrador sobre 

os critérios que poderiam garantir a verossimilhança de seu relato, plano em que prevalece a 

caracterização picaresca do narrador: um funcionário público de baixo escalão que, por meio 

de uma justificativa fraudulenta de problemas de saúde, afasta-se de suas funções e, para 

“matar o tempo”, empreende a redação de uma monografia histórico-literária a fim de 

concorrer a um prêmio oferecido pelo Arquivo Público do Instituto Histórico e Geográfico. 

Dividido entre o suposto interesse pela verdade dos fatos e a finalidade prática de seu 

empreendimento, compor um relato cuja eficácia discursiva pudesse garantir a obtenção do 

prêmio em dinheiro, o narrador interrompe regularmente o “relato histórico” a fim de 

explicitar os dilemas que afetam a sua empreitada. Esse plano da narrativa explora, 

basicamente, dois problemas: por um lado, a percepção, por parte do narrador, das 

arbitrariedades que poderiam interferir na figuração discursiva da “realidade”, por outro, a 

fragilidade de seu lugar enunciação, destituído das formalidades que legitimam o exercício da 

função social de historiador. É, sobretudo, nesse plano, que os procedimentos irônicos operam 

no romance de Jorge Amado, como veremos mais adiante.  
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3.1. PRIMEIRO EPISÓDIO: A VERSÃO FANTASIOSA DOS ACONTECIMENTOS 

 

 O primeiro episódio do romance ambienta-se em Periperi, uma pequena cidade 

litorânea, habitada principalmente por aposentados e “retirados do comércio”. Essa 

população, usualmente ociosa, dedicava-se amiúde à discussão dos eventos extraordinários 

ocorridos, normalmente, durante a temporada de verão, atividade que ajudava a enfrentar os 

longos períodos de monotonia que se arrastavam durante o resto do ano:  

 

Das recordações desses três meses, dos comentários sobre histórias e fatos 

do último veraneio, vive a população estável os nove meses seguintes. 

Rememorando namoros, festas, brigas entre jovens atletas apaixonados e 
ciumentos, a ameaça de afogamento de uma criança, bailes de aniversário, 

bebedeiras a perturbar o silêncio da noite (AMADO, 1961, p. 88). 

 

Alguns jogavam dama ou gamão na praça, outros aproveitavam o ar livre sentados nas 

calçadas e todos conversavam sobre os últimos acontecimentos. Nos três meses de férias, 

entre de dezembro a fevereiro, no entanto, os veranistas animavam o lugar: a “mais bela” 

entre todas as cidades que compunham os “arrabaldes” da Leste Costeira: 

 

Só de raro em raro um fato inesperado rompe a monotonia dessa vida 

suburbana. Isso de março a novembro, porque nos três meses de férias, 

dezembro, janeiro, fevereiro, todos esses arrabaldes da Leste Brasileira, dos 
quais Periperi é o maior, o mais populoso e o mais belo, enchem-se de 

veranistas. Muitas das melhores residências ficam fechadas durante quase 

todo o ano, pertencem a famílias da cidade, abrem-se apenas no verão. Aí 

então anima-se Periperi, invadido de repente por uma juventude álacre: 
rapazes a jogar futebol na praia, moças de maiô estendidas ao sol na areia, 

barcos a cruzar as águas, passeios, piqueniques, festinhas, namoros sob as 

árvores da praça ou na sombra dos rochedos (AMADO, 1961, p. 88). 

 

A agitação do veraneio, porém, durava pouco. Durante o resto do ano, apenas 

raramente “um fato inesperado” rompia “a monotonia” da “vida suburbana”. É, pois, um 

desses “fatos inesperados” que constitui a matéria do romance: a chegada de um novo 

morador a Periperi, não qualquer morador, mas uma personalidade de prestígio, um “capitão 

de longo curso”, o “comandante” Vasco Moscoso de Aragão: 

 

Assim, quando o comandante desceu do trem das duas e meia e se dirigiu ao 

vagão de carga para presidir ao desembarque de sua bagagem, a maioria dos 
homens válidos ali estava a esperá-lo, retirando os olhos dos jornais da 

manhã ou dos tabuleiros de damas para examinar o cidadão baixote e 
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troncudo, de rosto avermelhado, nariz adunco, vestido com aquele 

extraordinário paletó (AMADO, 1996, p. 95). 

 

A “maioria dos homens válidos”, que matavam o tempo nos arredores da estação, 

encantaram-se imediatamente com a pompa do recém chegado. Era um homem de baixa 

estatura que, vestindo trajes imponentes, usava um chapéu de marinheiro e fumava um 

cachimbo esculpido com a figura de um corpo feminino. Os olhos curiosos logo fitaram a 

bagagem do novo morador, que prenunciava a proeminência da personalidade que ali 

desembarcara: 

 

A bagagem estendia-se pela plataforma, misteriosos caixões com inscrições 
em letras vermelhas: “FRÀGIL! INSTRUMENTOS NÁUTICOS!”, um 

globo enorme, uma escada de cordas, enrolada. O comandante exigia 

cuidado dos carregadores (AMADO, 1961, p. 96). 

 

A habilidade narrativa logo se destaca como qualidade proeminente de Vasco, que 

afirmava ter percorrido todo o mundo, comandado grandes embarcações e sobrevivido a 

perigosos naufrágios. Depois de perder tragicamente a sua amada, Dorothy, ele havia se 

aposentado e decidido viver naquela pequena cidade, tão parecida com “Rasmat, uma ilha do 

pacífico” onde Vasco teria vivido como náufrago:  

 

- Vim morar aqui porque nunca vi dois lugares tão parecidos no mundo 

como Periperi e Rasmat, uma ilha do Pacífico onde vivi uns meses... 

- Veraneando? 
Sorriu o comandante: 

- Como náufrago... Nesse tempo eu ainda era segundo piloto e embarcara 

num navio grego... 
- Seu comandante, por favor, um momento, um momento... Espere um 

minuto antes de começar... - era Augusto Ramos quem interrompia. - Deixe 

primeiro eu chamar minha mulher. Ela adora ouvir histórias... (AMADO, 

1996, p. 97). 

 

Tais relatos incluíam desde amores passageiros, vividos com os mais diversos tipos de 

mulheres, até lutas sangrentas com enormes tubarões, aventuras que, naturalmente, 

impressionavam os aposentados de Periperi. Diversos indícios materiais, que compunham a 

indumentária e a decoração da casa do “comandante”, ratificavam a fama de Vasco entre os 

moradores de Periperi: os uniformes da marinha, preparados especificamente para cada 

situação; as réplicas em miniaturas de raras embarcações; instrumentos de navegação; o 

diploma de Capitão de Longo Curso exposto na parede de sua sala de estar e, sobretudo, a 

condecoração da Ordem de Cristo, expedida pelo rei de Portugal D. Carlos I, um símbolo 
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“irrefutável” do reconhecimento das aventuras marítimas de Vasco. O novo morador logo 

conquistou a admiração de grande parte da população de Periperi, especialmente, a de 

Zequinha Curvelo, um leitor aficionado de narrativas de aventura. Essa configuração inicial 

do relato não se completa, contudo, antes da entrada em cena de Chico Pacheco, o maior 

êmulo do “comandante”:  

 

Na época em que tudo sucedeu, há mais de trinta anos passados, em 1929, as 

aventuras do comandante e ele próprio eram o centro da vida de Periperi, 
dando lugar a ardentes discussões, dividindo a população, provocando 

inimizades e rancores, quase uma guerra santa. De um lado os partidários do 

comandante, seus admiradores incondicionais, de outro lado seus detratores, 
à frente o velho Chico Pacheco, fiscal do consumo aposentado, ainda hoje 

memória recordada entre sorrisos, língua de prata, ferina, homem irreverente 

e cético. (AMADO, 1961, p. 82). 

 

Zequinha Curvelo foi o primeiro a encantar-se por Vasco. Ele o imaginava como um 

herói dos mares que, à frente de imensos navios, teria enfrentado a fúria de tempestades 

inenarráveis. Foi o primeiro a recebê-lo e não perdia um detalhe de suas aventuras. Tornou-se, 

logo, o maior devoto de Vasco, defendendo-o, a todo custo, da oposição de Chico Pacheco 

que, até aquele momento, havia sido o mais celebre narrador nos subúrbios de Periperi, 

desfrutando de grande respeito entre os moradores, sempre atentos aos desdobramentos de um 

processo judicial que ele movia contra a previdência social. Com a chegada do novo morador, 

contudo, ou mais precisamente, com a chegada da nova atração que passara a animar a rotina 

do lugar, o prestígio de Pacheco parecia estar definitivamente arruinado. Ao perceber tal 

situação, ele empenha-se em desmascarar Vasco.  

A primeira estratégia imaginada por Pacheco a fim de colocar à prova as “lorotas” de 

Vasco foi testar os conhecimentos geográficos do suposto capitão. Ele, contudo, arrependido 

por não ter sido mais aplicado em suas aulas de geografia, não seria capaz de provar, por tais 

meios, que Vasco era um charlatão: 

 

Da maçadora relação de ancoradouros, guardara apenas os nomes mais 

conhecidos e fáceis, completamente inúteis a quem quisesse desmascarar um 

impostor. Porque estava certo tratar-se de um impostor, a iludir a boa-fé 
daquela senilidade simplória de Periperi, daqueles crédulos débeis mentais, 

prontos a acreditar em qualquer charlatão, a engolir as mais cabeludas 

lorotas. Ele mesmo, em múltiplas ocasiões, lhes pespegara cada mentira de 

arrepiar, e os coitados nem desconfiavam (AMADO, 1961, p. 119). 
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Como se vê nessa passagem, a convicção de Pacheco a propósito da charlatanice de 

Vasco fundava-se em experiências próprias, experiências que haviam comprovado a 

facilidade com que aquela gente de Periperi poderia ser ludibriada por um “bom” narrador. 

Sendo, pois, uma personagem que se caracteriza pela pertinácia, Pacheco logo elabora uma 

segunda estratégia a fim de desmascarar Vasco: um jogo de xadrez, pois, de acordo com suas 

convicções, um verdadeiro Comandante deveria conhecer bem a arte dos jogos de tabuleiro. 

Vasco, contudo, acaba demovendo seu adversário e fazendo-o acreditar que o verdadeiro jogo 

dos marinheiros não era o xadrez, mas o pôquer:  

 

- Pois, seu comandante (de merda...), me diga aqui uma coisa que me está 
fazendo mossa: como é que o senhor, homem do mar, com um tempão para 

matar, não sabe jogar xadrez? Tenho ouvido dizer que é jogo muito 

apreciado nas embarcações... 
- Pois lhe informaram errado, caro amigo. Jogo de marinheiro é jogo de 

dados ou de baralho, jogo de azar. Um pôquer bem disputado, isso sim. 

Passei noites e noites sem dormir, até o sol nascer, em mesas de pôquer... 
(AMADO, 1961, p. 122). 

 

Confiado em sua experiência com o jogo de baralho, Pacheco cai na armadilha de 

Vasco e aceita o desafio no pôquer. Utilizando baralhos personalizados, estampados com 

figuras de transatlânticos, o “comandante” vence, tranquilamente, seu oponente, abalando a 

credibilidade das suspeitas levantadas por Pacheco contra ele. A cena é testemunhada, com 

deleite, por Zequinha Curvelo, que se encarrega de divulgar o blefe do fiscal de consumo: 

  

Zequinha Curvelo seguia a partida, numa cadeira ao lado. Longe desaparecia 

o iceberg derretendo-se ao calor do sul, agora o pulso forte e o olho preciso 
de Vasco comprovavam-se na mesa de jogo. De quando em vez Zequinha 

lançava um olhar superior ao injustiçado ex-fiscal do consumo. E, quando 

Vasco, com um simples par de damas, foi ver uma alta aposta de Chico 
Pacheco, dinheiro posto fora num mísero par de setes, Zequinha não resistiu: 

- Inveja mata, seu Chico Pacheco (AMADO, 1961, p. 125). 

 

Pacheco deixa a casa de Vasco duplamente fracassado, no entanto, alguns dias depois, 

um novo fato mexe com os brios do fiscal aposentado: a notícia de que, naquele ano, Vasco 

iria presidir os festejos de São João em seu lugar, privilégio reservado apenas às 

personalidades “relevantes” de Periperi. Indignado, o fiscal toma uma medida drástica: decide 

ir a Salvador para reunir provas contra aquele “charlatão” que tanto o prejudicara:  

 

Não podia Chico Pacheco, antes o mais adulado dos moradores de Periperi, 
quase tão respeitado quanto o velho Marreco, presença sempre saudada com 
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entusiasmo, aguentar tanta humilhação, tanta deslealdade. Não suportaria ver 

o charlatão, com sua cara alvar, de dono de armarinho, ao lado do padre 

ingrato (devia pelo menos devolver-lhe o capão e o vinho de jurubeba, se 
possuísse o menor resquício de dignidade), presidindo as festas de São João. 

Resolveu partir. Mas como não desejasse tampouco dar uma alegria ao 

inimigo, inventou estar seu processo em pauta, em vésperas de julgamento. 

Nem com essa notícia, antes sensacional, conseguiu sacudir a indiferença a 
cercá-lo agora, tudo por obra e graça de um reles embusteiro vestido com um 

ridículo paletó de embarcadiço. Partiu sob uma chuva diluvial, a estação 

estava vazia. Parecia um fugitivo, escondido em sua raiva impotente 
(AMADO, 1961, p. 132). 

 

Esse empreendimento, descrito como uma investigação rigorosa, documental e de 

campo, sobre a vida de Vasco, fornece o mote para o segundo episódio do romance, que, de 

acordo com o narrador, efetua uma descrição fiel da “narrativa” elaborada por Pacheco a fim 

de divulgar os resultados de sua pesquisa: uma outra “história” que poderia provar, 

definitivamente, que as aventuras relatadas pelo comandante não passavam de uma farsa. 

 

3.2. SEGUNDO EPISÓDIO: A VERSÃO REALISTA DOS ACONTECIMENTOS 

 

Ao narrar o resultado da investigação empreendida por Chico Pacheco, esse episódio 

conta a biografia de Vasco antes de sua chegada à pequena cidade de veraneio: a biografia de 

um boêmio pródigo, herdeiro de uma firma de comércio da cidade baixa.  

As fantasias de Vasco relatadas pelo narrador no primeiro episódio do romance 

ressurgem, agora, em matizes ordinariamente cotidianos, matizes que deslocam as ações 

relatadas anteriormente de paisagens orientais exóticas para os bordéis da cidade baixa. 

Ambientado na cidade de Salvador, durante a década de vinte, o episódio focaliza 

prioritariamente a descrição da vida noturna na cidade, que abrigava, então, famosos cabarés, 

como a Pensão Monte Carlo que, localizada na Praça do Teatro, teria sido, naquela época, a 

mais luxuosa da cidade. Esse bordel era frequentado pela nata da sociedade, por homens 

notáveis, oficiais do exército, políticos e profissionais liberais, outros clientes, contudo, eram 

conhecidos por seus prósperos negócios. 

Agora, as principais personagens são: Pedro de Alencar, coronel do exército; tenente 

Lídio Marinho, ajudante-de-ordem do Governo do Estado; George Dias Nadreau, capitão dos 

portos; Dr. Jerônimo Paiva, advogado e candidato a deputado, e “Seu Aragãozinho”, herdeiro 

da firma Moscoso e Cia. 

De acordo com a investigação de Pacheco, o coronel Alencar, viúvo e sem filhos, era 

um freguês fiel da casa de Carol; tenente Lídio, filho de um famoso senador, era um 
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galanteador muito admirado; o capitão George Dias, por sua vez, era um aficionado pelo jogo 

de pôquer e Jerônimo Paiva era um notável boêmio com pretensões políticas. Vasco havia-os 

conhecido por intermédio do capitão George Dias que, em uma de suas aventuras noturnas, 

havia sido salvo de uma briga em um bordel. Nessa ocasião, os dois tornam-se amigos e 

Vasco teria passado a integrar a roda dos mais afamados boêmios da capital baiana:  

 

Vasco aceitou o convite de Georges para sentar-se à sua mesa, trocaram 

cartões de visita, o comerciante iluminou-se ao saber com quem tratava, a 
quem ajudara em hora difícil: 

- Comandante, quanto prazer! Imagine o senhor que pensei que o senhor era 

um estrangeiro... 
- Meu pai era francês mas eu sou mineiro de Vila Rica. 

- Para mim é uma honra. O senhor pode dispor... 

- Vamos deixar de lado esse negócio de senhor. Somos amigos. 
Terminaram confraternizando com Soraia no fim da noite. Johann aparecera, 

juntara-se a eles, aplaudiram a bailarina, filha de um árabe de São Paulo, 

pagaram-lhe champanha, levaram-na, com mais duas outras mulheres, para 

um castelo distante, frequentado pelo comandante. No outro dia Vasco era 
apresentado ao coronel, ao tenente e ao doutor Jerônimo. Este não tardou a 

lhe pedir um dinheiro emprestado, selando assim, definitivamente, aquela 

amizade e a entrada de Vasco na roda ilustre (AMADO, 1961, p. 163). 

 

Vasco, por sua vez, herdara de seu avô a empresa Moscoso e Cia, especializada no 

ramo de carnes e especiarias, contudo, sua atuação na empresa restringia-se a esbanjar os 

lucros da companhia com seus amigos, deixando a administração do negócio a cargo de seu 

sócio, um antigo funcionário de seu avô. Apesar de sua assiduidade nas mais famosas “casas” 

de Salvador, acompanhado sempre por pessoas ilustres, Vasco, por vezes, adotava uma 

atitude melancólica que inquietava seus amigos. Inicialmente, eles haviam pensado que a 

causa dessa melancolia seria a paixão por uma prostituta chamada Dorothy.  

Nesse ponto do romance, algumas personagens que já haviam aparecido no “relato 

heroico” da primeira parte reaparecem caracterizadas de forma radicalmente diversa. Dorothy, 

por exemplo, que havia sido descrita como uma mulher tímida e doce, casada com um rico 

empresário, que Vasco conhecera quando comandava o “Benefict” numa rota para Austrália, 

reaparece como uma prostituta da Pensão Monte Carlo. De acordo com a versão heroica dos 

fatos, Vasco e Dorothy, depois de terem se apaixonado perdidamente, teriam desembarcado 

em Makassar, um precário porto do extremo-oriente, lugar onde, tragicamente, Dorothy 

morrera assolada por uma febre típica das ilhas selvagens:  

 

Que importava o marido, um bobalhão! Chamava-se Robert, o comandante 
desprezava-o, não chegara a se preocupar com ele em todo o desenrolar dos 
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acontecimentos. Balofo e fátuo, pensando comprar o amor e a fidelidade de 

Dorothy com o casamento e o dinheiro... Não, o marido não contava. A 

febre, sim. Aquela febre das ilhas, mortal. Em dois dias acabou com Dorothy 
e com a carreira do comandante. Como poderia retornar ao comando dos 

navios, a cruzar os mares, se mesmo ali, naquele porto de Makassar, não 

podia deixar, sequer por um momento, de ver os olhos de Dorothy, aqueles 

olhos angustiados, enormes de febre, a fitá-lo, como se ele pudesse salvá-la? 
A boca torcida, a suplicar-lhe que não a deixasse morrer agora quando ela 

encontrara enfim a alegria de viver. Não pôde sequer morrer com ela, como 

desejara e rogara aos céus, pois era imune àquela febre, tanto por ali 
navegara e desde jovem. Andara como doido uns tempos, entregara-se ao 

ópio, choviam lhe propostas de armadores de toda a parte, regressou a sua 

terra. Não subiria mais a uma ponte e comando, para ele tudo terminara, 

fizera uma jura solene sobre o túmulo de Dorothy. Pela primeira e última vez 
mandara gravar no braço um nome de mulher. Suspendia a manga da 

camisa, mostrava a tatuagem: o nome de Dorothy e um coração (AMADO, 

1961, p.110). 

 

Na versão de Chico Pacheco, porém, o relato trágico de um amor fulminante, marcado 

pela fatalidade da morte prematura da amada, converte-se em uma relação ordinária com uma 

prostitua de luxo. Dorothy, agora, aparece como uma das distrações passageiras de Vasco, um 

ímpeto arrefecido pela monotonia do cotidiano:  

 

Tanta coisa passara, até mesmo a paixão de Vasco e Dorothy, tão intensa e 

febril, tão impetuosa e profunda durante uns tempos. A ponto de ter 
mandado tatuar seu nome no braço direito, seu nome bem-amado e um 

coração, trabalho executado com perícia por um chinês de barbicha, surgido 

na Bahia ninguém sabe como. Foi o doido xodó declinando naturalmente, 
pouco a pouco, no convívio quotidiano. Vasco começou a botar olhos 

compridos noutras mulheres, a dar sua dormidinha aqui e acolá, se bem que 

Dorothy permanecesse todo o verão às suas custas, na casinha de Amaralina, 
e a levasse a dançar na Pensão Monte Carlo. Quando chegou o inverno, ela 

voltou de vez para a Pensão, e Carol, conhecedora da natureza humana e da 

fragilidade dos enrabichamentos, aconselhou-a a sorrir para os outros 

fregueses, a animá-los em suas pretensões. Vasco guardou certos direitos de 
prioridade e certa responsabilidade em seus gastos, mas o amor terminara 

(AMADO, 1961, p. 188). 

 

O procedimento que acabamos de descrever é recorrente no segundo episódio do 

romance, o que acaba produzindo um efeito de “verdade de fundo” sobre a qual a fantasia de 

Vasco teria alçado seus voos. Nesse ponto da narrativa, contudo, a versão de Pacheco 

precisaria superar as duas provas mais contundentes arroladas pelos defensores de Vasco: o 

título de capitão que ele ostentava na parede de sua sala de estar e condecoração da Ordem de 

Cristo. A refutação de tais evidências vincula-se, na narração de Pacheco, à atitude 

melancólica de Vasco, cuja causa é finalmente revelada: a carência de um título honorífico 

que pudesse alçá-lo a uma posição social similar à de seus amigos: coronéis do exército, 
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capitães de portos, tenentes, advogados. Vasco sofria por ser um mero comerciante, por ser 

apenas “Seu Aragãozinho”, dono da Moscoso e Cia:  

 

Jamais pudera Vasco vencer a distância a separá-lo dos doutores. Ficava 

humilde ante eles, não era seu igual. [...]. Para Vasco, os homens com um 

título ou uma patente formavam casta à parte, situavam-se acima dos outros 
mortais, eram seres superiores (AMADO, 1961, p. 169). 

 

Revelada a causa do mal que assolava o ânimo de Vasco, alguns de seus amigos, mais 

precisamente, o capitão Georges, o tenente Lídio e o Dr. Jerônimo, decidem resolver 

definitivamente o problema. Utilizando a autoridade de seus cargos, eles promovem um 

concurso arranjado a fim de conceder a Vasco, homem que nunca pisara numa embarcação, 

um título de Capitão de Longo Curso. Para obter esse título pelos trâmites legais, o candidato 

deveria passar por uma avaliação em duas etapas: a apresentação de uma dissertação e a 

realização de provas orais sobre temas marítimos:  

 

Constava o concurso, bastante puxado e difícil por sinal, da apresentação de 

um trabalho, uma espécie de tese de doutorado, na qual o candidato 
demonstrava sua competência descrevendo uma viagem marítima, num 

trecho da costa, com todas as minúcias geográficas e técnicas, desde a saída 

de um determinado porto até a chegada a um outro. Nesse trabalho devia o 
candidato resolver diversos problemas de navegação, em mar calmo, em 

meio a tempestades, defeitos no barco, ameaça de naufrágio. Aprovada a 

tese, sujeitava-se então a exames em diversas matérias, provas orais 

somente: navegação astronômica, meteorologia, polícia de navegação 
marítima e fluvial, direito comercial marítimo, direito internacional 

marítimo, máquinas e caldeiras de bordo. Tendo passado nos exames, 

entregavam-lhe o título, podia sair mar a fora no comando de seu navio 
(AMADO, 1961, p. 193). 

 

 Para um homem com tantos amigos como Vasco, no entanto, não seria necessário 

tamanho esforço. As perguntas e as respectivas respostas da prova oral foram previamente 

elaboradas, de tal forma que Vasco deveria apenas decorar as três perguntas que versariam 

sobre cada um dos assuntos. O trabalho escrito sobre rotas marítimas, por sua vez, seria 

produzido por um outro amigo. Vasco, ainda assim, não se sentia seguro para submeter-se aos 

exames, uma vez que ele não tinha familiaridade alguma com os assuntos cobrados e menos 

ainda com a prática marítima. Quando seus amigos se reuniam, zombavam da falta de 

naturalidade de Vasco ao responder sobre ventos, fretes e rotas marítimas. Depois de algum 

um tempo, no entanto, Vasco acaba memorizando o suficiente para encenar a realização do 

concurso e, enfim, é aprovado nos exames, transformando-se num “Capitão de Longo Curso”:  
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Aprovado plenamente, o diploma foi expedido, assentados num livro da 

capitania dos portos o nome e o enderêço do novo Capitão de Longo Curso. 

Cada vez que mudasse de casa devia comunicar à capitania a nova 
residência. [...]. O título de Vasco era dos verdadeiros, dava-lhe o domínio 

dos rios, dos grandes lagos e dos mares, estava autorizado e tinha direito a 

comandar navios de tôdas as nacionalidades e bandeiras, em tôdas as rotas, 

nos cinco oceanos. Armado com o direito internacional marítimo e a ciência 
da navegação astronômica (AMADO, 1961, p. 197-198). 

 

No arremate de sua “narração”, Chico Pacheco elucida, por fim, a origem da 

condecoração da Ordem de Cristo, comprada num momento em que o consulado de Portugal, 

na Bahia, assemelhava-se a uma casa de comércio. Vasco, desde então, teria começado a 

apresentar-se como um oficial de alta patente da Marinha. Nas rodas de pôquer, fazia questão 

de mencionar os títulos dos que estavam a sua volta e de ostentar seu título de Capitão de 

Longo Curso, distribuindo cartões de visita. Além disso, para arrematar o “ethos” de Capitão, 

ele também teria começado a colecionar réplicas em miniatura de raras embarcações, 

romances sobre aventuras oceânicas, lunetas, cachimbos personalizados, mapas, objetos 

marítimos de toda espécie: 

 

Dedicava-se agora grande parte de seu tempo a buscar nas casas de bric-à-
brac (aliás existiam apenas duas em Salvador), objetos marítimos, 

instrumentos de bordo. Pagava-os a qualquer preço. Foi assim iniciando sua 

coleção de mapas, gravuras de barcos, sextantes, bússolas, relógios antigos 
(AMADO, 1961, p. 203).  

 

Com o passar do tempo, contudo, algumas mudanças naquele famoso círculo de 

amizades transformaram, gradativamente, a rotina de Vasco. Alguns de seus amigos haviam 

deixado a vida notívaga por demandas familiares, outros tiveram seus empregos transferidos 

para outras cidades e aquelas farras na pensão de Carol tornaram-se cada vez mais raras. 

Vasco, desanimado com a dispersão de seus amigos e, além disso, praticamente falido por 

conta de uma manobra de seu sócio, que se apropria da Moscoso e Cia, deixando-lhe apenas 

uma renda módica, proveniente do aluguel de imóveis, decide procurar um lugar mais barato 

para viver. Nesse momento, Vasco teria se mudado para uma casa no Largo Dois de Julho, 

ali, no entanto, ele não conseguiria manter sua “reputação” por muito tempo, pois a fama suas 

“lorotas” já se havia espalhado por toda a cidade:  

 

Mais de vinte anos depois da cerimônia na capitania dos portos, um dia, um 

tipo à-toa que se estabelecera na rua com uma bomba de gasolina, a quem 

Vasco, sempre pronto a relacionar-se, a fazer amizades, começou a contar a 
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terrível travessia do Golfo Persa em noite de furacão, interrompeu com uma 

gargalhada a narração heroica: 

- Logo em cima de mim... Deixe essas lorotas para engabelar os tolos... 
Então eu não sei de toda a história? Todo mundo sabe, fica rindo por detrás... 

Tenho mais que fazer, seu comandante, não tenho tempo para ouvir 

lambanças... (AMADO, 1961, p. 209). 

 

Em 1929, enfim, o “comandante” deixa a cidade de Salvador para viver em Periperi, 

pacata cidade onde ninguém o conhecia, terreno propício para a restauração de sua “fama” de 

Capitão de Longo Curso. Nesse ponto, as duas partes da narrativa se encontram, uma vez que 

os acontecimentos finais da “narração” de Chico Pacheco coincidem com o início dos 

acontecimentos “relatados” no primeiro episódio, efetuando, dessa forma, o contraste entre as 

duas versões da história da vida de Vasco. 

 

3.3. TERCEIRO EPISÓDIO: O ENTRELAÇAMENTO DAS DUAS VERSÕES 

 

No último episódio do romance, Minuciosa descrição da imortal viagem do 

comandante a comandar um ita, dos múltiplos sucessos de bordo, românticos amores, 

discussões políticas, visita gratuita as cidades nas escalas, com a célebre teoria das 

baqueanas e os ventos em fúria desatados, apesar das contradições inerentes às posições 

expostas anteriormente, o narrador mescla indiscriminadamente o “relato heroico” e a 

“narração realista”, tratando Vasco ora como Seu Aragão, herdeiro da Moscoso e Cia que 

conseguira um título de Capitão de Longo Curso por intermédio de suas amizades, ora como o 

respeitável comandante que, depois de percorrer todo o mundo a frente de grandes 

embarcações e de perder, tragicamente, a mulher amada, decide aposentar-se e muda-se para 

uma cidade pacata. 

Essa fusão das versões contraditórias da vida de Vasco perpassa a descrição de um 

acontecimento decisivo na arquitetura da trama: a “imortal viagem do comandante a frente do 

Ita”. A narração desse acontecimento inicia-se com a chegada de um agente da capitania dos 

Portos a Periperi a fim de localizar o único capitão de longo curso que, naqueles arredores, 

poderia comandar o Ita até a cidade de Belém, uma vez que o capitão efetivo da embarcação 

havia falecido a bordo e a lei marítima exigia que outro comandante ocupasse o seu lugar. 

Vasco, atendendo a determinação legal, embarca naquele navio, acreditando que aquela seria 

a ocasião perfeita para ratificar sua reputação em Periperi: 

 

Despediu-se, aproximava a hora da partida. Vasco ficou na ponte de 
comando, ouvindo o Imediato transmitir as ordens. Retiravam a escada a 
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ligar o navio ao cais, o apito saudoso perdeu-se além das torres das Igrejas, 

lenços encenavam adeuses, mulheres choravam à chuva. O navio foi se 

afastando lentamente, nas primeiras manobras (AMADO, 1961, p. 227). 
 

No início da “descrição” da viagem, Vasco é caracterizado, enfaticamente, como um 

Capitão de direito, mas não de fato. Localizado pela Companhia dos portos através de uma 

consulta ao livro de registros da marinha mercante, Vasco foi intimado a obedecer às 

exigências da lei, uma vez que ele era a única pessoa credenciada para cumprir a tarefa 

naquela ocasião. A cena inicial, em que Vasco comove-se ao embarcar no Ita, já insinua que 

se trata de alguém que, apesar de estar cumprindo uma formalidade legal, não conhece 

técnicas de navegação:  

 

SUBIU a escada de bordo acompanhado por Américo Antunes, o 
representante da Companhia. Um marinheiro levava-lhe as duas maletas. 

Forte comoção tomou-lhe o peito quando pôs os pés no navio, mal escutava 

a voz do outro a apresentá-lo a um homem bem trajado: 
- O Dr. Homero Cavalcanti, senador pelo Rio Grande do Norte, o 

comandante Vasco Moscoso de Aragão... 

- Uma sorte, comandante, encontrar-se o senhor na Bahia. Senão, estaríamos 

retidos aqui, para mim seria um horror. Tenho assuntos importantes em 
Natal a esperar-me. 

- O comandante foi muito gentil - explicou Antunes. - Cumpro meu dever, 

apenas. Era apresentado ao Comissário de bordo, os passageiros cercavam-
no curiosos, aquela vinha sendo uma acidentada viagem, com morte a bordo, 

o corpo do comandante, uma noite e um dia na sala de danças transformada 

em câmara mortuária, a ameaça de demora na Bahia, a notícia auspiciosa da 

descoberta de um comandante retirado (AMADO, 1961, p. 225). 

 

Durante a viagem, os passageiros do ita o agradeciam por ter aceitado a tarefa. 

Envaidecido, Vasco fazia questão de ser muito amigável com todos, conversando com os mais 

variados grupos, entretanto, limitava-se a comandar os encarregados da cozinha. É, pois, nos 

excertos que narram a atitude de Vasco diante dos passageiros e dos tripulantes do Ita que se 

produz de forma mais incisiva a fusão das duas versões da vida de Vasco. Nesse episódio, o 

narrador, a despeito das contradições explicitadas anteriormente, equipara as duas posições, 

falando a partir de um ponto de vista que simplesmente oblitera a incoerência dessa 

equiparação, como ocorre, por exemplo, na descrição da visita de Vasco à segunda classe do 

navio, quando ele reflete sobre o poder supremo de sua posição social no microcosmo da 

embarcação: 

 

O comandante passeava o olhar do alto da ponte, sobre a segunda classe, 

devia descer até lá, palestrar com aquela gente, eram seus passageiros 
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também. Sem querer confessar a si mesmo íntimo desejo de frequentar a 

agradável companhia das rameiras: guardava dos seus tempos de moço, dos 

castelos e pensões de Salvador, das aventuras em esconsos portos perdidos 
do Pacífico, amável e grata recordação das mulheres da vida. Com elas 

sabia conversar, não lhe custava trabalho a prosa, não precisava medir as 

palavras como era obrigado a fazer com as passageiras de primeira, moças e 

senhoras de representação, algumas de nariz torcido. Concluiu ser o navio 
um mundo em miniatura, onde havia de tudo, desde os homens ricos e 

poderosos, os políticos e os banqueiros, até as pobres mulheres cujo negócio 

é a sua graça, cujos instrumentos de trabalho são sua sedução e seu corpo. E 
ele o indiscutido rei daquele mundo, o comandante, a maior autoridade a 

bordo, sem contestação, sem limitações a seu poder (AMADO, 1961, p. 244, 

grifo nosso). 

 

A mesma descrição que confirma a legitimidade de Vasco no comando do Ita ratifica a 

“reputação” do comerciante notívago de Salvador. Outro exemplo desse procedimento pode 

ser observado, logo em seguida, em um excerto que trata as habilidades de Vasco como 

dançarino, habilidade que teria sido adquirida tanto nos cabarés de Salvador quanto em 

lugares longínquos do Oriente: 

 

Levantou-se Vasco, tomou da mão da moça, fora emérito dançarino, pé-de-

valsa conhecido nos seus tempos da Pensão Monte Carlo, sua fama de 

bailarino até hoje recordada pelos marujos seus contemporâneos nas costas 
do Médio e do Extremo Oriente, no Mediterrâneo e no Mar do Norte. Havia 

duas maneiras de dançar: a “la bruta”, os corpos juntos, rosto contra rosto, 

excitando-se ao cálido contato do par. Assim dançava na Pensão Monte 
Carlo, no cabaré do “Dragão Amarelo”, em Hong-Kong, na misteriosa cave 

“Nilo Azul”, em Alexandria (AMADO, 1961, p. 255, grifo nosso). 

 

Outros pequenos acontecimentos, ademais, disseminam indícios da duvidosa 

procedência daquele título de Capitão de Longo Curso expedido em nome de Vasco, 

sobretudo, sua atitude reticente em relação às decisões que exigiam conhecimentos técnicos e 

seu desconforto físico com a viagem marítima. Dando ordens apenas em setores irrelevantes 

do navio, Vasco mal conseguia disfarçar os frequentes enjoos causados pelo balanço do mar, 

de tal forma que o comando do Ita havia ficado, de fato, aos cuidados dos oficiais: 

 

A salada de frutas, com sua calda açucarada, quase provoca o desastre. 

Apenas o comandante engoliu a primeira e última colherada e foi-lhe 
necessário todo o caráter para contê-la no estômago. Havia uma confusão 

em suas vísceras, uma espécie de desgosto de viver, um desencanto. 

Felizmente a gentil e bonita balzaquiana não viera ao refeitório. Não teria 
podido conversar com ela, não sentia gosto para nada, tudo quanto desejava 

era o fim do jantar. 

— Quase não comeu, comandante. — O deputado devorava. 
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— Não estou passando bem, tive uma complicação devido a umas cajaranas 

verdes que comi. Não quero abusar. 

— Pensei que estivesse enjoado, imagine. Um comandante enjoado, que 
absurdo! 

Riram os três da ideia impossível e cômica. Vasco resolveu não arriscar o 

café. Esperou, contendo-se, que todos terminassem, para levantar-se dando 

por findo o jantar (AMADO, 1961, p.232). 

 

A desconfiança dos marinheiros em relação às habilidades marítimas de Vasco conduz 

a narrativa de Jorge Amado a seu clímax. Seria Vasco um verdadeiro Comandante? Seria ele 

um medíocre comerciante que, além de nunca ter comandando um navio, adquirira um título 

de Capitão por meio de uma farsa? Quando o Ita chega a seu destino, no porto de Belém, 

alguns oficiais, presumindo a farsa do “comandante”, colocam à prova os saberes de Vasco. 

De acordo com os oficiais, no último porto de uma viagem, somente o Comandante poderia 

proferir as ordens relativas à amarração do navio: 

 

- Comandante! 

- O quê? 

- Agora, Comandante, chegamos ao fim de nossa viagem.  

- Felizmente tudo correu bem. 
- Felizmente. Agora só resta o senhor dar as ordens finais. - postou-se solene 

diante dele, levantou a voz: - Com quantas amarras, Comandante, vamos 

amarrar o navio ao cais?  
- Como? 

- Com quantas amarras, Comandante, vamos amarrar o navio ao cais de 

Belém? - repetiu ainda mais solene e grave. 

- Mas eu já lhe disse, meu amigo, que não desejo envolver-me em nada, 
nenhuma ordem desejo dar. Vim aqui para atender a uma necessidade, mas o 

navio está em boas mãos. 

- Desculpe, Comandante, mas o senhor, velho marinheiro que tão bem 
conhece as leis da marinheiraria, certamente não está se lembrando que este 

é o último porto da viagem e que, no último porto, compete ao comandante e 

só ao comandante, a ninguém mais, ordenar o número de amarras com que 
deve ser o navio amarrado ao cais. 

- O último porto! Tem razão, não me lembrava... As amarras... (AMADO, 

1961, p. 310). 

 

Vasco mandou os oficiais atracarem o navio com todas as amarras, cabos de aço e 

âncoras disponíveis. Estupefatos com a confirmação de suas desconfianças, os oficiais 

obedeceram as ordens e transformaram o Ita em uma atração inédita no porto de Belém. 

Ninguém nunca tinha visto tantas cordas, cabos de aço e âncoras em volta de um navio, ainda 

mais em dias de clima tão calmo. Ninguém pode conter as gargalhadas naquele momento: os 

tripulantes do Ita e as pessoas que estavam no porto tripudiavam abertamente, ridicularizando 
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a decisão de Vasco que, cabisbaixo, saiu à procura de uma modesta pensão a fim de beber e 

esquecer seu vexame.  

Porém, depois de revelada a farsa de Vasco, um fato inusitado acaba provocando uma 

peripécia na narração: ainda naquela noite, enquanto Vasco tentava esquecer a humilhação 

que protagonizara embriagando-se, a cidade foi aplacada pela maior tempestade da história. 

Fortes ventos e chuvas pesadas devastaram Belém, destruindo moradias, estradas e 

embarcações: 

 

Porque, naquela noite, inesperado e fulminante, sem previsão alguma, 

derrotando os sábios do Serviço Meteorológico, contrariando as previsões do 

tempo, assombrando os rudes e velhos marinheiros, desencadeou-se sobre o 
porto da cidade de Belém temporal nunca visto, furacão sem exemplo, a 

maior tempestade de todos os tempos na história daqueles mares do equador 

(AMADO, 1961, p. 317). 

  

A catástrofe havia causado grandes danos às cidades costeiras e às embarcações que 

nelas estavam ancoradas. A excepcionalidade do acontecimento, que não havia sido previsto 

por nenhum serviço meteorológico, engrandecia a notícia: um Ita, atracado com todas as 

amarras e âncoras, havia resistido à violência do fenômeno inesperado. Vasco havia se 

convertido em um “gênio” da navegação: o único comandante a prever a enorme tempestade. 

Enfim, os meios de comunicação, no calor do acontecimento, ratificaram, cabalmente, a 

reputação de Vasco como um “verdadeiro” Capitão de Longo Curso: 

  

Naquela hora já o telégrafo nacional e o cabo submarino transmitiam, para o 
país inteiro a para os cinco continentes, a notícia do imenso cataclismo e do 

gênio do Comandante Vasco Moscoso de Aragão, único a prever a 

tempestade e a salvar o seu navio (AMADO, 1961, p. 319). 

 

Vasco recebeu uma medalha e um diploma como reconhecimento de seu miraculoso 

feito. A notícia sobre o ato heroico logo chegou a Periperi e Zequinha Curvelo, radiante com a 

informação, providenciou imediatamente a divulgação do “fato” em toda a cidade, 

especialmente, entre os defensores de Chico Pacheco que, definitivamente derrotado, decide 

mudar-se para outro lugar.  

O último episódio do romance, portanto, comporta dois movimentos que se 

desenvolvem em direções contrárias: inicialmente, ele levanta uma série de indícios que 

paulatinamente confirmam a farsa de Vasco, num processo que culmina com a sua decisão 

equivocada a propósito das manobras adequadas à ancoragem do navio, desfecho que 

prenunciava sua retirada de Periperi, dada a insustentabilidade de seu “prestígio” depois de 
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tamanho fracasso, contudo, num segundo momento, um acontecimento fortuito produz uma 

peripécia no curso da narração, uma vez que a histórica tempestade modifica o sentido do 

procedimento que, no dia anterior, havia respaldado o completo descredito em relação à 

efetividade dos conhecimentos marítimos de Vasco. A interpretação desse acontecimento e, 

consequentemente, o processo de construção de suas representações documentais (notícias, 

telegramas, condecorações) não corrobora, no caso abordado, com o desvelamento de uma 

“verdade” encoberta, muito pelo contrário, ela ratifica os obstáculos que se impõem à fixação 

de um sentido unívoco para o “fato histórico”.      

No romance de Jorge Amado, portanto, o problema crucial levantado pelo narrador 

desde o início da narração não se resolve: do ponto de vista do “historiador”, como deveria ser 

contada a história da vida de Vasco? A versão de Pacheco, um lado plausível da causa, com 

sua convenção realista e com sua pesquisa documental, não se isenta de um certo grau de 

indeterminação, uma vez que se trata de um ponto de vista que constrói suas evidências em 

função de uma finalidade pré-determinada: refutar os “relatos de Vasco”, tendo em vista a 

restauração de uma reputação. Por outro lado, a narração das aventuras de Vasco, com todos 

os seus indícios de exagero e de fantasia, permanece sob um estatuto similar: o de um ponto 

de vista igualmente plausível. Nesse sentido, a investigação histórica do narrador não chega a 

conclusão alguma, uma vez que a postura historiográfica encenada por ele mantém-se num 

limiar de indecisão entre a evidência realista de Pacheco e narração ornada de Vasco. No 

desfecho do romance, o narrador, ainda irresoluto, submete seu dilema ao juízo dos leitores 

que, em última instância, devem decidir a que critério de verossimilhança preferem aderir: à 

partilha social de uma convicção, que confirma a heroicidade de Vasco, ou ao realismo da 

versão de Pacheco, que levanta os traços cotidianos e ordinários do caso narrado. O narrador, 

contudo, permanece em cima do muro, como alguém que, figurando uma posição isenta, deve 

acreditar em ambas as versões da história. 

A elucidação mais detalhada desse dilema, contudo, demanda o exame do plano 

“historiográfico” ou “metalinguístico” da narrativa, que empreenderemos, aqui, à guisa de 

conclusão.         

 

3.4. O NARRADOR E A FIGURAÇÃO DISCURSIVA DA “VERDADE”  

 

Examinaremos, por fim, os excertos que, intercalados nos três episódios, colocam em 

cena as reflexões “historiográficas” do narrador, reflexões essas que, em última instância, não 

passam de elucubrações em torno da produção de uma narrativa convincente e verossímil que 
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não possui relação necessária com os acontecimentos, ou seja, de uma narrativa que, embora 

suscite questões historiográficas no momento de sua produção, tem em seu horizonte 

expectativas que se encontram fora do horizonte dos saberes disciplinares: atender os quesitos 

de aceitabilidade do concurso promovido pelo Arquivo Nacional do Instituto Histórico e 

Geográfico. 

Dividido entre as convenções da escrita literária e as da escrita histórica, nesse plano 

de enunciação, o narrador dedica-se, basicamente, a explicitar suas reflexões a propósito das 

possibilidades de figuração discursiva da “verdade”, de tal forma que o romance é atravessado 

pela representação de um outro “drama”: o “drama historiográfico” do narrador que, ao 

examinar ingenuamente as possibilidades de objetivação que afetam o “fazer histórico”, 

assume uma postura que tangencia a comicidade. 

A princípio, o narrador aparece como um historiador amador que pretende produzir 

uma monografia sobre a polêmica da vida do famoso comandante. Seu objetivo, portanto, é 

restabelecer integralmente a verdade sobre os acontecimentos, de tal forma que não 

permaneça nenhuma dúvida sobre a biografia de Vasco: 

 

MINHA intenção, minha única intenção, acreditem!, é apenas restabelecer 

a verdade. A verdade completa, de tal maneira que nenhuma dúvida persista 
em torno do comandante Vasco Moscoso de Aragão e de suas 

extraordinárias aventuras (AMADO, 1961, 79). 

 

Se, a princípio, o estatuto verídico desse discurso dependeria da imparcialidade do 

pesquisador, do rigor e da objetividade dos métodos e da transparência da escrita, os 

procedimentos de investigação que permeiam a prática do narrador apelam, prioritariamente, 

aos lugares de autoridade, às opiniões de maior prestígio, opiniões que, no entanto, operam 

em um universo de interlocução bastante restrito, o da pacata cidadezinha litorânea:   

 

Num trabalho de pesquisa como este a que me atirei (para matar o tempo e 
também para ver se com ele posso participar de um concurso lítero-histórico 

do Arquivo Público), tentando restabelecer a verdade, certos detalhes 

necessitam ser levados, se não a debate público, pelo menos ao exame das 
personalidades gradas, capazes de sobre eles emitirem douta opinião 

(AMADO, 1961, p.133). 

 

 Os lugares de autoridade a que são submetidos os escólios do narrador figuram-se 

alegoricamente por meio de duas personagens: o Dr. Alberto Siqueira, juiz aposentado, e o 

poeta Telêmaco Dórea. 
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 O Dr. Siqueira compõe a figura da convenção social, do jogo de representações que 

poderia conferir autoridade aos usos da linguagem. Trata-se de uma personagem que aparece 

inicialmente como um defensor ferrenho da verdade, da justiça e dos bons costumes e que 

concebe tais princípios como uma obrigação de cidadania. A defesa de tais posições, ainda 

que demasiadamente complexas para o entendimento do narrador, aliadas a força simbólica 

das estantes entulhadas de livros, levam-no a considerá-lo um modelo intelectual, alguém que 

poderia conduzi-lo nos complexos meandros que balizam a investigação da “verdade”:  

 

O Dr. Alberto Siqueira é o cimo, o ponto culminante da cultura nesse 
subúrbio de Periperi onde habitamos. É ele quem pronuncia o discurso do 

Dois de Julho na pequena praça e o de Sete de Setembro no Grupo Escolar, 

sem falar noutras datas menores e em brindes de aniversário e batizado. Ao 

juiz devo muito do pouco que sei, a essas conversas noturnas no passeio de 
sua casa; devo-lhe respeito e gratidão. Quando ele, com a voz solene e o 

gesto preciso, esclarece-me uma dúvida, naquele momento tudo parece-me 

claro e fácil, nenhuma objeção me assalta. Depois que o deixo, porém, e 
ponho-me a pensar no assunto, vão-se a facilidade e a evidência, como, por 

exemplo, nesse caso da verdade. Volta tudo a ser obscuro e difícil, busco 

recordar as explicações do Meritíssimo e não consigo. Uma trapalhada. Mas, 

como duvidar da palavra de homem de tanto saber, as estantes entulhadas de 
livros, códigos e tratados? (AMADO, 1961, p. 80). 

 

  A caracterização do Juiz como um modelo intelectual que poderia “iluminar” o 

caminho do narrador em sua investigação sobre a verdade dos acontecimentos históricos 

articula-se, contudo, com uma postura que afeta a representação social da “verdade” no 

presente dos interlocutores, fato que, em última instância, envolve uma certa maneira de 

apresentar os “fatos”. O narrador, figurando entusiasmo com a possibilidade de aparecer 

como um confidente íntimo do juiz, empreende uma descrição do “segredinho” de seu mentor 

em termos relativamente aceitáveis do ponto de vista das relações sociais. Trata-se de uma 

relação extraconjugal que é exposta pelo narrador como um gesto “quase paternal”, uma 

atitude de amparo que pretendia proteger uma moça humilde e “desonrada” de um fatal 

destino: “a repugnante profissão do meretrício”. É, pois, à ironia implícita nesse tipo de 

procedimento a que nos referíamos anteriormente:  

 

Não se reduzem a escavar o passado, futucam no presente e trazem à baila a 

terna Dondoca. Como se fosse crime um homem ilustre procurar um terno 
refúgio para as suas elucubrações intelectuais nas tardes paradas de Periperi. 

Dona Ernestina ronca a sesta, aproveita-se o Meritíssimo para entregar-se à 

fantasia e ao doce enlevo do amor. Confidenciou me ele, cumulando-me de 

honra com sua confiança, nutrir pela rapariga um sentimento protetor, quase 
paternal. Uma pobre enganada e abandonada, cheia de boas qualidades, cujo 
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destino seria a repugnante profissão do meretrício se um braço amigo não a 

sustivesse e amparasse (AMADO, 1961, p.113). 

 

  Esse dispositivo irônico da narração, latente nessa passagem, manifesta-se, por vezes, 

de modo bem mais contundente. A circunstância que, de acordo com a exposição do narrador, 

havia inspirado seu empreendimento histórico, uma experiência, aliás, bastante “agradável”, 

capaz de desvelar verdades que nem mesmo “o farol do juiz” poderia iluminar, fornece um 

bom exemplo. A “verdade” em questão diz respeito, uma vez mais, à conduta velada de 

Siqueira, que é descoberta pelo narrador por meio de uma relação, ainda mais íntima, com a 

amante do juiz: 

 

Eis aí uma verdade que o farol do juiz não ilumina, foi-me necessário 

mergulhar no poço para buscá-la. Aliás, para tudo contar, a inteira verdade, 
devo acrescentar ter sido agradável, deleitoso mergulho, pois no fundo desse 

poço estava o colchão de lã de barriguda do leito de Dondoca onde ela me 

conta - depois que abandono, por volta das dez da noite, a prosa erudita do 
Meritíssimo e de sua volumosa consorte - divertidas intimidades do preclaro 

magistrado, infelizmente impróprias para letra de fôrma (AMADO, 1961, 

p.82). 

 

 Esse triângulo amoroso, elaborado no plano narrativo que, intercalando-se entre os 

excertos que compõem os três episódios do romance, aborda a “escrita da história”, coloca em 

evidência o descompasso entre o que se diz e o que se faz no que concerne “verdade” de um 

ponto de vista das relações sociais que afetam o presente do narrador-personagem. Trata-se de 

um descompasso que se configura por meio de uma dupla articulação: por um lado, o 

contraste entre a conduta efetiva do juiz e seu discurso sobre a integridade, a virtude e o dever 

moral, por outro lado, o contraste entre a atitude hipócrita do narrador e seu discurso 

contraditório sobre a “verdade”. A essa altura, qualquer asseveração a propósito de princípios 

como imparcialidade, objetividade, rigor ou transparência está definitivamente comprometida. 

 Vejamos mais um exemplo: numa outra cena, inserida entre os excertos finais do 

romance, o juiz surpreende o narrador na cama de Dondoca. Nessa ocasião, mesmo diante do 

testemunho ocular do juiz, o narrador alega que, se dispusesse de mais algum tempo, poderia 

empreender uma tentativa de contornar o flagrante, uma vez que, depois da experiência com a 

investigação realizada sobre a vida de Vasco, ela havia-se tornado uma “craque” em matéria 

de verdade:  

 

[...] exatamente quando, numa dessas gostosuras, eu lhe passara os braços 
pelas costas e sobre mim a derrubara, surgiu na porta aberta do quarto o 
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eminente Dr. Alberto Siqueira, de chapéu de feltro desabado e óculos 

escuros, a rir um riso de Drácula e a dizer com voz funérea: 

— Então era verdade! 
Parecia, pelo menos. Se bem, caso ele me desse tempo, eu me disporia a 

discutir o assunto, pois em se tratando da verdade estou um verdadeiro 

craque. Aprendi, ao redigir estas memórias do Capitão de longo curso, ser 

arriscada empresa sair alguém proclamando a verdade rua a fora, só porque 
se encontra de posse de provas concretas ou tem o testemunho, sempre 

superestimado, de sua própria vista (AMADO, 1961, p.271).  

 

 Bem, até aqui, discutimos alguns elementos da trama que envolvem as relações 

interpessoais do narrador durante o processo de escrita de sua monografia “histórica”, 

relações que, no entanto, são decisivas não apenas para a caracterização dessa personagem, 

mas também para elucidar o modo como o conceito de “verdade” é operacionalizado pela 

narrativa de Jorge Amado. Vale a pena, contudo, examinar os elementos “historiográficos” 

que são arrolados nesse plano de enunciação como falhas, apontadas por Siqueira, na redação 

de nosso narrador:    

 

Aconselhei-me com o Dr. Alberto Siqueira, nosso eminente porém discutido 

luminar da ciência jurídica. Juiz durante tantos anos, no interior e na capital, 
devia estar ele apto a enxergar a luz da verdade nessa trapalhada toda. [...] 

Mas o fátuo magistrado replicou-me secamente faltar ao meu estudo as mais 

rudimentares noções do que seja obra de historiador. A começar pelas datas. 
Insuficiência de datas, ninguém consegue saber direito quando se passam os 

sucessos narrados, o tempo decorrido entre eles, dia, mês e ano de 

nascimento e morte das principais figuras. Onde já se viu livro de História 

sem datas? O que é a História, senão uma sucessão de datas a recordar feitos 
e fatos? (AMADO, 1991, p.212) 

 

Segundo o parecer “especializado” do juiz, a escrita histórica deveria ser organizada 

cronologicamente, ou seja, a eficácia do gênero dependeria de uma sucessão de fatos 

precisamente datados e descritos linearmente, o que caracterizaria a especificidade do gênero 

histórico. As ponderações do juiz acerca da escrita histórica colocam, pois, em cena um senso 

comum, uma opinião banal que reduz o gênero histórico a uma cronologia. Nenhuma reflexão 

sobre o fato como constructo, nenhum exame dos critérios ou dos métodos de investigação 

que modulam a reflexão sobre o passado a partir do presente, nenhuma sociologia dos lugares 

de enunciação, apenas a afirmação categórica e autoritária de um senso comum. 

 Há, contudo, outro lado da moeda, outra personagem alegórica que encena outra 

convenção de escrita: o poeta Telêmaco Dórea. Trata-se de uma personagem diametralmente 

oposta ao juiz, uma personagem que menospreza as aparências da convenção social e que, 

portanto, deprecia protocolos de sociabilidade que delimitam os usos da linguagem em 
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lugares de exercício de poder. A caracterização de Dórea parte, pois, de um ataque acintoso 

ao prestígio de Siqueira e, portanto, à própria caracterização que o narrador havia-se 

empenhado em produzir a respeito do juiz, apesar de suas evidentes contradições. As 

acusações de Dórea sobre a atuação do magistrado aparecem, pois, intercaladas em uma fala 

do narrador que empreende a defesa do juiz:      

 

Pois bem: nem mesmo tais provas impressas, revistas de São Paulo e elogios 

federais, nada disso impede que gente como Telêmaco Dórea, um reles 
aposentado da Prefeitura Municipal, cheio de si porque publica uns versos de 

pé-quebrado nos suplementos dos jornais da Bahia, diga não passar o 

Meritíssimo de “uma cavalgadura total, indômita burrice” (as expressões são 
do cretino do Dórea), a “maior nulidade do fôro da Bahia em todas as 

épocas” (AMADO, 1961, p.113). 

 

A conduta “extravagante” do poeta é construída como uma recusa sistemática das 

convenções que antes haviam resultado no traçado predominantemente hipócrita do juiz. O 

narrador, contudo, apesar de suas reticências em relação à atitude pernóstica do poeta, não 

perde a oportunidade de submeter o seu trabalho à apreciação de um outro ponto de vista:  

 

De qualquer maneira, esse tal de Telêmaco Dórea não me atravessa na 

garganta, sujeitinho pernóstico e suficiente. Andei a lhe mostrar trechos da 

história do comandante, resultado de paciente pesquisa, de difícil labor. Fez-
me o poetastro uma série de críticas: estilo frouxo e impreciso, ação lenta e 

débil, lugares-comuns em quantidade, personagens sem vida interior. Uma 

frase da qual, confesso, me orgulho, uma que ficou aí para trás, “contra ele 
se levantam, em vagalhões de infâmia, os oceanos da calunia”, mereceu a 

sardônica reprovação e um riso de mofa do tal Dórea, incapaz de sentir a 

força e a beleza da imagem (AMADO, 1961, p. 114 -115). 

 

A avaliação do poeta, tão ou ainda mais crítica que a do juiz, aponta outras 

deficiências na escrita do narrador, focalizando elementos que poderiam atribuir qualidades 

mais consistentes às técnicas narrativas daquele discurso histórico: o rigor e a precisão no 

emprego dos dispositivos elocutivos, o que resultaria num estilo mais consistente; um 

tratamento ágil e contundente na articulação das ações, o que resultaria em um argumento 

mais eficaz; o emprego de correlações conceituais inusitadas, evitando, assim, a banalidade 

dos lugares comuns; a exploração sistemática da caracterização das personagens. Tais 

elementos, evidentemente, aproximam as convenções do discurso histórico das configurações 

da narrativa ficcional. A avaliação de Dórea corresponde, portanto, a uma concepção da 

escrita histórica que se afasta de padrões meramente cronológicos ou pretensamente 

demonstrativos.  
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Dividido entre as recomendações formuladas pelo juiz e pelo poeta, o narrador 

formula seu dilema “historiográfico”: como escrever a história da vida de Vasco? A partir dos 

dispositivos discursivos que balizam a convenção das narrativas ficcionais ou a partir das 

convenções de escrita que modelam a objetividade dos relatos verídicos? De um lado, o 

sonho, as coisas como elas poderiam ser, “ficções”, “sonhos humanos”, de outro, as 

convenções sociais que regulam a escrita de saberes socialmente legítimos, que estipulam 

métodos e autoridades, que articulam conhecimento e poder, “acontecimentos cotidianos”, 

“pequenez de realidades individuais”. Enfim, pergunta o narrador: “onde está a verdade”? 

 

Afinal, digam-me os senhores com suas luzes e sua experiência, onde está a 
verdade, a completa verdade? Qual a moral a extrair desta história por vezes 

salafrária e chula? Está a verdade naquilo que sucede todos os dias, nos 

quotidianos acontecimentos, na mesquinhez e chatice da vida da imensa 
maioria dos homens ou reside a verdade no sonho que nos é dado sonhar 

para fugir de nossa triste condição? Como se elevou o homem em sua 

caminhada pelo mundo: através do dia a dia de miséria e futricas, ou pelo 
livre sonho, sem fronteiras nem limitações? Quem levou Vasco da Gama e 

Colombo ao convés das caravelas? Quem dirige as mãos dos sábios a mover 

as alavancas na partida dos esputiniques, criando novas estrelas e uma lua 

nova no céu desse subúrbio do universo? Onde está a verdade, respondam-
me por favor; na pequena realidade de cada um ou no imenso sonho 

humano? Quem a conduz pelo mundo a fora, iluminando o caminho do 

homem? O Meritíssimo Juiz ou o paupérrimo poeta? Chico Pacheco, com 
sua integridade, ou o Comandante Vasco Moscoso de Aragão, capitão de 

longo curso? (AMADO, 1961, p.) 

 

Enfim, não há resposta para a questão nuclear que motiva o argumento do romance, 

uma vez que o narrador não se posiciona diante do dilema que envolve os distintos lugares de 

enunciação, os distintos métodos de investigação e as distintas modalidades de escrita que 

poderiam permitir a atribuição de um estatuto “verdadeiro” às representações do passado. A 

questão nuclear é, portanto, deslocada dos lugares de enunciação para os lugares de 

apropriação: os lugares de leitura.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A estratégia discursiva empregada por Jorge Amado n’Os Velhos Marinheiros 

consiste, pois, em compor a trajetória de um narrador que se depara com o abismo que separa 

os fatos e suas possíveis representações. O dilema historiográfico figurado pelo narrador de 

Jorge Amado, ao menos em alguma medida, remete o leitor a uma reflexão similar àquela 

proposta por Chartier (1990) nas discussão a  propósito das relações entre as representações 

discursivas e a efetividade das práticas sociais. Se a atividade do historiador articula-se entre o 

desejo de produzir um relato “verídico” e as possibilidades de inteligibilidade do passado, tais 

possibilidades dependem de mecanismos de investigação que considerem a complexidade dos 

processos de significação, modulados regularmente pelos suportes que materializam os textos, 

por convenções de escrita e por diferentes modos de consumo que rearticulam continuamente 

os sentidos convencionados. Nessa perspectiva, a apropriação dos textos, sejam eles 

“documentos” ou “ficções”, será sempre o resultado de um esforço centrado na reconstituição 

dos códigos de escrita e de leitura que estiveram em vigência nas circunstâncias de produção 

do escrito.  

Certeau (2011), em seu estudo a respeito dos lugares de enunciação, das práticas de 

investigação e das convenções de escrita que balizam a “fabricação” do discurso histórico, 

também reflete sobre esse “abismo”, problematizando a distância que separa o “discurso” e “o 

real”: dois termos “antinômicos” que são comumente associados em prol de uma escrita 

“científica”. Nessa crítica ao cientificismo histórico, o ofício do historiador é situado num 

campo de reciprocidade que se articula entre a tentativa de “ressuscitar o passado” e a 

reflexão sobre as práticas de investigação e de escrita mobilizadas pelo historiador, ou seja, 

em Certeau, a reflexão sobre os modos de objetivação da narrativa histórica implica 

necessariamente uma reflexão sobre a filosofia da história ou, mais precisamente, sobre a 

história da filosofia da história.  

 Retomando a descrição d’Os Velhos Marinheiros, percebemos que a variedade e a 

complexidade dos modos de enunciação que se entrelaçam na composição desse texto (o 

modo essencialista que ironiza a heroicidade da convenção romântica; o modo referencialista 

que ironiza a particularização da convenção realista; o modo misto que funde 

indiscriminadamente os procedimentos de particularização de temas ordinários e os 

procedimentos de universalização de arquétipos heroicos e, por fim, o modo metalinguístico 

ou historiográfico que problematiza as contradições de abordagem que estão implícitas em 

cada forma de tratamento da matéria discursiva, articulando-as com seus lugares de 
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enunciação, com suas práticas e com suas escritas) produz um efeito de desnaturalização na 

escrita do romance, abrindo-o a um campo de experimentação que coloca em primeiro plano a 

variedade das estratégias de significação que operam em um determinado campo social.  

As questões propriamente historiográficas, levantadas anteriormente, resultam, por sua 

vez, em desdobramentos nos domínios que tratam especificamente a convenção literária, 

como, por exemplo, na poética de Hutcheon (1991), que discute a dissipação dos paradigmas 

realistas que haviam regulado a recepção do romance durante o XIX. Ao formular o conceito 

de metaficção historiográfica, a autora examina narrativas contemporâneas que exploram 

estratégias irônicas de enunciação e que se empenham em desnaturalizar o status “verídico” 

de certas representações históricas. 

O romance de Jorge Amado, nesse sentido, explora a ambiguidade na caracterização 

das personagens, procedimento que depende de uma articulação precisa entre os usos do 

discurso indireto e do discurso direto e que, ao reforçar a figuração irônica das contradições 

entre as palavras e os atos, acaba interferindo nos processos de significação que multiplicam 

as possibilidades de representação de um mesmo “fato”. Dessa forma, a estratégia de escrita 

empregada n’Os velhos marinheiros configura um limiar de modulação do sentido que produz 

a fricção entre os lugares de enunciação e as convenções de escrita, explicitando, por meio de 

dispositivos de caracterização das personagens, as contradições que se manifestam entre o que 

faz e o que se diz.  

As práticas literárias de escrita, concebidas como um campo micropolítico de 

experimentação, poderiam ser repensadas, com Deleuze e Guattari (1996), como uma prática 

discursiva capaz de produzir vibrações, linhas de fuga, na  estabilidade relativa dos regimes 

de signos estratificados, vibrações que, resistindo sistematicamente às categorizações 

totalizantes, manifestam-se como agenciamentos coletivos de enunciação, como proliferação 

do sentido por contágio, suspendendo dispositivos naturalizados de continuidade (influência, 

intencionalidade, filiação, reflexo, subjetividade) e promovendo, dessa forma, um tratamento 

menor da língua maior.   

Nos parece, enfim, que as estratégias de escrita empregadas n’Os velhos marinheiros 

poderiam ser repensadas numa chave de leitura que resiste tanto às abordagens realistas 

quanto às radicalizações relativistas, uma vez que o “real” pressuposto no primeiro conjunto 

de leituras, anterior a representação, dissolve-se, nesse texto, em uma multiplicidade de 

representações contraditórias, assim como a unidade autônoma do “sujeito”, pressuposta no 

segundo conjunto, seu perspectivismo absoluto, dissipa-se com as restrições impostas pelo 

jogo social da linguagem, pelas convenções de escrita. Nesse sentido, também à 
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reinvindicação de centralidade, que pressupõe um regionalismo marginalizado pelo cânon 

hegemônico, aparece um limite de caducidade, uma vez que já não se trata de uma 

substituição de um regime de estratificado por outro, assim como não se trata de promover a 

multiplicação de centralidades canônicas, mas de refletir sobre os processos de 

desestratificação, sobre o movimento contínuo das práticas de composição e de apropriação 

dos escritos: operações discursivas que são condição para a emergência de objetos de saber. 
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