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RESUMO 
O presente trabalho tem como objeto o romance Amar, verbo intransitivo – 

idílio de Mário de Andrade e busca analisar como ocorre nessa obra a 

articulação estratégica de discursos e representações identitárias diversas. Tal 

proposta tem como hipótese o fato de que a referida articulação, quando 

atualizada na própria organização da narrativa modernista, confere ao romance 

o tom questionador dos princípios estéticos vigentes bem como do modo como 

se interpreta os processos de configuração da identidade nacional no 

modernismo brasileiro. Para tanto, problematiza-se a experiência de exílio 

dramatizada na obra em questão e entendida como chave de leitura 

interessante para a promoção do projeto de narrativa moderna de nação. 

 
PALAVRAS - CHAVE: Identidade nacional, modernismo, romance, exílio 
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ABSTRACT 
This work focuses on the novel Amar, verbo intransitivo – Idílio, by Mário de 

Andrade, and seeks to analyze how, in this text, the strategic articulation of 

different discourses and representations of identity has place. This approach 

has as hypothesis that the mentioned strategic articulation, when effective in the  

organization of the modernist narrative, gives the novel the tone of questioning 

of the current aesthetic principles and also of the modernist interpretation of the 

process of configuration of national identity in Brazil. To do so, it discusses the 

experience of exile, dramatized in that book, and regarded as interesting key  

reading for the promotion of the project of modern narrative of the nation. 

 

KEY – WORDS: national identity, modernism, novel, exile 
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Considerações iniciais: 
 

 

“Amar, verbo intransitivo é um grande romance, 

 infelizmente muito pouco lido e estudado.”  

(Telê Porto Ancona Lopes, 1944,  p. 22) 

 

O presente trabalho tem como objeto o romance Amar, verbo intransitivo 

– idílio de Mário de Andrade e busca analisar como ocorre nessa obra a 

articulação estratégica de discursos e representações identitárias diversas. Tal 

proposta tem como hipótese o fato de que a referida articulação, quando 

atualizada na própria organização da narrativa modernista, confere ao romance 

o tom questionador dos princípios estéticos vigentes bem como do modo como 

se interpreta os processos de configuração da identidade nacional no 

modernismo brasileiro. 

A discussão aqui proposta parte da problematização do exílio, entendido 

como evento motivador, dentro da narrativa, dos contatos e negociações entre 

discursos culturais diversos, nos quais está sempre presente a questão da 

identidade. Tal aposta parece pertinente sobretudo quando se verifica o lugar 

de destaque que a personagem alemã Fräulein tem dentro de Amar, verbo 

intransitivo. Certamente, não é casual a escolha, por parte do autor, de uma 

protagonista estrangeira que vive no Brasil a condição de exilada, isso em um 

momento crítico de discussão sobre a questão da identidade nacional e da 

dependência cultural do Brasil em relação à Europa. Conforme nos afirma 

Fábio Lucas (1970) em ensaio no qual analisa a obra em questão: “A batalha 

modernista atingia o seu ponto culminante, quando foi editada a novela 

Amar,verbo intransitivo: idílio (LUCAS, 1970, p. 95).”  

De fato, a história que tem como enredo mais evidente a trama de amor 

e sedução entre a alemã Fräulein Elza e o adolescente Carlos Souza Costa é a 

primeira narrativa de maior fôlego escrita por Mário de Andrade, que antes 

havia publicado além de crônicas, contos e poemas nos quais se verifica um 

forte caráter de inovação na forma e na linguagem literária.  
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No romance, Fräulein é contratada para iniciar Carlos na linguagem do 

amor e do sexo. Em contrato firmado verbalmente com o Sr. Felisberto Souza 

Costa, pai do jovem, a alemã se dispõe a ir morar na casa da família burguesa 

paulista, ambiente doméstico típico da São Paulo das primeiras décadas do 

séc. XX . Tudo ocorre, a princípio, sem o conhecimento de D. Laura, esposa do 

Sr. Felisberto, uma vez que essa poderia não aceitar conviver em seu lar com 

uma mulher de profissão tão ofensiva à moral e aos bons costumes da época. 

Ao desempenhar a função de governanta, Fräulein, então, clandestinamente, 

empreende sua singular pedagogia para ensinar ao seu pupilo o amor. 

Paralelamente, como demanda de sua condição ambígua naquele ambiente 

doméstico, a governanta também ministra aulas de cultura alemã. O idioma, a 

literatura, a música de sua terra natal são ensinados aos mais novos da casa. 

Além de Carlos, havia suas irmãs mais novas Aldinha, Laurita e Maria Luisa. 

Fräulein, no entanto, não é a única estrangeira na casa dos Souza Costa. Esse 

espaço é também campo de disputa entre ela o criado Japonês, Tanaka. É 

nesse contexto que se desenvolve a envolvente trama de sedução escrita por 

Mário de Andrade. 

Com primeira edição em 1927, Amar, verbo intransitivo, na visão de Telê 

Ancona Lopes (1944), testemunha a consciência e o exercício efetivo da prosa 

experimental. Com efeito, no primeiro romance de Mário de Andrade estão 

presentes certos aspectos de inovação e experimentação da linguagem 

narrativa que já no ano de 1928 seriam expostos de modo extremamente 

potencializados em Macunaíma, rapsódia considerada a obra prima do 

modernismo brasileiro. A que se destacar no tocante a tais aspectos a 

problematização da forma romanesca e a busca por uma linguagem literária 

nacional.  

Nesse sentido, a despeito da afirmação do próprio autor de que seu 

romance seria um texto voltado para o aqui e o agora, a obra em questão 

aponta perspectivas de reflexões que posteriormente seriam retomadas de 

modo mais incisivo e inescapável, repercutindo ao longo do séc. XX.  Lopes, no 

mesmo ensaio citado anteriormente, nos apresenta o seguinte juízo sobre o 

romance: 
Lançado na década de 20, Amar, verbo intransitivo é “literatura de 
circunstância”, conceituada na época por Mário de Andrade como o 
texto voltado para o aqui e o agora, desprezando a perenidade, 
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desejando apenas existir com firmeza em seu momento, oferecendo 
uma visão crítica a seus contemporâneos ( LOPES, 1944, p. 16). 
 

Ambientado na São Paulo da década de vinte, Amar, verbo intransitivo 

se vale criticamente do contexto político e econômico local. Esse momento 

pode ser caracterizado pela radicalização dos efeitos decorrentes do processo 

de transição em que uma sociedade oligárquica rural aos poucos começa a se 

industrializar. Os Souza Costa, detentores de fábricas de tecidos em um 

tradicional bairro de São Paulo, são diante disso o típico exemplo de uma 

família que integra a recente burguesia industrial, ainda em busca de se firmar 

socialmente como classe símbolo de um país moderno. 

É sugestivo o fato da trama se passar, em sua maior parte, justamente 

no ambiente doméstico onde reside tal família. Os Souza Costa vivem esse 

processo de transição e revelam, em suas práticas e costumes mais íntimos, a 

tensão de uma sociedade em crise com certas referências culturais e sociais, 

em crise com sua própria identidade. No cotidiano das experiências 

domésticas, costumes extremamente conservadores e patriarcais contrastam 

com a imagem requerida pela burguesia nascente. Tal classe deveria ser, 

afinal, a responsável pelo empreendimento do novo tempo de transformações 

dentro da sociedade brasileira. No entanto, a imagem que figura como conceito 

ainda estável, revelando a permanência de certos valores e práticas mesmo 

diante do olho da modernidade é a que nos revela – de modo irônico - a 

fotografia descrita no seguinte fragmento do romance: 
Quanto à tona da vida, já se conhece bem a fotografia: A mãe está 
sentada com a família menorzinha no colo. O pai de pé descansa 
protetoramente no ombro dela a mão honrada. Em torno se arranjam 
os barrigudinhos. A disposição pode variar, mas o conceito continua 
o mesmo. Vária disposição demonstra unicamente o progresso que 
nestes tempos de agora fizeram os fotógrafos norte-americanos 
(ANDRADE, 1944, p. 53) 
 

É de grande destaque nesse ambiente doméstico a presença de 

estrangeiros como a governanta alemã e o criado japonês. Tais presenças 

orientam o olhar do leitor crítico para o horizonte amplo da história mundial e 

apontam caminhos mais ousados para a discussão da identidade nacional. 

Essa discussão não deve ser empreendida estritamente dentro das balizas 

impostas pelo limite territorial local, antes deve considerar as relações 

simbólicas mais amplas e complexas. Nessas relações, discursos e visões de 
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mundo se articulam e relativizam as fronteiras espaciais, inaugurando também 

novas maneiras de relacionamento com o tempo.  

No romance, o espaço doméstico – metáfora de localidade - é capaz de 

acolher elementos de culturas estrangeiras. Diante disso, a realidade brasileira 

pode ser vista como aberta e integrada às questões internacionais. Essa 

disposição para abertura ao global é evidenciada principalmente quando fica 

esclarecida a razão da vinda de Fräulein para o Brasil. A precária situação em 

que se encontrava a Europa e de modo especial a Alemanha, após a Primeira 

Grande Guerra, é a principal razão do deslocamento da personagem para 

terras americanas. Tal afirmativa pode ser inferida, por exemplo, a partir do 

fragmento que se segue: 
Só ficou aquele pensamento de que podia ser bem mais sincera na 
Europa. E na Alemanha então?... Porém sofria-se muito agora lá, e 
Fräulein não gostava de sofrer. As notícias chegavam cada vez mais 
tristes. A última carta do irmão eram dois braços implorantes pra 
América... América desilusória. Afinal nem tanto assim, não se 
morria de fome, trajava boas fazendas. Sobretudo comia bem. 
(ANDRADE, 1944, p. 85) 
 

 Nesse panorama de profundas mudanças que repercutem em várias 

partes do mundo, o Brasil é visto como promessa de grande centro industrial. 

Para que essa promessa se efetive, contudo, é preciso de mão de obra para 

realizar suas potencialidades de país moderno. Tal necessidade motiva a 

demanda por trabalhadores vindos do estrangeiro, garantia de mão de obra 

barata e de força de trabalho para empreender o processo de modernização 

nacional. São acolhidos, nas terras daqui, homens e mulheres de outros 

continentes que chegam e compõem um contexto de surpreendente 

diversidade cultural.  

Uma inusitada dinâmica se configura em consequência disso, capaz de 

afetar de modo intenso as relações sociais locais e promover outras formas de 

interação cultural. Novas demandas coletivas surgem desse processo. Em 

diferentes âmbitos da sociedade brasileira, a modernidade se apresenta ao 

mesmo tempo como realidade experienciada e como promessa sedutora.  

O Brasil, portanto, inegavelmente integrado às transformações por que 

passa o mundo no início do séc. XX, merece ser lido a partir da categoria 

universal da modernidade. O mesmo deve acontecer com a literatura produzida 

nesse âmbito, como nos sugere Silviano Santiago em ensaio intitulado 
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Fechado para balanço: sessenta anos do modernismo (1989), em que o autor 

faz uma avaliação da produção crítica sobre o modernismo brasileiro.   

Nesse sentido, Mário de Andrade se firma como escritor que produziu 

uma obra diversificada e moderna, profundamente ligada à nova dinâmica das 

transformações mundiais. Amar, verbo intransitivo se apresenta, desse modo, 

como obra moderna não somente pelas experimentações de linguagem nela 

realizadas, mas por buscar criticamente problematizar a condição nacional 

diante das transformações amplas por que passava o mundo.  

É notável o gesto engajado de Mário de Andrade que repercute, sem 

dúvida, no processo de elaboração do romance, tornando-o capaz de 

questionar os projetos de nacionalidade que até então vigoravam. Enquanto 

elaboração estética, a narrativa em questão também atualiza a discussão sobre 

identidade nacional e aponta caminhos de reflexão mais condizentes com o 

contexto de modernidade em que a obra é escrita.  

De certo modo, é interessante a afirmação de João Luiz Lafetá (2000) de 

que a tensão entre o projeto estético e o ideológico modernista é uma 

característica que vai perpassar toda a obra de Mário de Andrade. A 

perspectiva de reflexão proposta neste trabalho considera tal tensão como 

estratégica e produtiva, à medida que aponta para um perfil de escritor 

profundamente comprometido com as questões do seu tempo. Tal 

comprometimento não poderia deixar de repercutir no modo de construção da 

obra literária, afetando inclusive a consciência do escritor em relação às 

potencialidades, aos processos e aos recursos pertinentes à sua prática de 

escrita.  

Sobretudo, a tensão referida permite refletir sobre a escrita literária como 

ação complexa de negociação que o autor realiza, e cuja fatura é um poderoso 

argumento a favor do projeto de nação moderna. A obra literária é esse 

argumento sedutor. Diante disso, fica evidente que a escrita traz em si 

implicações de ordem política, além daquelas de caráter sabidamente artístico 

e estético.   

A partir dessas considerações, é proposto um percurso de reflexão para 

este trabalho que articula perspectivas teóricas e críticas diversas, ferramentas 

interessantes para que sejam alcançados os objetivos propostos. A 

organização em três capítulos permite contemplar, com maior acuidade, 
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determinados elementos pertinentes ao romance. Tais elementos, assim 

observados, mostram-se favoráveis à construção de um sistema de análise 

abrangente o suficiente para que sejam articulados, no mesmo gesto crítico, 

aspectos de ordem estritamente estética e outros de alcance mais amplo.  

De fato, a ideia de uma postura antropofágica própria do modernismo, 

mas com implicações muito específicas quando tomamos a obra de Mario de 

Andrade como referência, evidencia o caráter complexo da criação literária, na 

qual estão envolvidos aspectos de ordem diversa como o erótico, o político, o 

econômico, entre outros. 

Sobretudo, a postura antropofágica destaca a abertura e o desejo pelo 

que é próprio da alteridade, em um movimento consciente e estratégico. Desse 

movimento surge a demanda ambígua em que o erótico se aproxima do político 

e do econômico, sem que tais categorias se distingam claramente em certos 

momentos. Assim, configura-se, no romance, a dinâmica narrativa em que 

experiência ampla do desejo pelo alheio funciona como metáfora geral capaz 

de representar a busca por novas significações para a identidade nacional.  

O primeiro capítulo deste trabalho busca firmar as bases para uma 

metodologia condizente com a perspectiva norteadora da análise proposta. 

Preocupa-se em demonstrar como tal lógica antropofágica aponta caminhos 

viáveis para uma reflexão atual sobre o modernismo e sobre Amar, verbo 

intransitivo. As considerações de Benedito Nunes (2003) a cerca do 

antropofagismo literário são, nesse sentido, de grande contribuição, assim 

como o próprio Manifesto Antropáfago de Oswald de Andrade (1998) e como 

as afirmações feitas por Augusto de Campos em prefácio da edição fac-similar 

da Revista de Antropofagia (1975).  

É possível, ao articular as reflexões desses autores, inferir que a ação 

antropofágica requer daqueles que a realizam uma postura extremamente ativa 

e crítica, não ingênua com relação aos processos e recursos de criação 

disponíveis e às escolhas que se faz diante deles.  

A lógica antropofágica, dentro da obra de Mário de Andrade, merece ser 

pensada em sua relação com a ideia de técnica postulada pelo escritor 

modernista. Segundo essa concepção, a autonomia crítica e criativa estaria 

condicionada a uma maior consciência dos processos de escrita realizados de 
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modo particular por cada escritor e, ao mesmo tempo, a uma postura ética 

desse artista diante do seu ofício.  

Tal autonomia somente será alcançada, por sua vez, com disciplina e 

entrega a um estado de comunicação intensa com a vida. A noção de técnica, 

diante disso, vincula conhecimento profundo da matéria mobilizada - no caso, a 

língua – e a capacidade de realização do individuo dentro de sua época. Dessa 

relação poderá surgir a obra de arte. Quanto a isso, são particularmente 

interessantes as reflexões feitas pelo próprio Mário de Andrade em seu “O 

Artista e o Artesão” texto que dentro da obra completa do autor foi publicado na 

coletânea intitulada “O baile das quatro artes” (1938). 

A problematização da condição de exílio, tida como característica à 

modernidade, mas abordada, sobretudo, como construção discursiva dentro da 

obra, evidencia o contato entre discursos culturais diversos. A condição de 

exílio, do modo como é narrada no romance, de certo modo potencializa as 

contradições presentes no ato de desejo pelo que é do Outro. Esse desejo, 

nem sempre correspondido do modo como se espera, mostra o caráter 

intransitivo das relações identitárias.  

Nessas relações, mesmo a correspondência e a identificação não 

ocorrem de modo imediato, mas devem ser negociadas entre as partes. A 

condição intransitiva das relações identitárias pressupõe uso não ingênuo da 

persuasão por parte dos envolvidos. Pressupõe, igualmente, maior consciência 

sobre a dinâmica em que a oferta e a demanda de bens simbólicos torna-se a 

causa da instabilidade de valores desses bens.  A cotação do patrimônio 

cultural mobilizado dentro da negociação identitária moderna não é, portanto, 

pré-estabelecida, mas, sim, negociada ao longo de um processo de afetação 

mútua entre alteridades. 

A condição de exílio e a noção particular de técnica para Mário de 

Andrade indicam o caminho interessante de análise que demanda a 

problematização das noções de tempo e espaço no romance bem como dos 

consequentes usos da memória realizados pelos envolvidos na negociação 

cultural. Nesse sentido, as categorias de tempo e espaço assumem o caráter 

de recursos válidos dos quais o escritor se vale para ratificar sua visão de 

Brasil no início do séc. XX.  
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De modo semelhante, a elaboração de uma voz narrativa extremamente 

ativa dentro da trama seduz o leitor, tornando-o, de certo modo, cúmplice 

privilegiado na construção do sentido da obra. Através de tal estratégia 

narrativa, também esse leitor é envolvido no jogo de desejo através do qual 

podem ser vislumbradas outras formas de compreensão da identidade 

nacional.  

Diante disso, apresenta-se como viável a hipótese de que tempo, 

espaço e narrador, no romance, configuram-se como importantes elementos de 

análise e recursos categóricos favoráveis à reflexão e à divulgação de um 

projeto de nação pertinente ao modernismo brasileiro. Isso se dá em razão de 

tais categorias permitirem observar a operação produtiva que a obra, a partir da 

repercussão de ideias e visões recorrentes sobre identidade nacional, mantém 

entre seu contexto histórico e sua constituição interna de texto literário 

propriamente dito. 

O segundo capítulo deste trabalho, portanto, foca o uso das referidas 

categorias de constituição interna da narrativa, responsáveis por sua existência 

textual efetiva. Isso, contudo, não significa que se terá restringido a presente 

análise a uma abordagem exclusivamente formal, mas que se considera 

importante ter em vista que o texto literário se faz com elementos específicos, 

cujos valores dentro da obra são cambiáveis de acordo com o efeito estético 

buscado.  

De fato, a elaboração artística do tempo, do espaço e do narrador, no 

caso de Amar: verbo intransitivo, é fator de grande relevância à medida que 

provoca o movimento dos discursos e das visões de mundo ali representadas, 

conferindo ao romance um forte caráter de polifonia, conforme nos mostra 

Bakhtin (1998). Sobretudo, essa movimentação é o que irá promover a 

dinâmica negociação cultural e a decorrente instabilidade das formas de 

representação das identidades individuais e de grupos.  

A própria linguagem literária e o próprio gênero romance enquanto 

formas por meio das quais a identidade nacional pode ser representada e 

resignificada estão inseridas dentro da referida negociação cultural. Ao 

problematizar a linguagem literária e a forma romanesca, buscando maior 

aproximação com o que seria, no seu entender, a realidade brasileira, o autor 

se impõe como agente ativo dentro do processo de construção do país 
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moderno. O gesto criativo de Mário de Andrade, assim, pode ser entendido 

como gesto também engajado politicamente. O projeto literário modernista, 

nesse sentido, confunde-se com o projeto político de nação moderna, e a 

metáfora de leitura escolhida para a presente análise ganha contornos mais 

amplos, fornecendo elementos interessantes para se pensar o projeto de Brasil 

para o séc. XX. 

A abordagem escolhida tem a linguagem e o discurso como ponto de 

partida para a ação crítica. Entendidos como campo privilegiado no qual as 

negociações culturais repercutem intensamente, a linguagem e o discurso irão 

fornecer elementos fundamentais para a reflexão que se pretende desenvolver 

neste trabalho.  

O terceiro e último capítulo da dissertação busca analisar a dinâmica da 

representação identitária através do jogo realizado em torno do nome Fräulein.  

Enquanto metáfora de notável alcance, o jogo de linguagem, presente no 

romance, desarticula os limites entre categorias de pensamento e de ação 

discursiva. O jogo que se realiza em torno do nome é o da sedução da 

alteridade, mas é, ao mesmo tempo, o político em que representações 

coletivas disputam espaço e poder, e também o jogo econômico em que a 

diferença é demandada como bem cultural. 

A instabilidade dos sentidos para o mesmo nome é vista como metáfora 

para a instabilidade dos valores dos discursos sobre identidade no romance. A 

lógica do suplemento, conforme Derrida (2005), nesse sentido, tornou-se uma 

importante ferramenta teórica para o desenvolvimento das reflexões que são 

feitas na última parte deste trabalho.  

A identidade, assim, é pensada, na obra, enquanto processo de 

circulação e consequente afetação entre discursos e formas de representação 

individual ou coletiva. Essa circulação configura um circuito cultural, cuja 

característica fundamental é o estado provisório de seus elementos. A 

identidade nacional vista na perspectiva do circunstante e do provisório parece 

ser uma hipótese viável a partir da análise de Amar, verbo intransitivo. 

Assim, o presente trabalho pretende ser uma contribuição ao que já se 

produziu a respeito dessa narrativa de Mário de Andrade. Essa obra que, como 

nos afirma Lopes na epígrafe desta introdução, embora ainda tenha sido pouco 

lida e estudada, é de fato um grande romance. 
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Capítulo 1:  
O circuito do exílio 
 

O romance Amar, verbo intransitivo traz inscrito, já em seu título, a 

temática do amor e da sedução. O próprio título mostra-se extremamente 

sedutor pela forma como se organiza: uma definição assertiva, que, no entanto, 

muito mais que definir o que seja amar, desloca qualquer definição precisa, 

comumente aceita para tal ato.  

Ao afetar a base do relacionamento amoroso, aquilo que diz respeito à 

relação entre alguém e a alteridade, à transitividade do verbo amar, o título da 

obra caracteriza-se como um gesto crítico que, através da escrita, questiona a 

forma convencional e idealizada de conceber a relação entre o sujeito e a 

alteridade. A sugestão, implícita no título, de que o relacionar-se pode se dar a 

partir de interesses e sentimentos não necessariamente coincidentes e 

recíprocos, abala o sentido de amor idealizado e mutuamente correspondido.  

Tal abalo fica mais evidente no decorrer da narrativa, à medida que é 

possível vislumbrar certo sentido estratégico de praticidade presente, 

sobretudo, na atitude da personagem Elza/Fräulein e perceptível, 

principalmente, quando o amor se torna uma questão de negócios. A práxis 

ligada a uma percepção aguda do tempo presente, do agora, em oposição à 

noção de amor atemporal e ilimitado.  

Essa crítica à idealização amorosa e à transitividade do verbo amar, 

além de evidenciar a questão da diferença e do aspecto individual de cada 

experiência relacional, também aponta, ao aproximar amor e negócio, para o 

fato de que, como em qualquer negociação, também no amor e na sedução 

existem estratégias, regras, normas que devem ser consideradas por aqueles 

envolvidos em tal prática. 

 De certa maneira, o romance traz à cena e de forma muito peculiar, a 

discussão sobre a busca identitária e sua percepção a partir do processo 

motivado pelo desejo e pela sedução, ou seja, a identidade concebida numa 

relação condicional e necessária com a alteridade.  
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A identidade perceptível a partir da relação com o outro traz a marca da 

diferença percebida a partir do contraste entre o que é próprio e o que é alheio.  

Mais que isso, aponta para um processo permanente de negociação entre 

realidades não coincidentes. Por isso, revela um processo inevitavelmente 

tenso, uma vez que implica mobilização de discursos e formas de 

representações identitárias diversas, ou seja, implica negociação entre 

diferenças.  

Assim, o romance de Mário de Andrade se mostra bastante afinado com 

a perspectiva modernista de que deveria haver uma ruptura com a tradição 

precedente. Isso ocorre, por exemplo, quando a narrativa vai de encontro à 

ideia anteriormente vigente, segundo a qual se postulava uma identidade inata 

e essencial, legitimada por um discurso em que as diferenças e 

particularidades individuais deveriam ser negligenciadas ou mesmo apagadas, 

em favor de uma visão de coletividade íntegra e homogênea.  

A perspectiva presente na narrativa em questão se mostra contrária 

também no modo recorrente de se relacionar com o passado e com a tradição. 

Por isso, utiliza-os estrategicamente, sem idealizá-los, mas mantendo, em 

relação a eles, uma postura crítica, necessária para que fosse proposto um 

novo caminho de reflexão sobre a nossa identidade nacional.   

  A proposta desse caminho novo para se pensar a identidade nacional, 

é constituída, paradoxalmente, a partir da retomada, no romance, de elementos 

recorrentes no contexto histórico anterior. De certo modo, o abalo detectado 

em Amar, verbo intransitivo referente ao sentimento de não correspondência e 

crítica à idealização amorosa não é algo incomum dentro da tradição literária 

nacional. Na verdade, quando observamos algumas narrativas, já no século 

XIX, por exemplo, é possível perceber que o tema do amor impossível ou 

improvável – marcado pela tomada de consciência sobre as diferenças - é 

bastante presente, tornando-se mote de obras expressivas naquele contexto. 

Essa recorrência, enfim, permite inferir que Amar, verbo intransitivo, embora 

traga o tom modernista da ruptura, está inserido dentro de uma tradição 

narrativa que, no Brasil, inspira-se também nos romances e na cultura europeia 

Muito embora essa atualização de certa tradição narrativa funcione na obra de 

Mário de Andrade de modo bem específico e conveniente ao projeto de 

literatura nacional postulado pelo autor.  
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A retomada dessa temática e do que ela alude quanto à dependência 

cultural do Brasil em relação à Europa a princípio pode não se apresentar muito 

inovadora nem transgressora, pelo menos não na intensidade como era de se 

esperar de uma narrativa construída ainda nos anos iniciais do movimento 

modernista. Como o próprio narrador do romance nos diz: “Ahn... ia me 

esquecendo de avisar que este idílio é imitado do francês de Bernadin de 

Saint-Pierre1. Do francês. De Bernadin de Saint-Pierre” (ANDRADE, 1944, p. 

91).  

A declaração anterior atesta explicitamente – e reiteradamente - que o 

narrador possui a consciência de pertencer e de retomar certa tradição 

narrativa baseada na cultura europeia. Tal consciência, porém, como nos 

lembra Otávio Paz (1984) ao discutir a ideia de ruptura, é condição para que se 

realize a crítica dessa mesma tradição retomada em certo momento, para que 

haja o reconhecimento da diferença. Nas palavras do pensador mexicano: 

 
“Aquele que sabe ser pertencente a uma tradição implicitamente já 
se sabe diferente dela, e esse saber leva-o, tarde ou cedo, a 
interrogá-la e, às vezes, a negá-la. A crítica da tradição se inicia 
como consciência de pertencer a uma tradição” (PAZ,1984, p. 25).  
 
 

Assim, o gesto criativo de Mário de Andrade pode ser lido como ação 

estratégica de um intelectual consciente do contexto em que vivia e de sua 

responsabilidade como escritor. Tal gesto mostra-se como uma interessante 

estratégia de sedução e de negociação, pois, ao reconhecer o valor do outro, 

no caso o romance estrangeiro europeu, o autor atualiza a mesma tradição, 

que, no entanto, deve ser deslocada enquanto referência literária exclusiva e 

castradora da criatividade modernista.  Ao realizar tal atualização, o autor 

consegue o efeito de tornar “cativo” – e é preciso não perder de horizonte a 

ambiguidade dessa expressão - mesmo aqueles leitores que potencialmente se 

oporiam à agressividade característica do modernismo brasileiro, em seu 

primeiro momento. Tornar cativo reconhecendo o valor é não negar, mas trazer 

                                                
1 Referência ao escritor frânces do séc. XVIII Bernadin de Sainte-Pierre e ao seu  romance Paul et 
Virginie, que trata da história de amor de Paulo e Virgínia. Isolados na então chamada Ilha da França, 
atual Ilha Maurício, em um cenário natural exuberante e exótico, os personagens revivem o sonho idílico 
do paraíso perdido. Além do apelo à natureza,  o final trágico da obra apresenta, já naquele século, 
características do romance romântico que se firmaria no século seguinte como o gênero literário mais 
afindado com os propósitos nacionalistas burgueses na Europa e na América. 
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para perto, agregar, comprometer o outro com o que é alheio. Assim, tal 

estratégia, de certo modo, promove a articulação da diferença ao mobilizar 

também os possíveis opositores da proposta estética modernista.  

Trilhando um percurso de ação em que a ruptura não se confunde 

necessariamente com a ideia de negação absoluta da tradição anterior, Amar, 

verbo intransitivo parece, antes, apontar para perspectiva de não descartar o 

que é do outro, mas de desejá-lo criticamente. De certo modo, pode-se afirmar 

que há, no romance, a presença de uma perspectiva antropofágica baseada no 

desejo crítico pelo que é do outro. Mais adiante, a questão da lógica 

antropofágica modernista, baseada na afirmação da diferença ao invés da 

negação do diferente, será retomada e discutida mais detalhadamente. 

 As considerações que proponho parecem pertinentes principalmente 

por tratar-se neste trabalho de uma obra de Mário de Andrade, para quem o 

conhecimento dos processos de criação da técnica romanesca seriam 

condição para que o artista e o intelectual alcançassem autonomia de 

pensamento e de criação. Entender que a referência explícita ao romance 

francês oitocentista de Bernadin de Saint-Pierre é um ato ingênuo de cópia ou, 

como nos diz o próprio narrador, de imitação, sem maiores repercussões, 

mostraria grande desconhecimento das ideias de Mário de Andrade sobre 

técnica e verdade do artista. Ideias que nortearam o trabalho de toda uma vida. 

 Em um dos ensaios do Aspectos da Literatura Brasileira, 

particularmente naquele em que o autor faz um balanço e um contraponto entre 

sua geração e a geração posterior de intelectuais modernistas, Mário de 

Andrade deixa evidente o sentido muito particular que a palavra “técnica” tem 

dentro de seu pensamento. Segundo ele, 
Será preciso ter sempre em conta que não entendo por técnica do 
intelectual simploriamente o artesanato de colocar bem as palavras 
em juízos perfeitos. Participa da técnica, tal como eu a entendo, 
dilatando agora para o intelectual o que disse noutro lugar 
exclusivamente para o artista, não somente o artesanato e as 
técnicas tradicionais adquiridas pelo estudo, mas ainda a técnica 
pessoal, o processo de realização do indivíduo, a verdade do ser, 
nascida sempre da sua moralidade profissional. Não tanto o seu 
assunto, mas a maneira de realizar o seu assunto (ANDRADE, 2002, 
p. 216-217). 

  

Tal perspectiva é particularmente interessante ao intelectual e artista 

brasileiro, para quem a independência, assim, estaria necessariamente ligada 
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ao domínio técnico da linguagem ou das linguagens que estes escolhem como 

forma de expressão identitária. É fundamental estar aberto ao jogo 

empreendido no próprio espaço da linguagem, estar aberto ao desejo que 

mobiliza novas significações e liberta de todo conformismo. É preciso que a 

linguagem seja “desnaturalizada” e volte a ser histórica, ou seja, que esta seja 

instrumento de intervenção efetiva do escritor em seu tempo.  

A obra de arte, portanto, existe a partir de uma clara opção do escritor 

que deve levá-lo ao aperfeiçoamento técnico constante. A consciência técnica, 

para Mário de Andrade, é um caminho de conhecimento da verdade pessoal do 

artista. Nas palavras dele: 

 
Imagino que uma verdadeira consciência técnica profissional poderá 
fazer com que nos condicionemos ao nosso tempo e o superemos, o 
desbastando de suas fugaces aparências, em vez de a ela nos 
escravizarmos. Nem penso numa qualquer tecnocracia, antes, confio 
é na potencia moralizadora da técnica [...] se o intelectual for um 
verdadeiro técnico da sua inteligência, ele não será jamais um 
conformista. Simplesmente porque então a sua verdade pessoal será 
irreprimível (ANDRADE, 2002, p. 216). 

 

 A declaração de Mário revela a condição indissociável entre a 

mobilização de uma linguagem crítica e o percurso definidor das identidades do 

intelectual e do artista. A afirmação anterior toca, portanto, na questão 

fundamental da ligação existente entre o trabalho intelectual e o contexto em 

que aquele que o realiza está historicamente inserido. A experiência histórica 

imediata não deve ser ignorada, porém é fundamental transcendê-la através de 

novas formas de significação, de uma escritura que faça, como nos indicou 

Barthes (1986), “aflorar a história”. Nesse sentido, somente a consciência da 

necessidade de aprimoramento constante da própria linguagem crítica/artística 

é que garantirá autonomia e liberdade ao intelectual e ao artista.  

A exigência de Mário de Andrade com relação a tal consciência se deve 

muito provavelmente a seu engajamento na busca por um pensamento 

efetivamente brasileiro, que se mantivesse autônomo frente à determinada 

prática crítica e de criação submetidas a padrões não condizentes com o que, 

no seu entender, seria a expressão de uma identidade nacional.   

 Por isso, parece-me que a utilização de um modelo de romance 

europeu pelo escritor brasileiro deve ser entendido como um convite ao jogo. 
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Isso, Por apontar para a reflexão sobre a identidade cultural e literária brasileira 

em sua relação necessária com culturas outras, dentro de um processo 

permanente de negociação cultural em que os discursos e formas de 

representações identitárias representam o capital de que dispõem os 

participantes de tal negociação - lembrando sempre que entre esses 

participantes está o próprio escritor modernista.  

Um convite que se estende indistintamente, que não exclui, mas sugere, 

numa análise mais profunda, uma perspectiva modernista de identidade 

nacional que se abre ao diálogo crítico com outros discursos identitários não 

coincidentes, mesmo com aqueles declaradamente reacionários às mudanças 

amplas e profundas almejadas pelos modernistas. A narrativa de Mário de 

Andrade, nesse sentido, impõe sua importância não como monumento de uma 

nacionalidade, mas como espaço ambivalente onde se manifesta a negociação 

identitária moderna.  

 

1.1 Modernismo e a lógica antropofágica: a abertura à diferença 
 

 A referência explícita do narrador ao romance francês, como foi dito, 

atesta o gesto intencional de evocação de uma tradição que, a princípio, 

parece ratificar a posição da Europa como exclusiva referência cultural. Tal fato 

pode parecer, em 1927 - momento em que o romance é lançado e quando 

ainda se faz sentir de forma intensa a radicalidade característica do primeiro 

momento modernista - incoerência para um escritor modernista atuante como 

Mário de Andrade. No entanto, se lido na perspectiva antropofágica, esse 

mesmo gesto é, na verdade, a efetivação de um deslocamento dessa mesma 

tradição europeia, à medida que comprova a abertura crítica e estratégica ao 

que é alheio.    

A escolha por esse romance específico, na visão de Telê Porto Ancona 

Lopes (1944) deve-se ao caráter de deslocamento que o próprio Bernadini de 

Saint-Pierre promove em seu texto com relação à cultura tradicional européia. 

Nas palavras da autora, “Bernadini de Saint-Pierre escreve em uma língua que 

não é exatamente o francês castiço ensinado nas escolas ou nas páginas dos 

monstros sagrados da França do Século XVIII (LOPES, 1944, p.10)”.   
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 O que se observa, diante disso, não é um retorno radical às referências 

europeias como exclusivos modelos em que se devem espelhar os escritores 

brasileiros, mas sim, a retomada de uma postura crítica verificada dentro da 

própria tradição cultural da Europa. Algo semelhante ao que ocorre na relação 

dos intelectuais modernistas com as Vanguardas, à medida que estas são 

facilmente assimiladas por aqueles justamente porque se pautam pela proposta 

de subversão de valores e modelos artísticos europeus ultrapassados.  

O que é imitado por Mário de Andrade, então, é algo além de um 

simples tema narrativo. Antes, é a postura de deslocamento de uma variante 

de língua adotada como única e verdadeira. Ou seja, o que Mario de Andrade 

atualiza é o espírito de abertura à diversidade lingüística e à diferença cultural. 

Principalmente isso é o que vale a pena ser assimilado do romance francês. 

 É bastante interessante e elucidativo o comentário que Benedito Nunes 

faz em artigo intitulado Antropofagia e vanguarda – acerca do canibalismo 

literário (2003/2004) em que trata da recepção por parte de Mário e Oswald de 

Andrade das influências vindas da Europa, sobretudo com foco nas 

Vanguardas; estas que foram, na verdade, um abalo na tradição europeia, 

surgido no próprio seio cultural do Velho Continente. Destacando a diferença 

no modo como os dois referidos intelectuais modernistas interagem com as 

informações recebidas sobre as Vanguardas, Benedito Nunes nos afirma:  

 
Mário e Oswald de Andrade jamais deixaram de acompanhar a 
marcha da revolução artística mundial. Fizeram-no, entretanto, 
utilizando a combinação, ausente do epigonismo e da subserviência 
eufórica dos seguidores da moda, da receptividade generosa e do 
senso crítico que rejeita, seleciona e assimila (NUNES, 2003/2004, 
p. 323).   
    
 

 Nota-se, então, que o comprometimento do autor de Amar, verbo 

intransitivo com a identidade cultural brasileira não exclui qualquer referência 

cultural que de alguma forma se fez presente em nossa história; ao contrario, o 

que se percebe é a utilização estratégica de algumas dessas matrizes, dessas 

referências no sentido de articular discursos e formas de representações 

identitárias múltiplas. 

 Assim, consiste a lógica antropofágica modernista, na obra da Mário de 

Andrade, no cultivo de uma postura crítica estratégica que rejeita, seleciona e 
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assimila discursos culturais variados, não excluindo as diferenças que possam 

existir entre eles, mas reelaborando essas diferenças de um modo conveniente 

e estimulador de uma nova perspectiva sobre a identidade cultural brasileira. 

 Esta postura, como já foi dito, não condiz com o discurso de identidade 

pura e homogênea, muito recorrente no contexto que precedeu o modernismo, 

mas mostra uma tentativa de articulação das diferenças culturais, apontando, 

consequentemente, para uma relação de interdependência e implicação entre 

realidades não coincidentes.  

Mário de Andrade, ao fazer referência a um modelo europeu de narrativa 

e também ao criar uma protagonista alemã para seu romance, Elza/Fräulein, 

não busca marcar a identidade nacional a partir da presença exclusiva de 

elementos locais, como ocorre com alguns intelectuais do século anterior, por 

exemplo. Ao contrário, evidencia uma atitude de abertura às referências 

europeias; ou seja, em Amar, verbo intransitivo é possível perceber o gesto 

crítico de acolhida generosa e de assimilação estratégica que demonstram a 

presença, no romance, da lógica antropofágica modernista. 

Uma relação diferenciada com a cultura estrangeira, que vai de encontro 

com a postura verificável entre escritores brasileiros que produziram suas 

obras antes de Mário de Andrade e do Modernismo. Para muitos desses 

escritores a relação com a cultura europeia deveria a se estabelecer a partir da 

lógica de negação de toda influência que viesse do velho continente.  

Essa postura, no entanto, notadamente radical, marca a evidência de um 

trauma ainda mal resolvido e acaba por denunciar a permanência daquilo que 

se pretendia negar. De certo modo, na tentativa de criar um espírito nacional, 

uma literatura mais independente muitas vezes se recorreu à estratégia de se 

utilizar excessivamente dos elementos e assuntos locais, sem, no entanto, 

realizar reflexão mais crítica sobre os reais efeitos de tal estratégia.  

A visão de Antonio Candido sobre a relação entre o nacional e o 

europeu, regida, segundo ele, por uma dialética do localismo e do 

cosmopolitismo, cuja tensão é ainda mais potencializada no plano dos 

programas, é a de que há, já no plano psicológico mais efetivo, um 

afastamento menos extremado entre ambas realidades. De forma específica no 

que tange à relação do intelectual brasileiro com Portugal, temos a seguinte 

afirmativa: “Pode-se mesmo dizer que a nossa rebeldia estereotipada contra o 
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português, representando um recurso de autodefinição, recobria no fundo um 

fascínio e uma dependência (CANDIDO, 1967, p.131)”.  

 Tal comentário possibilita inferir que o exacerbamento da cor local, a 

hiper-valorização do exotismo produziu o efeito paradoxal de afirmar 

características nacionais ao mesmo tempo em que revelava o quanto a 

perspectiva de estranhamento do europeu estava ainda arraigada no modo 

como intelectual brasileiro via sua própria cultura. 

Alguns poucos, sensíveis a esse fato, já no século XIX, criticavam tal 

postura, carente de uma crítica mais profunda. Machado de Assis, em seu 

Instinto de nacionalidade (ASSIS; 1959) alertava para a necessidade de se 

distinguir o escritor brasileiro não em função da preferência que este reservou 

em sua obra aos temas e assuntos locais, mas a partir da expressão de um 

sentimento íntimo, de uma certa verdade interior, cuja força repercutiria 

sensivelmente nos processos de elaboração da linguagem de que se utilizaria 

o escritor e que o tornaria “homem do seu tempo e do seu país, ainda que trate 

de assuntos remotos no tempo e no espaço” (ASSIS, 1959, p. 135). 

 A afirmação radical de elementos típicos locais - a cor local - como 

estratégia privilegiada de construção da identidade nacional está pautada, por 

sua vez, pela mesma lógica que legitima a negação extrema de traços da 

cultura estrangeira. Tal percepção reflete o regime de pensamento racional e 

positivista, segundo o qual deveria haver necessariamente o sentido de 

exclusão entre realidades identitárias opostas. Assim, a centralidade de uma 

desejada cultura nacional autêntica estaria condicionada à negação, ao 

apagamento gradual de traços da cultura europeia. 

 Alguns modernistas, no entanto, parecem duvidar dessa centralidade, 

dessa verdade exclusivista em torno da qual deveriam ser constituídas as 

experiências identitárias e suas decorrentes interpretações, propondo, em vez 

disso, uma forma diversa de se relacionar com o estrangeiro. A noção 

estratégica da antropofagia, nesse sentido, permite transpor o trauma da 

impossível negação radical do Outro e abre a possibilidade de vê-lo sob o viés 

crítico do modernismo.   

É uma evidência disso, o desejo pelo alheio expresso no Manifesto 

Antropófago Oswald de Andrade: “Só me interessa o que não é meu. Lei do 

homem. Lei do antropófago” (ANDRADE, 1970, p. 13). Nesta afirmação fica 
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evidente que, no modernismo, privilegia-se ao invés da negação da diferença, 

sua afirmação. A lógica antropofágica é, portanto, a lógica da afirmação da 

diferença. O reconhecimento de que o outro é elemento importante na 

composição de toda identidade individual ou coletiva. Assim é que se pode 

entender o nacional enquanto realidade não restrita a elementos locais, mas 

como realidade múltipla e heterogênea, capaz de abarcar em seu interior 

aspectos de universalidade.  

É isso que a citação a seguir, retirada do mesmo Manifesto, permite 

inferir: “Morte e vida das hipóteses. Da equação eu parte do cosmos ao axioma 

Cosmos parte do eu. Subsistência. Conhecimento. Antropofagia” 

(ANDRADE,1970, p. 15). Postula-se aí a abertura ao outro como caminho de 

existência e conhecimento. 

Uma nova lógica, portanto, muito mais conveniente ao atual projeto 

identitário proposto pelos modernistas substitui a recorrente ideia baseada em 

oposições e hierarquias culturais estanques por uma outra: baseada na 

perspectiva da negociação, cujo capital de giro são os diversos discursos e 

materiais simbólicos acionados por inúmeros grupos identitários que se 

abrigam sob o mesmo solo nacional. 

Tal perspectiva busca aquilo que nos afirma Haroldo de Campos em 

prefácio da edição fac-símile da Revista de Antropofagia, “fazer do oposto o 

favorável” (CAMPOS, 1975). Ou seja, não negar, mas deslocar o modo 

recorrente de ver o que é do outro, inserindo-o em um processo ativo de 

valoração em que o seu discurso – suas formas específicas de representação 

identitária - nos seja estrategicamente conveniente. 

Entendo que, de forma específica no romance Amar, verbo intransitivo, a 

condição de exílio vivida pela personagem Elza é o que leva a esse processo 

de negociação em que o oposto se torna favorável, promovendo a valoração do 

capital cultural trazido por essa personagem e por aquelas outras que com ela 

se relaciona. O exílio, portanto, é o grande ativador, na narrativa, dessa lógica 

antropofágica, a partir da qual é possível uma relação diferenciada com a 

cultura estrangeira. 
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1.2 Problematizando o exílio 
 

Fica evidente a tentativa de firmar as bases para uma metodologia de 

análise favorável à perspectiva adotada para a efetivação desta leitura. Essa 

metodologia tem como ponto de partida a problematização do exílio, entendido 

como elemento de discurso de fundamental importância para compreensão do 

romance em questão. A explicitação do gesto crítico da escrita de Mário de 

Andrade, de sua perspectiva peculiar sobre técnica e criação artística, bem 

como da ideia de uma lógica antropofágica que não nega realidades dispares, 

delineia um panorama teórico-metodológico interessante. Esse panorama 

considera o contexto do modernismo e do pensamento do autor especifico de 

Amar, verbo intransitivo e indica um caminho de análise que demanda o 

exercício do olhar crítico, sensível à articulação de elementos intrínsecos à 

elaboração da obra literária e às implicações dos múltiplos discursos que a 

perpassam e a ligam ao horizonte amplo da História.   

Nesse sentido, busco o desenvolvimento de uma práxis que considera o 

objeto literário a partir dos movimentos de sentidos em que estão envolvidos 

aspectos de sua constituição interna e de uso da língua como código 

específico, bem como outros relativos ao conjunto amplo de ideias e visões de 

mundo do contexto determinado em que se situa o romance analisado e que o 

torna expressão de um discurso cultural e identitário.  

 Tal orientação tem como base a percepção de que se apresenta como 

viável e produtiva a articulação crítica entre a teoria literária e a crítica da 

cultura. A aproximação entre essas perspectivas teóricas complementares 

resulta, no meu entender, em uma metodologia capaz de abordar, no mesmo 

movimento, as implicações mútuas entre o aspecto ideológico e o estético que 

entram em cena na composição do romance modernista, tocando, desse modo, 

naquilo que João Luiz Lafetá (2000) diz ser a tensão característica do 

movimento modernista: a tentativa de abarcar, no mesmo gesto criativo, o 

estético e o ideológico. Essa tensão, contudo, tem alcance ainda maior à 

medida que engloba o político e erótico, o ético e o econômico. Esse 
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procedimento possibilita, além disso, que seja verificado o modo como se 

constitui o processo de valoração dos discursos mobilizados pelo objeto 

cultural analisado neste estudo.   

Desse modo, o romance é, neste trabalho, compreendido, sobretudo, 

como evento de linguagem que, através da utilização estratégica do código 

estético, busca promover determinada perspectiva sobre a identidade nacional. 

Dizendo de outro modo, o romance, aqui, é entendido como realização efetiva 

do discurso identitário modernista, em que é dramatizada a tensão 

anteriormente referida. 

 A problematização do exílio se dá, diante disso, à medida que ele é 

abordado igualmente como elemento de discurso, ou seja, como realização 

efetiva de linguagem, de fundamental importância para a constituição da 

narrativa romanesca, o grande motivador do processo de negociação entre 

elementos representativos de variadas tradições culturais e identitárias.  

 A opção por abordar o exílio sob o ponto de vista de sua realidade 

discursiva, enquanto realidade de linguagem, constituída a partir da elaboração 

consciente dos elementos da língua e da técnica narrativa, apresenta-se como 

pertinente principalmente quando temos em vista a noção anteriormente 

referida de domínio técnico, desenvolvida por Mário de Andrade em vários de 

seus textos críticos. Noção diante da qual se depreende que a questão da 

elaboração da linguagem artística e a questão identitária estão 

indissociavelmente ligadas.  

No romance, entendo que o exílio, na perspectiva proposta neste texto, 

é o mote, o eixo, que permite verificar como se dá tal articulação, tensa na 

maioria das vezes, entre o estético e o ideológico, em que vai ganhando forma 

um projeto específico de nação. 

 Vale também considerar o exílio enquanto tema recorrente em obras de 

escritores que se destacaram em outros momentos da história literária 

brasileira. A mais notadamente explícita talvez seja a célebre Canção do Exílio 

de Gonçalves Dias e as inúmeras retomadas que tal poema suscitou ao longo 

do tempo. Um tema cuja atualização pelo modernismo permite perceber de 

forma significativa o modo como esse movimento estético articula discursos e 

posições em função de um projeto identitário nacional, inovador até então.  
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Refletir sobre o exílio, além disso, é também se colocar inevitavelmente 

diante das relações complexas em que identidades são movimentadas e 

flexibilizadas dentro de um processo de negociação cultural. Não convém 

ignorar que o exílio possui a característica de ser uma experiência altamente 

subjetiva ao mesmo tempo em que, devido à sua condição politicamente 

determinada, configura-se em formas de representação de uma coletividade. 

Tal fato provoca uma interessante articulação, verificável em Amar, verbo 

intransitivo, entre níveis e formas diversas de representações identitárias, 

constituídas na dinâmica existente entre o apelo do presente e o peso do 

passado.  

Nesse sentido, a condição de exilado contém em sua origem a marca do 

movimento, não apenas aquele relativo à evidente questão territorial, mas 

aquele que diz respeito à dinâmica de categorias, identificações e hierarquias 

que perdem seu lugar de referências culturais fixas e passam a integrar o 

“jogo” (DERRIDA, 1967) negociado das identidades modernas.  

Nesse processo, coadunam-se, no texto literário, tempo e espaço dando 

origem a uma categoria híbrida e mutável, favorável à percepção das 

identidades complexas que não negam definitivamente nem o passado nem o 

presente, nem o aqui nem o distante, nem o próprio nem o alheio. Constitui-se, 

a partir desse processo, uma nova relação com a memória coletiva e individual 

em que ocorre constantemente a afirmação da diferença ao invés da negação 

do diferente. 

O exilado, em sua experiência de deslocamento, afirma e nega seu lugar 

e sua cultura de origem, pois é preciso não perder as raízes e também se 

adaptar minimamente às condições impostas pela nova terra. Mas nega e 

afirma a cultura que hora lhe acolhe, pois, paradoxalmente, esta se lhe 

apresenta como estranha ameaça à sua memória de origem e, ao mesmo 

tempo, como a mãe adotiva, solidária à sua condição.  

Diante disso, o exilado se vê obrigado a realizar a articulação entre 

ambas realidades. Tal articulação - que na verdade é uma negociação entre 

diferenças - tem como resultado novas formas de representação da própria 

identidade bem como das identidades alheias.  

Assim, é pertinente, ao se analisar o exílio, considerar seu papel de 

articulador em torno do qual realidades diversas podem ser resignificadas, 
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sistemas rígidos de  poder e hierarquias podem ser flexibilizados, referências 

culturais podem ser deslocadas. A condição de exílio, nessa perspectiva, 

merece ser pensada como experiência, cuja lógica de funcionamento está 

muito próxima da lógica antropofágica do desejo pelo que é do outro, da 

articulação do próprio com o alheio. Lógica favorável à reflexão da identidade 

moderna no esteio do modernismo.  

 No entanto, é preciso também considerá-lo em sua condição de 

fenômeno particular e situado, experiência subjetiva capaz de proporcionar 

uma profunda consciência histórica àquele que é submetido à condição de 

exilado (KRISTEVA, 1994).  

Além disso, pensar o exílio no contexto do Modernismo brasileiro e 

tendo como objeto um romance de Mário de Andrade, requer, antes de mais 

nada, que se afirme o fato de que o projeto modernista percebeu na revolução 

estética e cultural um caminho de atuação engajada sociopoliticamente. De 

fato, caracteriza o pensamento modernista certa consciência de que a 

constituição do poder perpassa o âmbito da(s) linguagem(s), a dimensão do 

simbólico.  

Sobretudo, incomodava aos modernistas o efeito do poder de influência 

que o pensamento e o passado europeus exerciam sobre alguns intelectuais 

brasileiros, cuja capacidade crítica esteve, até aquele momento, subjugada por 

essas referências externas. Assim, a composição de uma linguagem própria, 

capaz de deslocar o lugar de autoridade das referências culturais europeias se 

tornou caminho de agenciamento de um pensamento efetivamente brasileiro. 

Através do estético e do cultural se realizaria a libertação intelectual com 

repercussões reais no campo do político e do social. 

É nesse ambiente que o exílio tem de ser pensado. Ou seja, abordado 

dentro do romance de Mário de Andrade, o exílio é antes de mais nada 

realidade discursiva, portanto favorável à verificação de como a proposta 

identitária modernista funciona enquanto linguagem performativa, em seu 

campo privilegiado de atuação revolucionária: o estético.  

Esse caminho de reflexão a partir da problematização do exílio enquanto 

evento de linguagem indica que a construção do romance, sua poética, deve 

ser analisada como ato estratégico de engajamento estético. Em Amar, verbo 

intransitivo, a tentativa de construção não convencional do texto literário pode 
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ser lida como gesto metafórico que aponta para uma nova maneira de perceber 

o nacional. Assim, categorias narrativas tradicionais como narrador, espaço e 

tempo são analisadas, neste trabalho, como mecanismos através dos quais se 

opera a mudança de perspectiva sobre o nacional.  

O segundo capítulo desta dissertação se preocupará de forma mais 

detalhada com as implicações de tal abordagem sobre as categorias de tempo, 

espaço e narrador, para além de uma leitura puramente formal ou convencional 

destas.   

 

1.3 Uma questão de economia cultural e identitária 

 

 No início deste capítulo, está a indicação de que, para além da evidente 

trama amorosa, cujos protagonistas são Carlos Souza Costa e Elza, a alemã 

exilada no Brasil, está uma outra que, o meu ver, deve ser observada com o 

olhar mais atento. Há no romance uma outra narrativa que atravessa, de forma 

nem sempre explícita, a história de amor entre o jovem Souza Costa e a 

estrangeira, já madura. Perpassa todo o romance a história de uma 

negociação, que se inicia a partir do acordo firmado - de maneira bastante 

sugestiva, já na primeira cena do romance - entre Felisberto Souza Costa, o 

patriarca da família de novos ricos paulistas, e Elza, a que mais tarde será 

Fräulein.  

 Na cena inicial, em que o leitor trava o primeiro contato com a história, 

são colocadas as regras de uma negociação que, no que diz respeito a 

Felisberto Souza Costa e a Elza, é, sobretudo, uma negociação comercial. No 

entanto, há outras implicações de ordens variadas decorrentes desse acordo, 

de onde podem ser retirados alguns elementos interessantes para que se 

desenvolva a reflexão nesta perspectiva proposta. 

 Elza é contratada para iniciar o filho mais velho dos Souza Costa, 

Carlos, na complexa linguagem do amor e do sexo. A demanda pelos seus 

serviços é uma iniciativa do líder da família burguesa paulista, os recém ricos 

Souza Costa, necessitados, por sua vez, de ratificação constante dessa sua 

condição perante a sociedade elitista da qual passam a fazer parte. Tal 

necessidade deve-se ao fato de que o alcance da ascensão econômica não 

apaga, contudo, um passado diferente. 
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Nesse sentido, a escolha por uma prostituta de luxo específica: Elza, 

deve-se à sua fama já consolidada no meio masculino da sociedade burguesa 

industrial paulistana. Elza é a reconhecida professora de amar, cujos serviços 

são frequentemente requisitados pelos pais zelosos por sua prole de jovens 

homens burgueses. A escolha por uma prostituta de luxo era duplamente 

interessante para os homens daquela sociedade, uma vez que, além de afirmar 

sua condição de novos ricos, ratificava também a condição patriarcal de poder 

e submissão feminina, traço também verificável naquela sociedade. 

  O texto apresenta pistas que permitem inferir que Elza vem para o 

Brasil na esperança de alcançar alguma estabilidade financeira; algo que, 

naquele contexto conturbado, em que os reflexos da Primeira Grande Guerra 

ainda se faziam sentir em toda a Europa, dificilmente conseguiria em sua terra 

natal, a Alemanha. Diante da frustração de suas expectativas na nova terra, a 

estrangeira passa a cultivar o sonho de retornar ao seu país. Porém, sem outra 

alternativa, para conseguir os recursos financeiros necessários para seu 

retorno à Alemanha, torna-se a competentíssima professora de amar, 

referência em tal prática na São Paulo da década de vinte. 

Percebe-se que as razões da fama de Elza como prostituta se devem 

em grande parte à sua condição de estrangeira, exilada no Brasil. A 

contrapartida pelos seus serviços é equivalente à qualidade oferecida pelos 

mesmos, ou seja, certamente a alemã cobrava muito caro pelos seus 

préstimos. Assim, a clientela atendida por tão requisitada professora é, sem 

dúvida, aquela de notável poder financeiro, os ricos paulistanos. Então, 

contratar a famosa professora de amar significa no fundo, para os recém ricos 

Souza Costa, reafirmar sua condição de detentores de privilegiada condição 

econômica.  

No entanto, no caso específico da família em questão, o acordo entre 

Elza e Felisberto Souza Costa prevê que aquela desempenhe paralelamente 

uma outra função, a de governanta da casa da família. Tal requisito se justifica 

devido ao fato de que o ambiente doméstico é o ambiente mais seguro para 

que o primogênito aprenda o amor. Fora dali, há o risco moral e físico a que ele 

estaria suscetível nos bordéis de periferia, nos braços de mulheres de 

intenções duvidosas, onde comumente eram iniciados sexualmente os jovens 

rapazes naquela sociedade.  
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O acordo, portanto, só é possível a partir da aceitação, de ambas as 

partes, de que Elza passe a habitar a intimidade doméstica da família 

paulistana, que passe a conviver na mesma rotina cotidiana com o pai, a mãe e 

com os filhos mais novos, por quem fica responsável por ensinar a língua, a 

música, a literatura, enfim, a cultura alemã.  

Diante disso, o segundo ganho dos Souza Costa é sem dúvida o ganho 

simbólico do preenchimento de uma lacuna cultural; pois, é possível inferir no 

romance que o passado não lhes ofereceu, principalmente ao pai e a mãe, a 

oportunidade de uma educação privilegiada, com bases em uma cultura 

humanística europeia, como era o normal entre os ricos paulistanos. Assim, ter 

uma autêntica europeia como professora é, para os Souza Costa, a afirmação 

do status almejado de reconhecida ascensão, não apenas econômica, mas 

social e cultural. 

Portanto, a negociação presente na primeira cena, de fato, abre a 

possibilidade para uma leitura do romance pelo viés de uma trama complexa 

em que estão implicados fatores de ordens diversas como o sexual, o 

econômico e o cultural; a reflexão que proponho considera esses fatores 

indissociavelmente.  

Em função disso, foi pensado, para este trabalho, um esquema de 

análise que procura abarcar aspectos diversos no mesmo gesto crítico. A 

perspectiva de um circuito, cujo motivador é, no romance, a condição de exílio 

da personagem Elza, parece-me atender à necessidade de articulação entre 

realidades não coincidentes, favorecendo, dessa maneira, a análise aqui 

proposta.   

Tal perspectiva tem como ponto de partida, principalmente a noção de 

circuito tirada da economia, segundo a qual há a necessária articulação entre 

realidades não coincidentes, e mesmo opostas. Oferta/procura, compra/venda, 

produção/consumo são exemplos de antinomias, características no âmbito da 

economia, que não se opõem de forma absoluta, antes, demandam-se 

mutuamente como condição de existência de um processo ambivalente de 

negociação; um circuito em que há a constante circulação do patrimônio 

mobilizado pelas partes envolvidas.  

Segundo o Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, estas são algumas 

definições apresentadas para o vocábulo circuito: 
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 Linha fechada que limita uma superfície, um espaço, contorno, 
perímetro; [...] a parte periférica de alguma coisa; deslocamento 
espacial em torno de uma área [...] trajetória ou percurso organizado 
com escalas e voltas ao ponto de partida; [...] desvio, volta; [...] 
sucessão de fatos que se repetem; [...] movimento de duplo sentido 
(compra/venda, oferta/procura, produção/consumo, vice-versa) em 
que se manifesta a interdependência dos fatores econômicos. 
(HOUAISS, 2007, p.726)  

 
 De certo modo, o acordo firmado entre Elza e o Pai Souza Costa pode 

ser lido como movimento de duplo (múltiplos) sentido e de interdependência. 

Isto se dá desse modo, uma vez que a aceitação mútua dos termos, nem todos 

explicitados, desse acordo implica em uma conveniente ambivalência para 

ambos, a família burguesa e a estrangeira alemã.  

Para aqueles, como já foi dito, há um duplo benefício que no fim ratifica 

o status social e econômico burguês; para esta, por outro lado, há a obtenção 

de recursos para o retorno a sua terra natal.  

Mas há também um outro ganho para Elza, que é o de poder viver de 

uma nova maneira - apesar da condição aparentemente desfavorável - sua 

própria cultura. Estar em outro país é necessariamente estar em um ambiente 

hostil, pois este é o espaço natural do outro, do diferente. Assim, o espaço 

doméstico paulistano representa, de certo modo, a ratificação dessa 

hostilidade, afinal, viver a intimidade doméstica do outro é se deparar 

cotidianamente com a diferença em sua maior intensidade. Por outro lado, 

ensinar a língua, a música e a literatura alemã para os mais novos é também 

perpetuar uma marca estrangeira nesse ambiente desfavorável, é atualizar e 

expandir sua cultura e sua memória para além das fronteiras territoriais de seu 

país. De certo modo, é dada a Elza a condição de tornar a sua falta em 

presença, de realizar aquilo que nos indica a proposta antropofágica. 

A condição de exilada é atributo para que haja a demanda por parte da 

família paulistana pelos serviços de Elza. A partir de tal demanda e da 

aceitação mútua de um acordo com implicações diversas, Elza passa a 

conviver com os Souza Costa em sua intimidade doméstica, atuando em sua 

rotina e intervindo na educação dos mais jovens. Mais que isso, como nos 

afirma o narrador, tornando-se “o ponteiro do relógio familiar” (ANDRADE, 

1944. p. 54), deixando a marca de sua cultura, mas certamente sofrendo as 

influências de um ambiente onde é ainda mais nítida a marca da diferença.  
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 No entanto, é surpreendente a facilidade com que Elza ocupa um lugar 

naquela casa e na vida daquela família, como se estivesse ali um espaço que 

sempre fora seu. De fato, nas palavras do narrador,  
“Ali pela boca da noite o viver da casa já estava organizado e velho. 
A mesma coisa de antes resvalando para a mesma coisa de em 
seguida. Isto não sei se é bem se é mal, mas a culpa é toda de Elza. 
Isto sei e afirmo [...] Imediatamente se apossara dos deveres e se 
colocara na posição exata. O começo dela é de quem recomeça 
(ANDRADE, 1944. p.53) 
 

Essa facilidade em adaptar-se a nova realidade da família paulistana a 

ponto de em pouco tempo tornar-se aquela responsável por organizar essa 

rotina e ser “o ponteiro do relógio familiar” indica uma forma abrangente de 

interpretar o referido acordo entre Elza e Souza Costa Pai. A extrema 

capacidade, demonstrada pela alemã, para lidar com a diferente rotina 

doméstica dos Souza Costa de certo modo desloca o sentido 

convencionalmente remetido ao termo “econômico”. Isto uma vez que, este 

termo, na maioria das vezes, é entendido em sua ligação restrita com aspectos 

exclusivamente financeiros. A postura de Elza, no entanto, aponta para o 

sentido mais primitivo e amplo do termo econômico, ligado a ideia de 

administração doméstica. 

 Encontramos, por exemplo, no dicionário Grego-Português-Português-

Grego Isidro Pereira o termo “Economia”, cujo equivalente em grego grafa-se 

da seguinte maneira: Oikonomia (PEREIRA, 1990, p. 399). Este, por sua vez, 

formado por dois radicais distintos: Oikos e nómos. O primeiro referindo-se ao 

sentido de habitação, casa, ambiente doméstico, também a país; já o segundo 

dizendo respeito à norma, lei, costume ou uso. Disso temos a possível 

definição de Oikonomia como sendo a administração ou direção de uma casa, 

organização, distribuição das tarefas no tempo, bem como das 

responsabilidades entre aqueles que ali convivem.  

Assim, a ideia de circuito ligado à economia, justifica-se também pelo 

fato de que é no ambiente doméstico principalmente que ocorrerá, na narrativa, 

toda a trama da negociação cultural entre a exilada alemã e aqueles que com 

ela irão conviver.  

O espaço da casa dos Souza Costa é o espaço de circulação dos 

inúmeros discursos e formas de representação identitárias mobilizados pelos 

personagens como patrimônio cultural, capital submetido a um permanente 
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processo de valoração pelo olhar do outro. O circuito do exílio, portanto, é o 

processo de negociação cultural e identitária, observado no romance e 

motivado pela condição vivida pela personagem Elza.  

A problematização do exílio, enquanto realidade discursiva, possibilita o 

desenvolvimento da presente ideia de circuito do exílio como estratégia viável 

de leitura do romance em questão. Tal noção tem por base a definição de 

circuito como movimento ambivalente, como já foi dito, de fluxo 

multidirecionado, responsável por promover certa interdependência entre 

realidades diversas e não coincidentes, submetidas a um processo de afetação 

mútua. O resultado desse processo complexo é sempre uma outra realidade, 

não idêntica às anteriores, não totalmente nova e não definitiva.  

Assim, a ideia de circuito de exílio diz respeito à mobilidade dos 

discursos e formas de representações identitárias dos exilados e daqueles com 

quem estes têm contato, às suas retomadas e reiterações em intertextos e 

diálogos responsáveis por promover a transformação e a expansão dos 

sentidos agregados aos significantes utilizados em seus discursos. Uma 

trajetória discursiva que tende a voltar aos mesmos significantes, que, no 

entanto, trarão, a cada volta, outros novos sentidos, agregados 

suplementarmente.  

De certo modo, o referido fluxo que configura a dinâmica do circuito de 

exílio alude à lógica derridiana (2005) de revisão crítica dos discursos das 

Ciências Humanas pautados pela presença de um centro fixo de referência e 

origem, a partir do qual são disseminados os sentidos possíveis e esperados 

para tais discursos. A proposição da representação dinâmica para a identidade 

nacional, possível a partir da ideia de circuito, questiona perspectivas 

demasiadamente fechadas, segundo as quais a nacionalidade seria uma 

realidade passível de ser situada em algum momento específico da história, 

estando, consequentemente, sob o domínio de determinados grupos de poder.  
 É possível verificar, diante disso, o modo como referências culturais e 

identitárias se configuram não mais segundo uma lógica essencialista e 

centralizadora, que nega de forma extrema o que é diferente, mas segundo a 

lógica da negociação em que se manifesta a interdependência entre realidades 

diversas. Em tal processo, cada novo parceiro de negociação – e não há 

restrição de números de parceiros nesse caso – representa novos vínculos e 
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canais através dos quais as configurações do circuito são constantemente 

modificadas, alcançando outros limites, outros espaços, renovando o fluxo do 

capital simbólico trazido pelo exilado e por aqueles com quem este convive.  

O circuito do exílio é um circuito cultural em que a reserva de capital 

simbólico de cada exilado não está restrito à territorialidade. Ao contrário, o 

deslocamento a que o exilado é submetido lhe proporciona um novo olhar sob 

esse capital, uma vez que a mobilização desse patrimônio é condição para que 

o exilado possa participar da negociação identitária em outras terras.  

Quanto maior a circulação deste capital simbólico, maior o valor que ele 

representa. Esse valor é estabelecido justamente pelo olhar do Outro, pelo seu 

reconhecimento de que a cultura do exilado tem, de fato, um certo valor. Assim, 

novos vínculos são imprescindíveis à sobrevivência em novas terras. A 

principal conseqüência disso é que o capital simbólico, sob o olhar da 

alteridade, estará sempre suscetível a agregar novos sentidos.  

Diante disso, outras formas de representação surgem de tal negociação, 

e o exilado toma consciência de que também ele já é um outro, não 

semelhante ao que era, porém não plenamente identificado aos grupos com 

quem convive em sua nova vida. Isso será melhor discutido no terceiro capítulo 

deste trabalho. 

Os vínculos criados, portanto, entre o exilado e suas alteridades se dão 

em grande parte em função da conveniência da negociação que se realiza. Há 

um sentido de praticidade por parte do exilado que lhe garante a sobrevivência 

de sua cultura em ambiente desfavorável, afinal o exilado será sempre minoria. 

Assim as identificações com os outros tendem a ser provisórias, mas 

contundentes o suficiente a ponto de promover a dinâmica dos discursos, sua 

resignificação e a consequente renovação do valor das representações 

identitárias dos envolvidos.   

São fatores que caracterizam o circuito do exílio: o deslocamento com 

paradas e identificações provisórias, trânsito com tendência ao retorno, o 

próprio e o alheio em interdependência, a utilização e o sentido de praticidade 

dos discursos, da memória e de demais formas de representações culturais. 

Tais fatores permitem aproximar a dinâmica de tal circuito à perspectiva da 

lógica antropofágica, na medida em que é perceptível em ambos a relação não 

excludente entre realidades e discursos não coincidentes. 
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O circuito existe na medida em que há a dinâmica dos elementos que o 

compõe, tal fato aponta para uma noção de identidade concebida enquanto 

processo. A volta a certos elementos significantes e formas de representação 

que podem estar num ponto de origem aparente, portanto, não representa 

estagnação, mas apenas mais uma parada entre as paradas provisórias do 

trajeto que constitui o circuito do exílio. Discursivamente, isto significa que não 

há representação identitária plenamente estável ou essencial, mas há, sim, a 

atualização estratégica dessas formas e discursos, bem como a resignificação 

de elementos utilizados de forma performativa pelos sujeitos do processo. Ou 

seja, tais elementos são apropriados pelos envolvidos como algo de 

conveniente valor para seus interesses específicos. 

Nesse processo é verificável uma atitude frente ao que é diferente que 

partilha da noção de negociação cultural a partir das diferenças. Há, nesse 

sentido, a aproximação com a lógica antropofágica modernista que revela o 

sentido de praticidade, de utilização conveniente dos discursos identitários. O 

desejo pelo que é do outro, nisso reside a noção de valor cultural para o 

modernismo, o antropofagismo.  

O romance, portanto, enquanto discurso inserido no contexto específico 

do modernismo traz, em sua elaboração a possibilidade de verificação de tal 

circuito em funcionamento. A trama que se desenvolve a partir de um pacto de 

negociação em que a sedução e o econômico se encontram na mesma 

dinâmica do desejo pela alteridade, parece pautar-se pela afirmação da 

diferença.  

De fato, o acordo entre Elza e Souza Costa Pai é, como já foi dito, 

conveniente para ambos. Nesse pacto de conveniência, Elza mobiliza os 

discursos identitários de que dispõe. A personagem exilada, é convidada a 

conviver na mesma intimidade doméstica dos Souza Costa. O seu 

deslocamento a leva a ocupar lugar central na rotina de uma família burguesa 

brasileira. Embora estrangeira e representante de uma minoria cultural o seu 

lugar é tão central como o dos Souza Costa.  

No entanto, a despeito dessa condição, sua função possui, no fundo, 

caráter subversivo, uma vez que a profissão de prostituta afeta fortemente o 

código moral da instituição familiar que ora a acolhe.  
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Elza, portanto, se vê obrigada a assumir a identidade paradoxal de ser 

aquela que cuida da educação burguesa e sofisticada dos mais novos e que 

ensina a língua e a literatura alemãs, de ser o relógio da rotina familiar dos 

Souza Costa e ser, ao mesmo tempo, aquela que é paga para subverter uma 

moral aparentemente legítima e inabalável (ensinar ao filho mais velho, Carlos 

Souza Costa, os primeiros passos na prática do amor e do sexo).  

Para exercer tal contradição identitária, a personagem assume um 

disfarce, uma máscara em forma de nome: Fräulein. Sob esse signo sobrevive 

a realidade complexa das representações do exilado e são atualizados 

inúmeros discursos identitários, colocados em jogo, como capital necessário à 

sobrevivência dessa identidade que não pode deixar de ser paradoxal sob o 

risco de romper o pacto comercial firmado e, juntamente, a oportunidade de 

voltar para casa, o mais rapidamente possível.  

Assim, o deslocamento para o ambiente doméstico da família Souza 

Costa e ao mesmo tempo afirmação da sua cultura alemã, a utilização dos 

discursos culturais com finalidades bem práticas, a consequente resignificação 

desses mesmos discursos e o reconhecimento de valor por parte da alteridade, 

bem como as novas formas de representação da identidade de exilado são 

aspectos que permitem verificar a pertinência de se pensar o romance a partir 

de ideia de circuito do exílio. 

O espaço doméstico, íntimo, mas não homogêneo, é onde ocorre a 

articulação entre inúmeras temporalidades constituídas de forma singular pelo 

efeito das diferenças entre o apelo do presente e o peso das memórias do 

estrangeiro. Diferentes linguagens operando uma negociação permanente 

entre formas de representações de si e do outro. Negociação que se torna mais 

aguda dependendo do espaço em que se encontram os agentes do processo: 

a sala de jantar e a conveniente prudência da etiqueta; a cozinha e o sabor da 

disputa escancarada; a biblioteca onde Fräulein, com sua pedagogia da 

sedução, ensina suas linguagens; o quarto e o silêncio em meio ao qual se 

realiza o desejo... da identidade. Enfim, no romance, espaço e tempo formam 

uma só categoria proporcionando a convivência de inúmeras vozes. Amar: 

verbo intransitivo se constitui, assim, como narrativa polifônica, na perspectiva 

bakhtiniana (1998), em que as identidades envolvidas ressoam em diferentes 

tons e timbres, adquirindo as mais variadas nuances. 
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Capitulo 2: 

O discurso romanesco e as categorias da narrativa como recurso. 

 

Um dos aspectos fundamentais da criação literária é que esta é 

arti(fício), ou seja, elaboração técnica em que pesa a ação do artista, que 

busca, através da utilização e da elaboração de um material específico, 

alcançar o efeito estético pretendido. No caso da literatura, esse material a ser 

elaborado é a linguagem verbal. Embora este pareça um dado óbvio, é 

importante mais uma vez enfatizá-lo, pois sua consideração coloca em 

evidência o fato de que a criação literária é também ação reflexiva, em que há 

a manipulação intencional e estratégica dos elementos pertinentes à 

linguagem, à língua e ao gênero escolhido pelo escritor.  

Também fica claro que, enquanto lida com sistemas simbólicos, a 

criação literária está necessariamente ligada à visão de mundo característica 

ao contexto no qual é produzida. Essa visão pode ser afirmada ou retificada, 

uma vez que os sentidos da obra são construídos a partir da interação entre o 

texto e as perspectivas sempre parciais de seus diversos leitores. O escritor 

considera, no seu gesto de escrita, tais relações. Esse fato implica que o gesto 

criativo está fundamentalmente em conexão com o panorama cultural em que 

irá repercutir.  

Assim, importa em uma análise como esta, também considerar de que 

maneira foram utilizados os elementos de constituição interna da narrativa, 

responsáveis por sua existência textual efetiva. Isso não significa, contudo, que 

se deva restringir a análise a uma abordagem exclusivamente formal, mas que 

é importante ter em vista que o texto se faz com elementos específicos, cujo 

valor na obra é cambiável de acordo com o efeito estético buscado. De fato, a 

elaboração artística destes elementos tem como resultado a abrangência de 

sentido do texto que, desse modo, transcende o âmbito de uma textualidade 

restrita e se torna evento da cultura. Isso é também o que caracteriza e 

particulariza, por exemplo, determinado romance, destacando-o de outros que, 

em uma mesma época, tratem de temas semelhantes.  

 Nesse sentido, interessam-me, particularmente, o tempo, o espaço e o 

narrador enquanto elementos fundamentais na constituição da obra. Os 
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primeiros se destacam devido ao fato de que, enquanto realização de 

linguagem, a trama do romance Amar, verbo intransitivo está condicionada a 

uma operação específica entre tais categorias.  

De fato, no que diz respeito ao tempo e ao espaço, orienta-me a 

hipótese de que estes são utilizados estrategicamente na narrativa, assumindo 

um caráter de elementos articuladores da perspectiva moderna no que se 

refere ao nacional. Portanto, tais categorias são abordadas aqui, como 

elementos estratégicos de análise, recursos favoráveis à reflexão e à 

divulgação do projeto de nação característico ao modernismo. Isso se dá em 

razão de tais categorias permitirem observar a operação produtiva que a obra, 

a partir da repercussão de ideias e visões recorrentes sobre identidade 

nacional, mantém entre contexto ideológico, social e político e sua constituição 

interna de texto literário, propriamente dito.  

Tal relação se efetiva à medida que a narrativa, em sua organização 

artística dos eventos, não duplica a realidade empírica que lhe serve de 

referente, mas a expande como uma utopia possível, questionando a 

estabilidade das categorias e das recorrentes percepções individuais e 

coletivas. Uma relação mimética que leva ao estranhamento e ao 

reconhecimento do mundo e do estar no mundo. Portanto, uma relação 

produtiva com o mundo, porque crítica de todo julgamento essencialmente 

estável e restritivo sobre a realidade, fonte de referências.  

É importante o que afirma o teórico Antoine Compagnon (2006) – que, 

ao discutir o conceito de mimèsis, aponta para sua compreensão enquanto 

atividade cognitiva e não apenas representativa do mundo. Segundo ele, a 

dinâmica em que se configura a práxis mimética deve levar ao reconhecimento. 

Porém, é preciso considerar o fato de que o reconhecimento de algo está 

necessariamente condicionado ao estranhamento prévio desta mesma 

realidade. Assim, é possível inferir que a narrativa ficcional, ao focar 

determinado contexto como referente, deve se constituir primeiramente como 

questionamento à ordem estável deste, deslocando seus elementos e 

reordenando-os criticamente. Desse modo é promovida a dinâmica da práxis 

mimética de estranhamento-reconhecimento.  

É também através da elaboração artística do tempo e do espaço na 

narrativa que tal operação de reconhecimento se torna possível. Confirma essa 
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perspectiva a afirmação seguinte em que o teórico francês esclarece a relação 

entre mimèsis, tempo e narrativa: 
Do tempo, a narrativa faz temporalidade, isto é, essa estrutura da 
existência que advém à linguagem narrativa; e não há outro caminho 
em direção ao mundo, outro acesso ao referente senão contando 
histórias [...] Assim, novamente mimèsis não é apresentada como 
cópia estática, ou como quadro, mas como atividade cognitiva, 
configurada como experiência no tempo, configuração, síntese, 
práxis dinâmica que, ao invés de imitar, produz o que ela representa, 
amplia o senso comum e termina no reconhecimento 
(COMPANGNON, 2006, p. 131). 

  

No que diz respeito à práxis dinâmica contida na citação e ainda focando 

as categorias de tempo e espaço, vale à pena ressaltar sua relação estreita 

com os gêneros literários, no caso específico com o gênero romanesco. 

 É de amplo conhecimento que os gêneros são expressões sociais de 

linguagem que representam, em certa medida, um modo coletivo de 

experienciar uma série de eventos de ordem prática e psicológica da existência 

humana. Assim, não é equivocado pensar que a escolha por parte do artista 

em trabalhar com determinado gênero expressa, também, o intuito de ativar 

uma relação específica entre linguagem e realidade, já pressuposta pela 

própria forma literária escolhida.   

Tal escolha indica a postura ativa do escritor - talvez se possa mesmo 

dizer sua intenção - de comunicar de um modo próprio e não de outro. Essa 

reflexão é possível, no meu entender, pois alude à ideia de consciência técnica 

do escritor (aqui mais uma vez retomo a noção de técnica elaborada por Mário 

de Andrade e já citado neste trabalho), ou seja, ao seu grau de engajamento 

social vinculado ao domínio técnico da linguagem utilizada na elaboração da 

obra de arte. 

Nesse sentido, é pertinente aqui a afirmação feita por Mikhail Bakhtin 

(1998) de que o romance é, entre os demais, o gênero cuja força criadora age 

sob os olhos da modernidade. Consciente, contudo, de que atualmente essa 

afirmação pode ser questionada em virtude, por exemplo, de inúmeros 

suportes e tecnologias que vêm surgindo e afetando a relação entre escritor, 

gêneros variados e leitor, considero sua relativa validade em se tratando do 

modernismo brasileiro.  

Com efeito, o romance, juntamente com o poema, mostrou-se, em sua 

abertura à experimentação estética, um dos gêneros literários propícios à 
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formulação de novos princípios e padrões da criação artística moderna. 

Tomando Amar, verbo intransitivo como exemplo, nota-se a presença de 

técnicas narrativas que buscam proximidade com as artes visuais de 

vanguarda, com o cinema e com todo o espírito de modernização que afetara 

os modos de percepção do homem moderno, repercutindo fortemente nas 

diversas formas de expressão artística. 

Com isso, o romance, de forma muito particular, mostrou-se capaz de 

abarcar todo um modo moderno de perceber a nova realidade, com sua 

dinâmica fragmentada e sua lógica complexa. O próprio Mário de Andrade, em 

seu A escrava que não é Isaura (1960), ao discutir a congregação entre rapidez 

e síntese, característica dos poemas modernistas, afirma-nos que este efeito é 

em parte consequência da velocidade da vida moderna. Apenas em parte, 

porém, uma vez que a percepção de que “Nossa poesia é resumo, essência, 

substrato” (ANDRADE, 1960, p.250) se faz, segundo ele, também a partir de 

influências externas, como dos gêneros poéticos orientais: tankas e hai-kais 

japoneses, por exemplo.   

O que é dito de forma específica para os poemas, acredito, pode ser 

transposto como parâmetro estético amplo, repercutindo igualmente sobre a 

prosa modernista. Também o romance trará essa busca pela síntese, pelo 

substrato e pelo resumo. Isso como consequência de uma mudança na forma 

como o homem moderno é afetado pelo mundo à sua volta. Esse homem 

moderno terá sua capacidade de raciocínio e de estabelecer associações muito 

mais dinâmicas, quando comparadas às de seus antecessores. É o que nos 

afirma Mário de Andrade em outro momento do mesmo ensaio citado 

anteriormente:  
O homem moderno, em parte pelo treino cotidiano, em parte pelo 
cansaço parcial intelectual, tem uma rapidez de raciocínio muito 
maior que a do homem de 1830 [..] Uma como que faculdade 
devinatória que nos leva a afirmações aparentemente apriorísticas 
mas que são a soma de associações de idéas com a velocidade da 
luz [...] Usamos a síntese suprema, ultra-egípiciaca e 
consequentemente a utilização cotidiana, na poesia modernista, da 
abstração, do universal (ANDRADE, 1960, p. 253). 
 

Toda essa capacidade de associações inusitadas de ideias favorece 

também a percepção não convencional das relações entre eventos externos e 

sensações interiores complexas do artista, e, fatalmente, afeta seu processo de 

elaboração da linguagem artística.  
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Diante do que foi dito, parece bastante interessante a ideia de polifonia 

que o ensaísta, em outro momento d’A Escrava que não é Isaura, retira da 

música e transporta para a literatura. Segundo essa perspectiva, o mais 

importante é a busca crítica pelo sentido de euritmia (organização 

artisticamente elaborada de eventos não coincidentes no tempo, com 

andamento e forma própria de repercussão no espaço), o que pode levar a um 

efeito estético harmônico entre as partes que compõem um todo complexo e 

aparentemente desconexo. Essa preocupação com o “efeito total final” 

(IBIDEM, 1960, p. 268), consequência do alcance da euritmia, é o que leva o 

autor a escolher o termo polifonia, para representar, mais que a simultaneidade 

de eventos, a ordenação artística desses mesmos em função de uma busca 

estética. Uma operação, a meu ver, que envolve não apenas a percepção 

complexa dos eventos cotidianos, mas também grande capacidade de 

elaboração da linguagem artística de que o escritor se utiliza.  

Amar, verbo intransitivo é mostra significativa de como a busca pelas 

associações inusitadas e pela síntese esteve presente igualmente nos textos 

em prosa. Uma das consequências disso é a aparente fragmentação da 

narrativa convencional em seu fluxo e seus nexos esperados entre capítulos e 

partes internas, o que gera nova percepção do que seja a coesão narrativa. Tal 

fato se torna possível a partir da exploração do artista da capacidade que tem o 

homem moderno de associar e abstrair muito mais dinamicamente, o que no 

decorrer da narrativa torna prescindível certas informações relativas à trama ou 

aos personagens, desde que isso não prejudique o efeito final. A coexistência 

simultânea de eventos diversos, desde que elaborados artisticamente, mostra-

se como uma possibilidade viável e esteticamente pertinente, sobretudo ao 

modo moderno de perceber o mundo e o homem que o habita.  

É notável a referência que Mário de Andrade faz à cinematografia 

enquanto arte capaz de expressar, como nenhuma outra, o modo moderno de 

vida. Essa arte, segundo ele, 
Realizando as feições imediatas da vida e da natureza com mais 
perfeição do que as artes plásticas e as da palavra (e note-se que a 
cinematografia é ainda uma arte infante, não sabemos a que apuro 
atingirá), realizando a vida como nenhuma arte ainda o conseguira, 
foi ela o Eureka! Das artes puras (ANDRADE, 1960, p. 258).  
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Diante disso, parece razoável a hipótese de que assim como a poesia 

moderna esteve aberta às influências de outros gêneros poéticos, como os hai-

kais, a narrativa moderna, de modo semelhante, mostrou-se disposta a 

abarcar, em forma de experimentação estética, características da 

cinematografia, essa arte tão capaz de captar o espírito da vida moderna e de 

narrá-la de modo eficaz. 

Em estudo anexado à 16ª edição de Amar, verbo intransitivo, Telê 

Ancona Lopes demonstra de forma clara como essa fragmentação e 

complexidade, características ao modo moderno de perceber, estão expressas 

no romance em forma de experimentação, com linguagem narrativa próxima a 

do cinema: 
Amar, verbo intransitivo não possui capítulos conforme a norma 
aceita, numeração de seqüências ou títulos para elas. É um texto de 
ficção construído pelas cenas que fixam diretamente momentos, 
“flashes”, resgatando o passado, ou que são apresentados pelo 
narrador. Às cenas contrapõem-se as digressões do narrador que 
compete frequentemente, dando grandes demonstrações de 
conhecimento teórico, com a visão que a heroína tem do mundo e do 
amor. As digressões são, de fato, sua interpretação. A separação 
dos episódios, a mudança de cenário, e espaço, a passagem do 
tempo, os cortes desviando a atenção do leitor, são marcados 
apenas pelo espacejamento padronizado que, graficamente, acentua 
a ideia de seqüência solta e divisão da narrativa em flagrantes 
(LOPES In ANDRADE, 1944, p.13). 

 

 Fica clara na afirmação de Lopes a maneira até então não tão recorrente 

de que o romance se utiliza, devido à sua abertura à experimentação, para 

organizar tempo e espaço bem como outros elementos ligados a tais 

categorias. A referência às cenas e flagrantes, às sequências soltas ratifica a 

ideia de coesão narrativa não convencional até então e corrobora a proposta 

de uma narrativa potencialmente afetada por técnicas nascidas já no ambiente 

de ampla modernização dos meios de comunicação e das formas de expressão 

coletiva.   

O romance, portanto, enquanto gênero em mutação, como afirma 

Bakhtin (1998), mostra-se suscetível às transformações que afetam fortemente 

o homem moderno e tende a trazê-las para seus processos de constituição 

narrativa, estabelecendo um forte vínculo entre elaboração artística e visão 

contemporânea de mundo.  Para o pensador russo, no que diz respeito aos 

gêneros básicos como a epopeia e a tragédia, por exemplo, esses possuem já 
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um cânone que lhes condicionam enquanto gêneros históricos, cuja 

constituição está fundamentalmente ligada ao caráter oral e declamatório da 

linguagem. Portanto, a história de tais gêneros são anteriores a do livro e a da 

escrita. Algo diferente acontece com o romance, pois, surgido posteriormente 

ao livro e à escrita, está mais suscetível às exigências da leitura e da 

percepção silenciosa do homem moderno. Além disso, não pesa sobre o 

romance, como ocorre com outros gêneros básicos, o peso histórico de obras 

de irrevogável referência, que formariam um conjunto canônico irrevogável. 

Segundo Bakhtin, “... historicamente são válidas apenas espécies isoladas de 

romance, não um cânone do romance como tal (BAKHTIN, 1998, P. 397)”. 

Assim, o romance estaria mais intrinsecamente ligado ao caráter 

dinâmico das línguas modernas com sua capacidade de interagir e dialogar 

coma as transformações mais contundentes a que estariam suscetíveis a 

percepção humana quanto ao mundo moderno e às relações constituídas nele. 

Inclusive, como já dito, incorporando essas novas percepções em sua 

organização interna de obra literária. 

Esse é, sem dúvida, fator de relevância, sobretudo, no modernismo, 

quando grande parte dos intelectuais e escritores fizeram repercutir 

intensamente em suas obras a tensão entre engajamento ideológico e prática 

artística, transportando para o âmbito da criação estética embates de ordens 

declaradamente política e ideológica.  

Com relação ao narrador, acredito que o modo como notadamente sua 

voz se destaca no romance pode ser lido como um gesto ativo e estratégico na 

construção da narrativa. O discurso sedutor do narrador marioandradino, como 

se verá, oferece subsídios para o questionamento dos estatutos de central e 

periférico em literatura, bem como da perspectiva segundo a qual a presença 

de elementos locais seria caminho exclusivo para afirmação identitária 

nacional. 

Sobretudo, o narrador é o responsável, no desenrolar da trama, pela 

escolha de cenas que merecem ser narradas ou não ao leitor. Essa atitude 

própria de um editor que seleciona, rejeitando certos fatos para mostrar outros, 

é mais uma evidência da aproximação entre a linguagem narrativa literária e a 

linguagem narrativa do cinema.  
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Assim, a voz desse narrador é de certo modo a personificação do 

espírito antropofágico modernista. A efetivação de um discurso que, desejoso 

da presença alheia, busca, no entanto, construir uma imagem vigorosa de si 

mesmo. 

Fica evidente, diante de tudo que foi dito, que, embora neste capítulo o 

enfoque metodológico recaia sobre aspectos da constituição interna do texto 

literário: tempo, espaço e narrador, busco, na medida do possível, abordá-los 

de modo não restrito, focando a relação produtiva que a obra estabelece com o 

contexto amplo do pensamento modernista acerca da identidade e da literatura 

nacionais. As categorias da narrativa em questão, dentro da perspectiva do 

circuito cultural do exílio, funcionam como operatórias para se refletir sobre a 

os valores atribuídos às diversas formas de representação da memória e da 

identidades. 

 

 

2.1 Amar, verbo intransitivo: espaço-tempo do exílio 

 

A presente abordagem da obra mostra-se mais produtiva, porém, 

quando considerada a partir da proposta apresentada no capítulo inicial desta 

dissertação. A problematização do exílio enquanto realidade discursiva 

possibilita, como foi visto, o desenvolvimento da ideia de circuito, cuja 

característica principal é a viabilização de uma negociação abrangente entre 

realidades diversas. Nessa negociação, questões relativas à cultura, à 

sexualidade e à economia estão imbricadas, compondo uma trama complexa, 

cuja dinâmica é capaz de desestabilizar o discurso de uma identidade coletiva 

homogênea, apontando para um projeto de abertura nacional ao estrangeiro. 

Essa abertura, porém, deve ser efetivada de modo crítico, seguindo um 

processo de seleção e assimilação de elementos favoráveis à realização do 

projeto nacional modernista.  

De certo modo, as relações específicas entre tempo e espaço, bem 

como a constituição do narrador no romance contribuem para o 

estabelecimento de um ambiente favorável ao desenvolvimento da referida 

negociação cultural. Enfim, configuram a dinâmica narrativa como próprio 

movimento constituinte do circuito do exílio, uma vez que todo esse processo 
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pode ser pensado a partir da condição de exilada da personagem Elza. Diante 

de tal proposta, no entanto, torna-se inevitável o questionamento sobre como 

isso se daria de fato em Amar, verbo intransitivo. 

 É importante considerar, antes de mais nada, que tempo e espaço se 

afetam mutuamente, modificando as características pertinentes a cada um, 

quando tomados de forma dissociada. Dentro dessa perspectiva, parece 

pertinente a possibilidade de tempo e espaço comporem uma só categoria 

complexa, responsável pela percepção mais abrangente do mundo. 

Sobre esse procedimento, Mikhail Bakhtin, em sua teoria do romance 

(1998), mostra-se esclarecedor ao transportar o termo cronotopo das ciências 

matemáticas para a crítica literária, onde, segundo o teórico russo, este deve 

ser pensado quase como uma metáfora, definindo-o da seguinte maneira: 
À interligação fundamental das relações temporais e espaciais, 
artisticamente assimiladas em literatura, chamaremos cronotopo 
(que significa “tempo-espaço”) [...] nele é importante a expressão de 
indissolubilidade de espaço e de tempo (tempo como a quarta 
dimensão do espaço) (BAKHTIN, 1998, P. 211). 

   

É pertinente, desse modo, afirmar que, enquanto categoria complexa, o 

cronotopo, em sua articulação produtiva entre tempo e espaço, confere a eles 

valores diversos daqueles que teriam se vistos de modo isolado. Na verdade, 

tal isolamento apenas ilusoriamente seria possível, uma vez que a própria 

realização textual da literatura implica organização específica dentro do tempo 

e do espaço. A linearidade sintática das frases e períodos, no texto em prosa 

convencional, por exemplo, impõe uma disposição rígida deste no espaço da 

página. Uma ocupação espacial muito própria que gera implicações no modo 

como o texto é produzido e no como o leitor tem acesso à narrativa através da 

leitura. Como nos lembra Todorov: “Na história muitos eventos podem 

desenrolar-se ao mesmo tempo. Mas o discurso deve obrigatoriamente colocá-

los um em seguida do outro; uma figura complexa se encontra projetada em 

uma linha reta” (TODOROV apud NUNES 1988). Desde sua concepção, 

portanto, até o seu receptor final, o texto narrativo, em seu plano discursivo, 

existe numa perspectiva espaço-temporal própria.  

Dentro dessa organização discursiva, cabe ao artista lançar mão de 

estratégias e recursos técnicos capazes de produzir efeitos estéticos variados, 

criando, por exemplo, a noção de simultaneidade de eventos ou mesmo a 
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brusca ruptura da linearidade do discurso; isso a despeito de sua inevitável 

organização “em linha reta” na página. O uso proficiente de tais recursos é 

capaz de criar, como nos diz Bakhtin, o cronotopo artístico. A esse respeito, é 

pertinente o seguinte comentário do teórico russo: 
No cronotopo artístico-literário ocorre a fusão dos indícios espaciais 
e temporais num todo compreensivo e concreto. Aqui o tempo 
condensa-se, comprime-se, torna-se artisticamente visível; o próprio 
espaço intensifica-se, penetra no movimento do tempo, do enredo e 
reveste-se de sentido e é medido com o tempo. Esse cruzamento de 
séries e fusão de sinais caracterizam o cronotopo artístico 
(BAKHTIN, 1998, p. 211). 

 

 Nota-se que o cruzamento de séries e a fusão de sinais a que se refere 

a citação é o ganho de complexidade do cronotopo. A mobilidade do espaço, 

bem como a condensação do tempo em algo visível representa, em certos 

aspectos, a capacidade que a literatura tem de, através do processo de 

elaboração de linguagem, flexibilizar as representações identitárias e 

territoriais.  Ao afetar o modo convencional de expressão das formas do tempo 

e do espaço, consequentemente a literatura afeta/questiona os modos de 

percepção de mundo e da subjetividade, uma vez que essa percepção se dá 

necessariamente em tempo e espaço mais ou menos situados.  

 Desse modo, a discussão aqui levantada sobre o uso das categorias 

narrativas mostra-se pertinente, já que está ligada à outra discussão mais 

abrangente, presente no romance, sobre representações culturais e 

identitárias. Entendo que o modo como é constituída em Amar, verbo 

intransitivo uma relação cronotópica específica, permite perceber a 

repercussão, no interior da narrativa, de um posicionamento intelectual frente 

ao debate cultural brasileiro e verificado em vários momentos na obra de Mário 

de Andrade. O que parece indicar, mais uma vez, que o uso de elementos 

característicos da constituição da narrativa pode ser analisado como recurso 

responsável por fazer do romance expressão efetiva de um discurso identitário 

pertinente ao modernismo.  

 Disse anteriormente que a condição de exílio, como é abordada no 

romance, implica em movimento de categorias e formas de representação das 

identidades individuais e coletivas. Este movimento ou deslocamento, está 

necessariamente ligado à organização de um cronotopo específico, constituído, 
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sobretudo, no espaço doméstico da casa da Família Souza Costa e seus 

múltiplos ambientes. 

 Esse espaço doméstico é onde principalmente ocorre a negociação 

complexa da qual Elza, a exilada, pôde fazer parte a partir de acordo 

deliberadamente firmado com Felisberto, líder da família Souza Costa. Acordo 

cujas especificidades e benefícios para ambos foram já explicitados, e que 

tinha também como exigência não evidente a utilização do seu capital cultural 

de alemã - demanda implícita na função de governanta. 

No espaço da casa, portanto, é que se faz necessário o sistema de 

trocas estratégico de sua memória de exilada, ou seja, de seu capital simbólico 

depositado no tempo, mas disponível para ser utilizado assim que for preciso. 

Nesse sentido, é possível verificar uma forte relação entre o espaço da casa e 

certa resignificação do passado, perceptível na atualização da memória de 

alemã e consequência de uma demanda do presente situado/ligado no/ao 

espaço doméstico específico.  

Esse espaço doméstico, por sua vez, é o lugar do outro, ambiente onde 

Elza se depara em alto grau com as marcas da diferença. O trecho que se 

segue revela a dificuldade da personagem diante do modo do brasileiro de 

viver a vida: “Se impacientou. Quis pensar prático, e o almoço? Porque o criado 

não chegava? A Senhora Sousa Costa avisara que o almoço era já. Devia ser 

já. No entanto esperava fazia bem uns quinze minutos, que irregularidade 

(ANDRADE, 1944, p. 51). Isso em oposição à previsibilidade alemã no que se 

refere a assuntos práticos do cotidiano, como se vê no fragmento abaixo:  

 
Mas não tem dúvida: isto da vida continuar igualzinha, embora nova 
e diversa, é um mal. Mal de alemães. O alemão não tem escapadas 
nem imprevistos. A surpresa, o inédito da vida é pra ele uma 
continuidade a continuar. Diante da natureza não é assim, diante da 
vida é assim (IBIDEM, p.54). 
 
 

A convivência, porém, em ambiente a princípio hostil, pois espaço 

característico da alteridade, torna-se possível a partir da definição de regras e 

normas de convivência, tacitamente firmadas entre aqueles que habitam a 

casa. Normas de uma economia doméstica, na acepção ampla do termo a que 

já me referi no capitulo anterior, segundo a qual há leis responsáveis pela 
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gestão e organização das atividades cotidianas e pelo bom relacionamento 

entre os indivíduos que ali habitam.  

Assim, uma vez que essas normas são também o que torna possível 

para a exilada participar das atividades domésticas de maneira produtiva e de 

negociar ativamente com o outro, seria impensável seu alheamento em relação 

a elas. Tal indiferença inviabilizaria a condição de Elza como agente de 

negociação.  

Como se percebe no romance, o que ocorre  é uma rápida adaptação da 

exilada, possibilitada pelo seu espírito prático de encarar a vida cotidiana, pela 

sua extrema capacidade de perceber o ritmo e as nuances daquele modo 

burguês de viver. O trecho a seguir é evidente com relação a isso: 
Elza porém desde o primeiro instante se apresentara tão conhecida, 
tão trilhada e de ontem! O desembaraço era premeditado não tem 
dúvida, mas lhe saía natural e discreto [...] Antes estou disposto a 
reconhecer nela essa faculdade prática de adaptação dos alemães 
em terras estranhas [...]Elza é filho chegando do sítio ou mãe que 
volta de Caxambu. Membro que faltava e de novo cresce. Começara 
como quem recomeça e a tranqüilidade aplainou a existência dos 
Souza Costas, extraindo as últimas lascas da desordem, polindo os 
agruvinhamentos do imprevisto (IBIDEM, 1944, p. 53). 
 

A necessidade de se conhecer as leis da casa, evitando desse modo os 

esperados imprevistos e “agruvinhamentos”, tem como consequência uma 

relação não ingênua e não passiva da exilada com a sua memória, com o 

capital simbólico que traz na bagagem. Tal conhecimento gera uma postura 

desembaraçada diante do diferente, uma premeditação das ações que garante 

à personagem a condição de transformar um ambiente potencialmente hostil 

em algo favorável.  

De certo modo, as demandas de um presente concreto, sempre ligado a 

um espaço específico da casa (no caso, a sala de jantar, como sugere a 

citação), fazem com que a exilada tenha que acionar aquilo que 

simbolicamente lhe pertence - marcas de uma identidade deslocada - o que 

melhor lhe será útil naquele momento de negociação, naquele espaço de 

barganha cultural. A faculdade de adaptação dos alemães em terras estranhas, 

no caso, é um exemplo disso.  

Há, portanto, devido ao processo permanente de negociação em que a 

personagem está inserida, certo sentido de utilização pragmática da memória. 

Esta é tida como recurso de grande valor, não podendo ser mal utilizada, sob o 
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risco de ser colocada em xeque a própria condição da exilada enquanto 

negociadora. As demandas de um presente situado, nesse sentido, exigem de 

Elza competências múltiplas de administração da memória e do passado. 

O que se nota, a partir disso, é a seguinte relação cronotópica: há no 

romance um espaço onde se desenrola a maior parte da narrativa: o espaço 

doméstico. Esse por sua vez, não é um espaço homogêneo, mas múltiplo e 

variado, constituindo-se do hall de entrada, da sala de jantar, da cozinha, da 

biblioteca, dos quartos, dos jardins, entre outros. Os personagens transitam por 

esses espaços, mas, para cada personagem, há espaços de maior relevância 

em determinado momento da narrativa. Elza é a que mais transita por vários 

espaços, em razão de sua função ambígua de governanta. Tal fato lhe permite 

a convivência com todos da casa e a consequente possibilidade de negociar 

com eles, ou seja, afetar e ser afetada em seu discurso de alemã, residente em 

terra estrangeira. Pode-se dizer que, tal identidade (a de alemã), em trânsito, 

lhe outorga poderes nessa negociação. 

Diante dessa situação caracterizada pelo trânsito, não negociar, 

evitando o diálogo e o contato com o diferente, seria para Elza colocar em risco 

o cumprimento de sua parte no trato, ponto de partida para a trama romanesca, 

como se vê já na cena inicial da narrativa. O que poderia causar o rompimento 

entre as partes e a consequente perda do ganho monetário potencial, além do 

adiamento do retorno à Alemanha. A relação da personagem com o tempo e 

com a memória, nesse sentido, está de certo modo condicionada às demandas 

dos espaços da casa e dos personagens com quem “contracena” naquele 

presente narrativo específico.   

Assim, diante da ideia de cronotopo, traduzido por tempo-espaço - que 

por si já indica um fluxo de percepção que parte dos índices temporais para os 

espaciais - temos em Amar, verbo intransitivo, a possibilidade de um fluxo que 

privilegia, ao invés disso, o espaço-tempo: sendo o espaço principalmente a 

expressão de uma demanda cultural situada no presente. O tempo presente 

mantém uma forte relação com o espaço ocupado, enquanto que o passado 

rememorado bem como o futuro utópico são o que deslocam as determinações 

espaciais do presente imediato. 

Dizendo de modo mais claro, o presente situado espacialmente é ponto 

de partida de uma demanda específica pelas experiências da exilada. Ou seja, 
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a experiência imediata na narrativa demanda do exilado a utilização pragmática 

de sua memória, de seu passado. Aquilo que Elza traz em sua bagagem 

cultural, portanto, torna-se útil como recurso, capital simbólico de que pode 

dispor quando necessário para garantir a continuidade de sua participação 

ativa na rotina familiar dos Souza Costa. Tal demanda pela memória tem como 

consequência uma relação específica com o tempo, uma vez que a partir de 

um presente claramente situado – em um dos ambientes do espaço doméstico 

- ativa-se estrategicamente o passado no intuito de legitimar a conveniente 

condição em que se encontra a exilada. 

Se partimos mais uma vez da noção de exílio, dentro da dinâmica de um 

circuito, cujo movimento tende a impedir qualquer estabilidade definitiva dos 

elementos que o integram, essa discussão pode ser melhor desenvolvida. Para 

tanto, recorro à noção de fronteira, implicada na própria condição vivida pela 

personagem Elza.  

A noção de fronteira neste trabalho, serve principalmente como 

operatória para se pensar o modo específico de relação entre espaço e tempo 

no romance, seu cronotopo. Sua funcionalidade se dá à medida que obriga, 

mesmo tendo em vista a indissolubilidade de tempo-espaço como categoria 

complexa, a considerar que ambos os elementos, apesar da relação que 

estabelecem entre si, não perdem as características próprias a cada um. Esse 

é o principal fator responsável por promover certa ambivalência de valores 

dentro da narrativa, na medida em que esta pode, em determinados momentos 

do seu curso, dar mais preponderância ao tempo ou ao espaço. 

A ideia de fronteira, enquanto espaço tenso e negociado de realidades 

não coincidentes, instiga a observar a noção de tempo - comparada a de 

espaço - em sua amplitude de categoria que abriga a origem e a utopia, 

passado e futuro, podendo integrá-los ao presente. Estabelece-se, assim, uma 

horizontalidade ampla da percepção que, no caso do exilado, liga-se a uma 

operação específica da memória e pode contemplar, no mesmo gesto, 

experiências situadas em horizontes extremos da história individual e coletiva.  

Diante disso, evidencia-se o fato de que o tempo pode ter seus limites 

convencionais entre passado, presente e futuro mais facilmente deslocados ou 

mesmo abolidos, em razão da característica dinâmica de não linearidade e 

porosidade próprias da memória. O tempo, nesta perspectiva, pode ser 
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entendido como categoria menos situada e mais relativa, de limites mais 

imprecisos e fronteiras menos estáveis.  

Se é assim, diante das demandas imediatas de uma situação de 

negociação - como aquelas com que Elza se depara – o exilado pode dispor 

mais facilmente de recursos que lhe serão favoráveis: seu passado, sua 

memória, no caso a tradição de uma cultura secular podem ser atualizados em 

um presente imediato, de modo a garantir o capital simbólico de que o exilado 

precisa para fazer da circunstância vivida em um ambiente marcado pela 

diferença algo que lhe seja conveniente.  Do mesmo modo, o ideal de um 

futuro vivido em sua terra natal é uma motivação poderosa para que mantenha 

e desenvolva estratégias convenientes de negociação. Há o prêmio do futuro 

que imprime, já no presente da exilada, sua força. 

A atualização de experiências que remontam a uma tradição cultural 

distante, quando motivada pela demanda do presente, repercute, como disse 

anteriormente, na percepção de que podem ser flexibilizados os limites entre 

passado e presente. No caso de Elza, o passado é moeda cujo valor é cotado 

no presente das ações no romance. A memória, portanto, configura-se como o 

lugar onde está depositado um valioso patrimônio. É fundamental à exilada 

saber que pode contar com tal recurso, que nele está sua garantia de 

contrapartida na negociação cultural em que toma parte. Assim, todo o 

processo referido de ação da memória aqui é visto também sob a ótica de uma 

operação estratégica de negociação cultural.   

O processo de flexibilização das fronteiras temporais e a conseqüente 

valoração do passado e da memória cultural, ali depositados, podem ser 

verificados no romance a partir, por exemplo, da caracterização apresentada 

pelo narrador, que define os alemães como seres divididos entre o “homem-da-

vida” e o “homem-do-sonho”. Sendo que este, no caso, confunde-se, no 

romance, com ideal de amor tipicamente alemão que povoa os pensamentos 

íntimos de Elza e, frequentemente, vem à tona, destacando-se 

significativamente e “com-fundindo-se” com os eventos que ocorrem no 

presente narrativo. O passado de um ideal cultivado por anos e deslocado de 

seu contexto cultural específico: a Alemanha, de repente, irrompe atual e forte 

a ponto de interferir nas experiências mais imediatas da personagem.   
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Observemos a seguinte passagem transcorrida na biblioteca, onde 

geralmente aconteciam os encontros “pedagógicos” entre Elza e Carlos. Ali, 

Elza ensina sua língua e a literatura alemãs ao jovem que, então, tenta ler um 

pequeno poema de características líricas, cujo tema é um amor não totalmente 

correspondido. Ao final, o diálogo dá a entender, o aprendiz acaba vendo 

refletido no poema o próprio romance de que é participante. Carlos tenta ver no 

discurso poético o seu envolvimento emocional, identificando-se e buscando 

esperançosamente a mútua correspondência de sua parceira, no caso: Elza ou 

Fräulein. Esta, no entanto, corrige-o dizendo que não, que apenas um entre os 

pares estava com o coração balançando como o mar. Ao que o pupilo retruca, 

insistindo que, de fato, eram os dois que estavam com o coração tal e qual 

tempestade; ou seja, que os dois estavam afetados e enamorados. 

 
_  Deles não, Carlos. Dele só. 
_ Deles! Ganz: todos! Aqui quer dizer dos dois, dela também! 
_ Você está adivinhando, Carlos! Mein Herz, o coração dele parecia 
com o mar. Ganz gleicht, era como, tal-e-qual. 
_ Hmm... 
Desconsolado. Sensação de pobreza, isolamento... 
_ Não Sei mais! 
Ela muito suave, extasiada: 
_ Você está falando certo, Carlos! Continue! 
_ O coração dele estava tal-e-qual o mar... Em tempestade... 
E de repente transfigurado, numa confissão de olhos úmidos, 
arrebatou todos os símbolos murmurando: 
_ Mas ele tinha muitas péloras no coração! 
Queria dizer pérolas porém saiu péloras, o que que a gente há de 
fazer com a comoção! 
Fräulein ríspida: 
_ Escreva agora. 
Ríspida porque de outro jeito não se salvava mesmo. Carecia pra 
abafar o... desejo? desejo, tampar o peito com a cabeça dele. 
Pampampam... acelerado. Lhe beijar os cabelos os olhos, os olhos a 
testa muito, muito, muito... Sempre! Ficarem assim!... Sempre... 
Depois ele voltava do trabalho na cidade escura... Depunha os livros 
na escrivaninha... Ela Trazia a janta... Talvez mais três meses, 
pronto o livro sobre O apelo da Natureza na obra dos Minnesänger... 
Comeriam quase em silêncio... (ANDRADE, 1944; p. 74-75).   
 
 

Como se verifica na citação, a salvação para a comovida Fräulein foi 

inventar algo que lhe possibilitasse abafar o desejo – terno desejo, aliás - que 

naquele momento, diante da “confissão” indireta de Carlos, revela-se incontido. 

Mas tal estratégia apenas em parte é bem sucedida, uma vez que, apesar da 

rispidez de sua fala – demonstrando a pretensa segurança e autoridade de 



 56

professora -, no plano da imaginação, o que ocorre é o transbordamento de 

todo o carinho para com Carlos.  

De fato, uma demonstração efetiva e concreta de carinho por parte de 

Fräulein naquele momento confirmaria a leitura do jovem como correta, 

fragilizando consequentemente a imagem da professora como aquela que tem 

autoridade exclusiva sobre o saber: sobre o amor. Dar vazão aos próprios 

sentimentos seria, portanto, sinal de fragilidade. 

Contudo, sobre a proteção do que não é dito nem demonstrado na 

prática, mas que se realiza na imaginação da personagem e no discurso do 

narrador, o transbordamento é tal que o resultado aparente é a fusão de 

imagens díspares de desejo. Processo realizado a partir da operação da 

memória que rompe com os limites entre a herança cultural de um amor 

idealizado, tipicamente alemão, e o amor prático e pedagógico que deve ser 

ensinado a Carlos. Nesta fusão está na verdade a atualização do passado da 

personagem, de sua cultura: seio onde nasce o desejo sempre presente do 

amor ideal, descrito em várias passagens do romance. É o patrimônio 

simbólico da exilada mais uma vez utilizado estrategicamente como recurso 

valioso para que Fräulein mantenha sua condição de sujeito ativo no processo, 

mantenha sua autoridade. É a memória abolindo as fronteiras e mais uma vez 

ligando experiências distantes no tempo. 

A grande capacidade de adaptação dos alemães, conforme nos lembra 

o narrador, está ligada por sua vez à dimensão “homem-da-vida” e ao seu 

senso de praticidade; enquanto o ideal romântico que se mantém inalterado, 

apesar do ambiente cultural diverso em que se encontra a personagem, é 

marca de uma identidade de “alemão propriamente dito” que, apesar de tudo, 

permanece no “homem-do-sonho”. 
O alemão propriamente dito é o cujo que sonha, trapalhão, obscuro, 
nostalgicamente filósofo, religioso, idealista incorrigível, agarrado 
com a pátria, com a família, sincero e 120 quilos. Vestindo o tal, 
aparece outro sujeito, homem-da-vida, fortemente visível, esperto, 
hábil e europeiamente bonitão. Em princípio se pode dizer que é 
matéria sem forma, dútil H2O se amoldando a todas as quartinhas. 
Não tem nenhuma hipocrisia nisso, nem máscara. Se adapta o 
homem-da-vida, faz muito bem. Eu se pudesse fazia o mesmo, e 
você leitor? Porém o homem-do-sonho permanece intacto. Nas 
horas silenciosas da contemplação, se escuta o suspiro dele, gemido 
espiritual um pouco doce por demais, que escapa dentre as molas 
flexíveis do homem-da-vida, que nem dum deus paciente 
encarcerado (ANDRADE, 1944; p. 60).  
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Nota-se a presença de dimensões díspares que integram a mesma 

realidade contraditória e paradoxal da identidade alemã. Nesta fragmentação 

está o indicativo de uma concepção de identidade não homogênea, mas 

flexível, dotada de grande capacidade de adaptação a novas situações, o que 

não a impede contudo de possuir raízes culturais firmes e permanentes. A 

ligação do homem-do-sonho com a família, a pátria, a religião, o ideal, sua 

caracterização até estereotipada evidenciam – não sem alguma ironia – a 

permanência de marcas de uma tradição cultural que acompanha o indivíduo 

mesmo em condições potencialmente hostis e marcadas pela diferença.  

A presença recorrente na narrativa de elementos formadores de uma 

base cultural estrangeira, apresentados na descrição do homem-do-sonho, 

permite afirmar que ocorre de fato certa operação da memória, cuja 

consequência é a relativização de fronteiras temporais e a condensação do 

tempo no presente narrativo. A realização da complexidade cronotópica está, 

neste caso, ligada à realização da complexidade identitária: uma identidade 

que se depara com suas contradições e nuances, com o que lida de modo 

estratégico, considerando-as recursos interessantes à permanência de uma 

situação ambígua no espaço doméstico da residência Souza Costa.   

O alemão ligado à instituição familiar, à pátria e ao modo filosófico de 

pensar não deixa de assim o ser mesmo em terras distantes; mesmo obrigado 

a ser outra coisa, a incorporar certa perspectiva diferenciada do mundo e do 

amor, da família e da pátria. Não deixa de ser. E Fräulein, como nos revela o 

narrador, adaptara-se em função de uma necessidade, de uma demanda 

específica dos Souza Costa. Contudo, Também ao fazer isso está afirmando 

um modo de ser que é traço identitário alemão,  este ser adaptável, como nos 

indica a passagem. 

 A missão de Elza como professora, todavia, parece transcender o 

aspecto meramente pragmático e imediato de conduzir um ato sexual, tal 

demanda, porém, poderia confirmar o seu ideal de amor. Como nos revela o 

narrador, 
 A missão dela não consistia em dirigir um ato: ensinava amor 
integral, tão desnaturado nos tempos de agora!... Amor calmo, 
etc. Com a freqüência do ideal descrito pelo deus encarcerado, 
com certeza de discípulo de Hans Sachs, Fräulein pouco a 
pouco mecanizara sua concepção pobre de amor. Ali o 



 58

homem-da-vida e o homem-do-sonho vinham se confundir na 
pregação duma verdade só e, bem mais engraçado ainda, na 
visão do mesmo quadro. Professora de amor... porém não 
nascera para isso, sabia. As circunstâncias é que tinham feito 
dela a professora de amor, se adaptara. Nem discutia se era 
feliz, não percebia a própria infelicidade. Era, verbo ser 
(ANDRADE, 1944; p. 104). 

 

Observa-se a síntese do que é o ideal e o pragmático representados “no 

mesmo quadro, na mesma verdade”: concepções de amor nutridas por 

temporalidades diferentes, mas integradas na resposta efetiva da personagem 

à demanda do presente da narrativa, das circunstâncias que afetaram 

profundamente sua identidade. Fato que se apresenta ainda mais interessante 

a partir da definição categórica da personalidade de Fräulein que, segundo o 

narrador, “Era, verbo ser”(IBIDEM, p. 104 ), ou seja, essa forma nominal do 

verbo que situa a personagem no instável da indefinição entre a ação e o 

estado: entre o verbo e o nome, entre a intervenção e a determinação. Algo 

que também se encontra fora do tempo da conjugação: entre pretérito, 

presente e futuro, mas que no entanto não exclui qualquer provável mobilidade 

por entre tais categorias. De certo modo, o verbo ser é o tempo condensado 

em forma de possibilidade, é também, se se pode dizer, a fronteira da 

identidade de Fräulein Elza.  

E Fräulein se apropria disso, de modo até inconsciente, como nos 

sugere o narrador em diversas passagens. Porém, é essa apropriação que lhe 

permite o trânsito por seu passado e a atualização de sua cultura minoritária 

em contexto identitário do Outro. É essa apropriação que lhe garante as 

condições necessárias para que reverta prováveis situações de opressão. A 

instabilidade identitária, presente no verbo “ser”, confunde os diversos agentes 

envolvidos na negociação, fato que permite portanto vislumbrá-la como 

iminente possibilidade, decorrente de um processo que abarca a contradição 

como traço característico.  

O fato de o narrador em alguns momentos enfatizar a questão da 

inconsciência da personagem a respeito do processo tenso no qual se encontra 

não diminui a relevância de que há uma relação entre a constituição ambígua 

da identidade de exilada e a flexibilização das fronteiras temporais na narrativa. 

Na verdade, também isso reforça a ideia de que “O que se chama vulgarmente 

personalidade é um complexo e não um completo” (ANDRADE, 1944; p. 80). A 
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referência à complexidade psicológica do ser aparece como crítica à 

necessidade da racional coerência realista e ao esperado das soluções 

estéticas na caracterização de personagens ficcionais, que se apresentam, 

consequentemente, monótonas e previsíveis. O narrador, assim, assume a 

contradição como marca constituinte da personagem, uma contradição 

identitária que se realiza na mobilização da memória da exilada. Na memória é 

onde ocorre uma relação horizontal entre as experiências vividas - e a 

conseqüente (re)valoração destas. Dessa horizontalidade advém a notável 

desestabilização das hierarquias entre o passado, o presente e o futuro.  

Já o espaço, igualmente pensado a partir da noção operatória de 

fronteira, apresenta-se de maneira muito mais situada. Ao contrário do que 

acontece com relação ao tempo, no espaço a princípio as fronteiras são mais 

determinadas e seus limites são mais perceptíveis e estáveis, favorecendo 

certa verticalidade das relações. Isso ocorre uma vez que a ocupação do 

espaço, sobretudo o espaço urbano e doméstico, como o do romance, é 

sempre uma ocupação social, além de física.  

O espaço, nessa perspectiva, pode ser interpretado como duplamente 

situado, cujas fronteiras se fazem perceber de mais de uma forma. 

Primeiramente, porque fisicamente situado: numa literatura como o caso de 

Amar, verbo intransitivo, torna-se inviável ao personagem ocupar mais de um 

espaço concomitantemente, senão pela ação da memória. Consequentemente, 

o limite espacial é algo fisicamente perceptível ao exilado, e, além disso, 

potencializado na proporção da experiência subjetiva da falta de sua terra 

natal. Porém, há a ocupação social do espaço que implica também assumir 

funções específicas diante de um grupo. Há, portanto, além das determinações 

físicas, outras - de ordens simbólicas - decorrentes das relações sociais 

estabelecidas ali, naquele espaço específico. São significativas, por exemplo, 

as demandas várias decorrentes da função de governanta que Fräulein 

assume diante dos Souza Costa: Professora de música, de idioma, de 

literatura, babá, pacificadora de conflitos familiares, entre outros.  

Diante disso e analisando a forma de relação entre as categorias de 

espaço e tempo no romance, é possível inferir que há implicações decorrentes 

do peso que uma ou outra categoria recebe na narrativa. Como já disse, 

enquanto arte de elaboração técnica da linguagem é razoável considerar que a 
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utilização de tais categorias pelo escritor pode muito bem variar em razão do 

efeito estético que se busca. Assim, não operam da mesma maneira os fluxos 

tempo-espaço e seu contrário espaço-tempo, uma vez que apontam para o 

valor cambiante que tempo e espaço podem assumir dentro da obra literária. 

Se no primeiro temos, em virtude da preponderância do tempo sobre o espaço, 

uma potencial relativização da precisão espacial, no segundo se observa certa 

determinação/condensação do tempo. Fato que possibilita focar a 

temporalidade particular de uma experiência específica em sua relação com 

outra ampla e horizontal, homogeinizadora das experiências humanas. 

De certo modo, o fluxo espaço-tempo aponta para a não generalização 

do tempo. Isso, uma vez que, a partir de uma demanda do presente de uma 

experiência imediata, situada espacialmente, é gerada a mobilização do 

patrimônio cultural do exilado, de sua memória, favorecendo à 

performatividade. Tal fato possibilita ao exilado negociar ativamente, intervindo 

de modo particular e subjetivo no processo do qual toma parte. Uma ação, 

portanto, efetivamente política, já que marca a presença de uma coletividade 

em um gesto particular; ação econômica, por considerar a memória e o 

patrimônio cultural simbólico como capital, cujo valor esta condicionado a sua 

utilização diante das demandas práticas do cotidiano; e também ação sexual, 

pois determinada, no presente, pelo desejo do corpo do exilado. 

Embora a demanda pela mobilização do patrimônio simbólico-cultural do 

exilado, nesta perspectiva, se dê a partir de uma determinação espaço-

temporal, é preciso não perder de vista a ideia de um processo contínuo de 

afetação mútua entre as categorias. Assim, devido à relação dinâmica que 

desestabiliza os parâmetros restritos pertinentes a espaço e tempo – prevista 

pelo conceito de cronotopo -, o que ocorre também é a esperada relativização 

das rígidas fronteiras espaciais pelo efeito de uma temporalidade abrangente e 

de uma operação de memória, como pôde ser observado nos trechos do 

romance citados anteriormente. 

Porém, mesmo diante de tal constatação, continua relevante o fato de 

que todo esse processo principia com o foco em um evento particular e 

localizado em um espaço restrito da vida doméstica. Isso é importante pelo que 

indica de um posicionamento intelectual frente à possibilidade de uma narrativa 

de nação. De certo modo, diante do que vem sendo dito, esclarece-se a 
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proposta modernista de construção de uma identidade nacional baseada na 

abertura ao que é de fora e ao que é experiência particular. Perspectiva 

presente na lógica antropofágica e que se opõe, como foi dito, à ideia da 

presença exclusiva de elementos considerados locais, nativos como marca 

identitária nacional.  

Ao focar o particular dos eventos cotidianos, a narrativa coloca em 

evidência temporalidades diversas dentro do mesmo processo. A consequência 

disso, portanto, é uma narrativa de nação que não se pretende única e 

exclusiva, à medida que a perspectiva de tempo em que se configura nasce da 

demanda localizada de espaços vários e de indivíduos vários, com todas suas 

percepções muito subjetivas dos eventos de que tomam parte. A narrativa da 

nação, assim, se encontra inevitavelmente no campo tenso da contradição 

intrínseca tal qual como se percebe na própria constituição identitária da 

personagem Fräulein.  

O cruzamento de categorias no mesmo gesto narrativo é performático 

(amplo e perigoso como uma metáfora) à medida que compõe, de uma só vez, 

a nação como localizada e dispersa: como algo que “está nascendo” 

permanentemente – e reiteradamente – no transcorrer de um processo 

paradoxal. Processo que é metonimicamente representado na trama de 

negociação cultural em que estão envolvidos os personagens do romance; 

sobretudo na condição em que se encontra a alemã Fräulein.  

A narrativa da nação, desse modo, pauta-se pela contradição da 

narrativa de exílio na qual repercute, em forma de articulação produtiva, tanto a 

temporalidade de uma tradição cultural distante quanto a temporalidade 

imediata do presente. A consequência de tal articulação é, da parte dos atores 

envolvidos, o reconhecimento precário de si e de outros no tempo e no espaço, 

a identificação estratégica e o estranhamento performático, ou seja, a ativação 

constante e continuada de um processo de revaloração das formas de 

representação identitárias.  

Essa perspectiva de leitura está inserida no debate em que há, de um 

lado, a tensão entre visão de narração identitária em que vigora o caráter épico 

e mítico. Segundo essa visão, o tempo é uma entidade anterior à própria 

origem e duradouro como a eternidade: o que justifica em certos aspectos 

ideias de coesão e homogeneidade grupal e identitária, uma vez que nessa 
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perspectiva as narrativas mais particulares são desconsideradas em benefícios 

de uma maior identificação coletiva. Por outro lado, opõe-se à ideia anterior 

uma outra forma de narrar a nação que não se mostra indiferente ao particular 

e ao subjetivo, denunciando a impossibilidade de uma identidade única e 

essencial. 

 São modos de narrar que se diferenciam pelas propostas de, 

primeiramente: construir a perenidade de uma história, que, na busca de 

continuidade, cria elos simbólicos e coerentes para fatos que se sucedem no 

tempo, ignorando e alijando tudo aquilo que perturba tal coerência. 

Posteriormente: marcar, pela repetição do gesto e pela crítica à lógica da 

perpetuação de um único modo de contar os fatos, as diferença e as 

contradições que caracterizam toda identidade.  

No tocante a isso, é interessante o que afirma Homi Bhabha ao enfatizar 

a ambivalência que deve caracterizar a busca moderna para constituir uma 

narrativa de nação. Segundo ele, 
Os fragmentos, retalhos e restos da vida cotidiana devem ser 
repetidamente transformados nos signos de uma cultura nacional 
coerente, enquanto o próprio ato da performance narrativa interpela 
um círculo crescente de sujeitos nacionais. Na produção da nação 
como narração ocorre a cisão entre a temporalidade continuísta, 
cumulativa do pedagógico e a estratégia repetitiva, recorrente, do 
performativo. É através deste processo de cisão que a ambivalência 
conceitual da sociedade moderna se torna lugar de escrever a nação 
(BHABHA, 2001; p.207).  

 

A ambivalência a que se refere o teórico é o efeito da cisão e do 

posterior cruzamento entre o que ele define como o pedagógico e o 

performativo: sendo aquele a efetivação de um discurso pautado pela 

homogeinização e anulamento da diferença, enquanto este seria a reafirmação 

constante e reiterada da diferença e diversidade subjetiva expressas em forma 

de performance narrativa/discursiva. A ambivalência surgida da cisão de 

perspectivas diversas de narrar a nação motiva a criação de estratégias 

convenientes a cada uma dessas perspectivas. Tais estratégias representam 

formas de exercício de poder, tentativas de legitimação de status sócioculturais 

constantemente deslocados, devido à negociação simbólica em que se 

encontram os agentes de tal processo. 

Diante do que vem sendo dito sobre a construção das relações entre as 

categorias de tempo e espaço no romance e sua repercussão no modo como 
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se caracteriza a identidade contraditória de Elza/Fräulein, é possível aproximar 

tal processo de construção narrativa do que nos aponta Bhabha em suas 

reflexões. De certo modo, a contradição identitária da personagem é o 

resultado de uma cisão entre práticas culturais distantes no tempo e no espaço 

e de seu cruzamento no presente, situado espacialmente no ambiente 

doméstico da família paulistana. Isso, através de um gesto performativo de 

Fräulein, que assume tal condição instável, com o que lida de maneira 

estrategicamente conveniente e produtiva, tornando o oposto do discurso de 

outrem em algo favorável ao seu próprio. Com isso, realiza-se um processo de 

valoração de ambos os discursos, sendo que uma das repercussões de tal 

gesto é a impossibilidade de qualquer centramento permanente das 

representações identitárias e culturais dos agentes envolvidos. 

O romance, portanto, diante da presente articulação espaço-tempo, 

pode ser visto como expressão efetiva de um discurso sobre identidade, 

integrado ao amplo projeto modernista de nação. O que ratifica mais uma vez a 

ideia de que, para Mário de Andrade, assim como para outros modernistas, a 

questão estética estava intimamente relacionada às questões políticas e 

ideológicas. A crença em uma revolução nas formas de expressões artísticas 

como caminho para se realizar uma revolução na política e na cultura são 

evidências desse posicionamento intelectual verificado entre alguns daqueles 

que fizeram o movimento do modernismo brasileiro. 

Uma narrativa construída a partir da manifestação do desejo pelo outro, 

pela diferença, como é o caso de Amar, verbo intransitivo, é sem dúvida um 

argumento também político, além de estético, a favor da abertura ao 

estrangeiro. Abertura que, por sua vez, tem de ser estratégica, pois capaz de 

deslocar os discursos radicais - e radicados – sobre a noção extrema de 

fronteira e localidade; não supervalorizando nem os elementos que se abrigam 

sobre a égide da “cor local” nem aqueles que, vindo da Europa, são tidos como 

discurso de verdade inquestionável. Tais elementos, no romance de Mário de 

Andrade, são colocados no mesmo espaço-tempo de uma narrativa que 

dramatiza a negociação entre ambos. Ali, são constantemente submetidos a 

uma valoração que se efetiva pelo olhar da alteridade. 
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2.2 O narrador marioandradino e a sedução da identidade 

 

 Amar, verbo intransitivo é uma narrativa que tem sua trama construída 

sobre o desejo, que, por sua vez, surge a partir da condição existencial e 

política de exílio. O desejo antropofágico pelo Outro é, no romance, 

manifestado amplamente em forma de desejo sexual e de linguagem. O que se 

percebe é uma organização narrativa balizada pela demanda do Outro, 

verificável inclusive no modo como o narrador articula estratégias no intuito de 

ganhar a adesão do leitor para sua história. 

  Justamente porque o desejo é ampliado pela demanda do corpo e da 

linguagem é que essa narrativa se configura como narrativa de sedução. Afinal, 

não é isto o que ocorre entre Elza e Carlos: um jogo “pedagógico” de sedução 

em que estão articulados elementos múltiplos como o idioma, a literatura, a 

música a educação, a economia e o sexo? Todos esses elementos dotados de 

valores cambiáveis dentro da trama identitária que é a narrativa moderna são 

como recursos simbólicos, como capital utilizado na negociação cultural 

permanente que se realiza no romance de Mário de Andrade e que o configura 

como espaço de circulação cultural.  

De fato, a trama romanesca em questão permite perceber que a 

experiência particular e subjetiva possui significados para além de sua 

referência restrita à condição de uma personagem, mas representa, 

metonimicamente, a presença e a resistência de uma coletividade deslocada. 

Desse modo, o discurso da sedução que se observa no romance transcende o 

aspecto da relação íntima entre indivíduos e revela o jogo tenso de poder entre 

representações identitárias complexas; jogo político além de sexual, e que se 

realiza sobretudo no âmbito da linguagem. 

Porém, se a sedução aqui é vista sob seu aspecto de jogo de poder 

realizado na e pela linguagem, é bastante interessante o que diz Leyla Perrone 

Moisés em trabalho no qual trata do tema da sedução. Nesse trabalho a autora 

afirma: “Não só é difícil conceber um verdadeiro sedutor que não seja um bom 

falante, como é fácil verificar que o próprio discurso sobre a sedução é a arma 

dos mais temíveis sedutores (MOISÈS, 1998, p. 15)”.   
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Tal fala nos instiga a verificar na obra analisada a presença marcante de 

um bom falante que não é nem Fräulein Elza nem Carlos Souza Costa, mas 

sim o narrador. Esse é o principal sedutor dentro da narrativa, uma vez que 

principalmente ele é quem detém a palavra, que a utiliza de forma bastante 

conveniente para interpelar o leitor e questionar as atitudes dos personagens, 

sobretudo Elza. O narrador se vale do seu discurso inclusive para justificar 

suas próprias escolhas do que e de como narrar dos fatos, revelando 

estratégias e métodos de construção do romance. Através disso, esse narrador 

consegue, machadianamente, o feito de comprometer o leitor com seu projeto 

narrativo. Tal afirmativa pode ser comprovada, por exemplo, a partir da leitura 

do trecho a seguir: 
Não vejo razão para me chamarem vaidoso se imagino que o meu 
livro tem neste momento cinqüenta leitores. Ninguém duvide: esse 
um que lê com mais compreensão e entusiasmo um escrito é autor 
dele. Quem cria, vê sempre uma Lindóia na criatura, embora as 
índias sejam pançudas e remelentas [...] Se este livro conta com 51 
leitores sucede que neste lugar da leitura já existem 51 Elzas. É bem 
desagradável, mas logo depois da primeira cena cada um tinha a 
Fräulein dele na imaginação. Contra isso não posso nada e teria sido 
indiscreto se antes de qualquer familiaridade com a moça, a 
minuciasse em todos os seus pormenores físicos, não faço isso. 
Outro mal apareceu: cada um criou Fräulein segundo sua própria 
fantasia, e temos atualmente 51 heroínas pra um só idílio 
(ANDRADE, 1944; p.57). 

  

Fica evidente no trecho citado o aspecto metanarrativo do romance. 

Também é claro o modo como tal característica se configura em um forte 

recurso utilizado pelo narrador, que, com isso, busca engajar o leitor, através 

de sua identificação afetiva com a personagem, no processo de construção de 

sentidos para o texto.  Essa estratégia, aliada ao tom irônico e debochado do 

narrador (índias pançudas e remelentas... qualquer familiaridade com a 

moça...), cria um clima de cumplicidade entre este e o leitor, que então se 

sente, de fato, com a responsabilidade de coautoria do romance. Além disso, a 

ênfase no aspecto subjetivo da leitura revela a perspectiva da multiplicidade 

presente em seu projeto narrativo. Se há 51 heroínas para um só idílio, não há, 

portanto, a possibilidade de interpretação única, homogênea e verdadeira para 

a trama narrada na obra. Ao contrário, fica a indicação de possibilidades plurais 

de leituras do romance. 
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Ao estabelecer tal pacto de leitura, o narrador lida obviamente com 

potenciais expectativas que os prováveis leitores do seu romance trazem 

consigo. Na verdade, também isso faz parte do jogo de sedução tramado por 

esse bom falante. Esse que parece considerar as expectativas não para 

conformá-las ou mesmo contrariá-las apenas, mas para, sobretudo, mantê-las 

em suspenso, tornando o leitor cativo de si mesmo, de suas próprias hipóteses 

para o texto. Não há uma ruptura imediata com o leitor, ainda não acostumado 

com o modo moderno de narrar, mas há, antes, o jogo de comprometimento 

desse leitor através de um pacto de leitura ativa pelo qual toma parte na 

composição dos personagens e da trama.   

A construção do gênero romance, nesse sentido, está dentro do referido 

jogo à medida que atualiza referências existentes sobre tal gênero; referências 

que, em grande parte das vezes, no contexto em que a obra foi produzida, 

estariam vinculadas à herança cultural europeia e que poderiam, portanto, 

afirmar o estado de dependência cultural do intelectual brasileiro em relação a 

esse continente.  

Considerando o panorama de renovação intelectual e cultural que foi o 

modernismo no Brasil, essa perspectiva pareceria no mínimo contraditória, pois 

Mário de Andrade foi reconhecidamente um dos principais defensores do 

projeto de valorização da cultura nacional e de independência intelectual do 

brasileiro. De fato, mostra-se mais interessante a hipótese de que o narrador 

do romance se utiliza estrategicamente das referências que se apresentam no 

conjunto de obras que circulam em ambiente nacional, para, a partir delas, 

conseguir o envolvimento do leitor. Atitude de quem confia em seu próprio 

poder de sedução, na sua capacidade de desviar o Outro do seu ponto de 

chegada esperado ou mesmo desejado, para mantê-lo em estado de desejo 

permanente. Estado ambíguo, por sinal, pois estimulante e frustrante ao 

mesmo tempo: há o sentido de perda do percurso que se esperava, mesclado 

por sua vez com a euforia de uma nova rota de leitura descoberta e a todo 

tempo desviada.  

A fala do narrador, enquanto discurso de sedução, estabelece-se como 

estratégia de convencimento junto ao leitor mesmo quando esse se frustra. 

Retomando o ensaio de Moisés, temos a interessante afirmativa: 
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O discurso do sedutor tanto pode consistir em dizer ao outro o que 
ele gostaria de ouvir, como em dizer exatamente o que ele tem 
horror de ouvir. O essencial não é que haja uma promessa na 
linguagem, mas que haja uma promessa de linguagem (MOISÉS, 
1998, p. 16). 

 
 A ativação da expectativa do leitor, já mesmo no título do romance com 

a referência ao gênero pastoral “Idílio”, caracteriza-se nesse sentido como 

promessa e tem como efeito uma identificação imediata do leitor. Aponta para 

uma narrativa convencionalmente aceita como idílica e desperta prévias 

referências no provável leitor do romance. No entanto, o modo de narrar 

moderno observável na obra - seus cortes na linearidade narrativa, 

aproximação com os meios modernos de comunicação bem como o ambiente 

principalmente urbano em que se desenrola a trama - é frustrante às 

expectativas inicialmente levantadas.   

De certo modo, o romance é mais que o meio lingüístico para a 

realização da promessa, é a própria efetivação dessa promessa e a frustração 

dela. Ou seja, o momento da constatação de um logro realizado na narrativa – 

um romance eminentemente urbano ao em vez de um idílio - se confunde com 

o momento originário de uma nova promessa de linguagem, de um novo modo 

de narrar envolvente, porque comprometedor.  

O jogo romanesco se dá, diante disso, na ativação de uma tradição 

aceita com relação ao modo de narrar e do contraditório deslocamento de tal 

tradição, através do apelo de novas técnicas narrativas repletas de 

modernidade e de argumentos poderosos.  O mesmo leitor que se frustra por 

não encontrar o que esperava é o que se fascina diante da promessa renovada 

constantemente de um modo de narrar mais condizente com sua realidade de 

leitor moderno. 

O romance, nesse sentido, é a própria promessa que realiza: uma 

promessa de linguagem, como nos afirma Moisés (1998). E o que se narra ali, 

por mais subjetivo e particular que pareça, é de fato a trama da identidade 

moderna verificável no projeto modernista de nação. A promessa da identidade 

é a promessa da posse do Outro – antropofagia. O que no fundo talvez seja a 

principal forma de possuir a si mesmo. Afinal, o Eu sabe de si justamente pelo 

contraste estabelecido na presença da alteridade. 
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 Ter o corpo do Outro, no caso, é condição para que o jovem Carlos se 

torne o homem que deve ser, herdeiro da tradição patriarcal burguesa e 

perpetuador dela. Ter o domínio sobre o desejo do jovem aprendiz é também 

condição para que Elza se afirme como diferente e superior, como aquela que 

tem na sua identidade de alemã sua principal riqueza. A realização identitária 

de ambos, portanto, está na trama dessa mútua promessa de posse. 

Porém, para o leitor, que, através do gesto ativo da leitura participa de 

todo esse jogo, a promessa que importa é principalmente a do narrador, pois 

ele é quem decide o que e como contar sobre o desenrolar do jogo de sedução 

entre Elza e Carlos.  

Ao leitor é dado participar a partir do que o narrador lhe apresenta ou lhe 

esconde. A utilização de estratégias modernas de narrar, próprias da 

cinematografia: cortes e desvios bruscos do foco narrativo, por exemplo, 

servem ao propósito de manter o leitor em suspenso. O narrador cuida de 

contar o que lhe é conveniente, mantendo-se às vezes, e também o leitor, na 

periferia da trama. Tal deslocamento de foco, que se confunde quase sempre 

com o deslocamento de assunto, tem como curiosa consequência a evidência 

da presença de uma voz narrativa sedutora, capaz de prender a atenção do 

leitor, convencendo-o de que sua fala, os devaneios desse narrador, é em 

alguns momentos mais importante que os próprios fatos que se desenvolvem 

no romance.  

De fato, são inúmeros os trechos em que o narrador dá vazão às suas 

reflexões de caráter marcadamente filosófico e psicológico que pretendem 

relativizar as certezas e mesmo as contradições dos personagens.  

O principal exemplo disso talvez seja o momento em que, na narrativa, 

Carlos e Elza terão, enfim, sua primeira noite de amor.  
E outra vez se sentou [Carlos]. Olhava a imobilidade dos ponteiros 
que lhe abririam a porta de Fräulein. Que o entregariam a Fräulein. 
Uma comoção doce, quase filial esquentou Carlos novamente. E 
porque amava sem temor nem pensamento, sem gozo, apenas por 
instinto e por amor, por gozo, iria se entregar. Está certo. Carlos 
amava com paixão. 
A imobilidade é a sala de espera do sono. Procurou ler e cochilou. 
Vinte e três e trinta, se ergueu. Caceteação esperar! Também o 
momento estava es-tourando por aí, graças a Deus! Sentou na 
cama. Mas vinte e sete minutos. Vinte e seis... Vinte e cinco... Vinte 
e... Nos braços cruzados sobre a guarda da cama. A cabeça dele 
pousou. 
A posição incômoda acordou Carlos. Espreguiçou, empurrando com 
as mãos a dor do corpo, sentado por que? ah! Lembrança viva 
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enxota qualquer sono. Hora e meia! Desejo furioso subiu. Sem 
reflexão, sem vergonha da fraqueza, corre para a porta de Fräulein. 
Fechada! Bate. Bate forte, com risco de acordar os outros, bate até a 
porta se abrir, entra (ANDRADE, 1944; p. 96-97).   

 

A espera angustiada de Carlos é partilhada com o leitor e o modo como 

o narrador conta os momentos que antecedem ao esperado encontro gera 

cada vez maior expectativa. Há o aumento de intensidade da angustia do 

personagem, gerado no efeito de tensão entre a aceleração do fluxo narrativo 

em períodos curtos e a descrição da demora de passagem do tempo. Minuto a 

minuto o leitor vai sendo conduzido e se comprometendo, pela identificação, 

com estado insuportável de espera por que passa Carlos. Para, enfim, 

testemunhar a ação passional do jovem que assume os riscos e vai até a porta 

do quarto onde se encontra a razão do seu desejo.  

A porta se abre, então o narrador mais uma vez se utiliza de um corte 

frustrante e graficamente visível na trama. Ao leitor não é dado saber o que 

ocorre no interior do quarto de Fräulein. O narrador se justifica por sua 

discrição e, como se pretendesse oferecer uma compensação ao leitor, propõe, 

a partir dali, resolver a questão das verdadeiras relações entre Fräulein Elza e 

o criado japonês Tanaka. Questão surpreendente para o leitor, uma vez que 

parecia se tratar até então de uma rivalidade irreconciliável. Mas como nos 

revela o narrador, trata-se de uma relação ambígua de estranhamento e 

identificação.  Os dois estrangeiros que competem pela autoridade e pelo 

ilusório domínio do espaço doméstico da casa Souza Costa trocam, em 

momentos de intimidade reservada, gestos de ternura e confidências, 

reconhecem-se como iguais que se opõem contra um inimigo em comum: o 

jeito brasileiro de ser da família que os acolhe. Na verdade, tal relação revela-

se dotada de certa intensidade a ponto de, como nos afirma o narrador, haver 

ocorrido entre Fräulein e Tanaka “aquele beijo consolador, espiritual, redentor e 

reunidor das almas desinfelizes exiladas” (ANDRADE, 1944, p. 99). 

  O evento íntimo em que se realiza o rito de passagem de Carlos 

criança para Carlos adulto, serve de pretexto para se falar das relações 

contraditórias entre Elza e o cozinheiro Tanaka. Isso significa que, no momento 

ápice de realização dos personagens, momento em que enfim a posse mútua 
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se realizará, o narrador desloca seu discurso e a atenção do leitor para outra 

trama paralela, desconhecida até aquele momento. 

As almas exiladas da alemã e do japonês são colocadas em foco 

justamente no momento em que se configura o clímax da narrativa. A 

frustração do leitor de não testemunhar o momento da posse entre os 

diferentes é amenizada pela entrada em outra trama identitária, na qual estão 

envolvidos sujeitos que se opõem e se identificam pela condição semelhante 

em que se encontram: o exílio.  

Falar do exílio e de suas implicações, no entanto, é continuar falando 

sobre o desejo motivador da narrativa, que então se renova para o leitor. A 

realização identitária que ocorreria na intimidade do quarto da governanta 

apresenta-se como apenas transitória e parcial, pois a trama continua sua 

dinâmica, apesar da efetivação do encontro amoroso entre Fräulein e Carlos. O 

desejo revela-se então insaciável, não se direcionando a um objeto exclusivo. 

E o encontro com o Outro naquele momento mostra-se conveniente, mas não 

definitivo.  

O deslocamento de foco que o narrador opera indica que não há 

realização plena nem para um nem para outro personagem, pois o encontro 

entre ambos é frustrante e motivador, à medida que é o ponto no qual se 

encerra uma busca e se inicia uma outra.  

Tal compreensão só é possível diante da participação ativa do leitor. É 

sobretudo sua presença, colocada em evidência pelo narrador, que revela o 

quanto a realização do desejo é ilusória. Há outras demandas por parte de 

Fräulein, por exemplo, que o jovem Carlos não seria capaz de saciar. Apenas 

outro exilado como Tanaka poderia compreender sua condição, apenas ele, 

justamente por ser seu rival estrangeiro é que saberia o que é estar em terras 

outras, convivendo com a diferença. 

 É com o leitor, em simulada intimidade, que o narrador partilha 

informações sobre a relação clandestina entre os exilados da residência Souza 

Costa. De certo modo, tal qual a alemã e seu jovem pupilo, o narrador 

resguarda o tom confidencial junto ao leitor, que então está mais uma vez 

comprometido com a trama. O leitor é cúmplice, desde o início, das relações 

impróprias relatadas no romance; testemunha das transações e das 

negociações realizadas ao longo da narrativa; está também como participante 
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desse jogo de sedução. Ele sabe, por exemplo, que Elza deseja ter outros 

alunos, pois seus recursos financeiros são ainda insuficientes para realizar seu 

objetivo de retornar à Alemanha. É o leitor, juntamente com o narrador, que 

sabe que, cumprida sua função junto a Carlos, é preciso partir para outro 

trabalho de educação do desejo de mais um jovem burguês. 

Para falar do que de fato ocorre entre Fräulein e Tanaka, o narrador se 

vale do uso de uma sobreposição de metáforas e analogias, criando com isso 

um interessante efeito alegórico. A repercussão de tal estratégia é a evidente 

implicação discursiva entre a narrativa de uma experiência restrita de sedução 

e a narração de um processo amplo e tenso de negociação coletiva. 

A referência à obra do poeta romântico Castro Alves serve para o 

argumento de que são maiores inimigos aqueles que, obrigados a conviver, 

apesar da diferença reconhecem-se como semelhantes. O poema “Queimada” 

do referido autor romântico fala de uma situação extrema de luta por 

sobrevivência na mata. Diante do avanço irrefreável de um incêndio, corça e 

tigre se veem sobre a mesma rocha em busca de abrigo e segurança. Situação 

que obriga à convivência provisoriamente conciliatória entre diferentes. Porém, 

o narrador propõe, a partir do poema, uma outra tensão ainda mais poderosa e 

que serviria para falar das relações entre a alemã e o japonês com maior 

propriedade. O narrador nos afirma: 
De mais a mais confesso que não vejo entre os brutos escolhidos 
por Castro Alves para o mesmo habitat conciliatório, mais que 
antítese inócua, nem são tão opostos assim! Mais inimigos ainda, 
mais muito mais! São o tigre e o tigre. 
Agora sim a metáfora pode convir. São tigres pois, no sentido que 
mais convier a cada um, a governanta e o criado japonês dos Sousa 
Costas (ANDRADE, 1944, p. 97). 

 
O trecho leva à inferência de que as maiores oposições são bem mais 

que antíteses, mas resguardam uma contradição fundamental. Não se 

restrigem à mera constatação da diferença, mas vasculham a diferença, 

revelando-a mesmo entre os aparentemente semelhantes. Apesar de serem 

tigre e tigre, metáfora mais conveniente para o narrador, não deixam de ser 

tigre alemão e japonês. Semelhança e diversidade, identificação e negação, 

portanto, integram a mesma realidade; e nisso reside a contradição 

fundamental da identidade moderna no romance.  
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De certo modo, ao utilizar elementos da natureza, o narrador atualiza o 

discurso, muito enfatizado sobretudo no romantismo, da valorização da “cor 

local” como forma de afirmação nacional. No entanto, a escolha por ratificar a 

existência da diferença mesmo entre iguais parece apontar para uma crítica à 

ideia de homogeneidade identitária. Afirma-se, portanto, a diferença e a 

contradição da identidade nacional, isso a partir do uso e do deslocamento 

estratégicos do discurso que pretendia negar essa diferença, pautando-se 

ingenuamente por, conforme o próprio narrador, “antíteses inócuas”.   

  A hipótese aqui defendida é a de que este narrador, no uso de seu 

discurso e de sua suposta autoridade, ratifica a proposta modernista de 

abertura crítica ao estrangeiro como caminho interessante para se construir a 

nação moderna. Assim, o narrador seria a efetivação performática de uma voz 

que se quer coletiva na defesa de um projeto moderno de país, através do qual 

se propõe uma revisão crítica e irônica do passado e dos discursos anteriores 

sobre e da nacionalidade. Sobretudo, observa-se uma crítica à ideia de 

nacionalidade absolutamente essencial, invulnerável às misturas culturais e às 

implicações de poder decorrentes de tal fato. 
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Capitulo 3: 
 Fräulein, professora de linguagens 

  

    O nome Fräulein aparece pela primeira vez no romance através da fala 

do narrador, que denuncia de imediato o logro, realizado por Elza, à 

criatividade infantil das meninas Maria Luiza, Laurita e Aldinha, as irmãs mais 

novas de Carlos. Segundo o narrador, através da repetição do nome Fräulein, 

a nova governanta logo se apresentara como aquela que não possui mistérios 

para além do que é evidente. E o evidente era que Elza, a partir de então, 

ditaria “o quando” e “o onde” as coisas deveriam ficar e acontecer. Como já foi 

discutido neste trabalho, ela é quem, a partir daquele momento, estabeleceria 

as normas da casa.  

 
Mesmo para as meninas, três: Maria Luiza com doze anos, Laurita 
com sete, Aldinha com cinco, Elza já dera completo conhecimento 
de si estrangulando a curiosidade delas. Já determinara as horas 
de lição de Maria Luisa e Carlos. Já dispusera os vestidos, os 
chapéus e os sapatos no guarda-roupa. No jardim, fizera as 
meninas pronunciarem muitas vezes Fräulein. Assim deviam lhe 
chamar (ANDRADE, 1944, p. 54) 
 

    Assim deviam lhe chamar, essa era a norma. E nessa repetição estava a 

afirmação de um lugar de autoridade que a governanta demanda para si e 

que é aceito, sem maiores estranhamentos, pelas três meninas. “Fräulein era 

para as pequenas a definição daquela moça... antipática? Não. Nem 

antipática nem simpática: elemento. Mecanismo novo da casa” (ANDRADE, 

1944, P. 54). Tal qual a norma que se apresenta e que deve ser seguida, Elza 

é isto: “Tal qual o substantivo, Elza se mostrara no seu eu visível e possível” 

(IDEM, 1944, P. 54). Elza era a própria norma, a representação da própria lei 

que ela propaga. E como tal, devia mesmo se apresentar sem maiores 

complicações para aquelas que iriam segui-la, a partir de então.  

De certo modo, um dos efeitos da repetição que as meninas realizam, a 

partir da intervenção de Elza, é justamente a ilusória estagnação do sentido 

do nome. Fräulein era Elza e Elza era Fräulein, não há deslizes entre os 
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respectivos significantes, apenas uma correspondência imediata e quase 

mecânica: Fräulein como mecanismo. “As crianças lhe chamariam sempre 

Fräulein... Fräulein quer dizer moça? Qual moça nem virgem! Fräulein era 

Elza. Elza era a governanta professora “ (ANDRADE, 1944, p 54). Observa-se 

nesse jogo de nomes o efeito semelhante, por exemplo, àquele presente na 

constituição de certos estereótipos e representações identitárias fixas que 

servem, inclusive, para legitimar situações de domínio e opressão de grupos. 

Esse aspecto do jogo de nome realizado no romance será discutido mais à 

frente.         

Elemento ou mecanismo é como o narrador caracteriza a protagonista 

do romance, capaz de não despertar curiosidade sobre si própria. Imune às 

associações e invenções sempre reveladoras da imaginação de toda criança, 

Elza estaria, portanto, suficientemente segura para começar a sua função 

junto àquele ambiente e àquelas pessoas.  

Se observado por essa perspectiva, o gesto de Elza de provocar, 

através de sua intervenção, a correspondência entre si e o nome, entre si e a 

norma, parece bastante conveniente, pois esse gesto lhe resguarda de 

possíveis dúvidas e questionamentos sobre sua origem e identidade. Nisso 

está a garantia do seu disfarce e da construção de um ambiente adequado à 

realização de sua tarefa. 

O exercício da contradição identitária a que Elza se dispõe ao assumir o 

papel de professora-prostituta requer que não seja questionada a sua 

condição de autoridade. É preciso não perder de vista que tal condição é o 

que lhe garante o direito de conviver dentro da intimidade doméstica dos 

Souza Costa.  

Elza não se apresenta às meninas como boa ou má, apenas como 

autoridade evidente, como elemento, segundo o próprio narrador. Porém, 

diante da sua condição muito determinada, uma leitura necessária desse 

gesto é a de que nisso está implícita certa estratégia que visa garantir um 

ambiente propício ao começo de novas formas de relacionamento e interação. 

Como boa professora que é, a personagem sabe que é preciso marcar 

simbolicamente um início para o processo. Elza parece ser consciente de que 

aprender requer certos rituais, cuja função é criar a disposição íntima entre 
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aqueles que devem se abrir às descobertas de novos conhecimentos e 

práticas, além de efetivar laços de confiança entre os envolvidos.  

No caso, o ritual de repetir o nome tem como efeito o não-

estranhamento e a aceitação passiva de uma autoridade, de certo modo, 

naturalizada. Ou seja, ao referir-se a Fräulein como “elemento”  o narrador 

permite ao leitor inferir que ocorreu mesmo algo parecido como uma 

naturalização do que deveria ser visto à princípio com estranhamento. 

Fräulein revela-se tão conhecida que sua condição de ser-estranho ao 

ambiente quase não pode ser sentida. Isso é importante, à medida que, em 

razão dessa naturalização, sua autoridade pode ser mais facilmente 

legitimada diante das filhas dos Souza Costa. 

Contudo, tais rituais se mostram ainda necessários, uma vez que a 

disposição íntima para se aplicar ao conhecimento específico de outra cultura 

– como é o caso – é algo que precisa ser estimulado. É o que se pode notar 

nos primeiros encontros, nas primeiras aulas em que Elza pretende ensinar a 

Carlos o idioma alemão. Diferentemente do que ocorre entre Fräulein e as 

meninas da casa, a autoridade da professora, diante de Carlos, é, de diversas 

maneiras e a todo tempo, questionada. Carlos não adere de imediato às 

normas e aos métodos propostos pela mestra, antes demonstra uma 

incapacidade inicial de se envolver mais intensamente com o universo da 

cultura alemã que lhe é apresentado. Carlos, com suas atitudes, evidencia 

certa fragilidade presente no disfarce do nome que Fräulein/ Elza adota e a 

desaponta em suas expectativas. 

Ao esquivar-se do envolvimento com as aulas ministradas por Fräulein, 

o jovem revela a ambivalência do disfarce da governanta. Pode-se mesmo 

dizer que a partir disso, é instaurado outro conjunto de normas e regras de 

convivência muito particulares entre o primogênito e sua professora de 

alemão. Um conjunto de normas apenas sugeridas entre ambos, mas capaz 

de estabelecer certa cumplicidade velada. O trecho a seguir em que, após 

aborrecer sua irmã Maria Luisa, Carlos é repreendido por Fräulein, mostra o 

modo como o jovem é arredio e questionador da autoridade da governanta. 

 
Fräulein puxava-o pela mão.  
_Carlos, já começa... 
Segurava-o com doçura, se rindo. Ele deu aquele risinho curto. 
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Desapontava sempre. Ao menos desenhava no jeito a aparência de 
desapontamento. Nenhuma timidez porém, muito menos ainda 
desconfiança de si mesmo. Desapontava no sorriso horizontal, 
mostrando a fimbria dos dentes grandalhões irregulares. 
Desapontava no olhar, pondo olheiras na face com a sombra larga 
das pestanas. Agora estava muito encafifado por causa da munheca 
presa entre as mãos da moça. Se desvencilhava aos poucos. Ela 
forcejou. 
_Você não é mais forte do que eu! 
_Sooooou! Um minuto durou o indicativo presente. E foi um 
brinquedinho se livrar. Sem aspereza. Subiu a escada pulando de 
quatro em quatro os degraus. 
Fräulein ficou imóvel. Deliciosamente batida. (ANDRADE, 1944, p.56-
57) 

  

Percebe-se no trecho um embate de forças, declarado nas respectivas 

falas dos personagens. Quem é mais forte? O diálogo acena para um 

questionamento entre os espaços liminares de poder, que vão se delineando 

na narrativa. É evidente a atmosfera criada, sobretudo pelo modo como o 

narrador relata o acontecido, de algo situado entre a força e a ternura, o 

desapontamento e o gozo. De fato, Fräulein havia ficado “deliciosamente 

batida (ANDRADE, IBDEM)”. Uma construção paradoxal que revela o pacto 

que se inicia entre Fräulein e Carlos. Um pacto que não é na verdade de 

disputa hostil por qualquer poder; antes, de jogo de sedução e de posse. 

Sobretudo no campo do jogo e da sedução é que tais paradoxos costumam 

existir até mesmo como condição para a continuidade da dinâmica do próprio 

jogo, que precisa manter-se em suspenso, adiando constantemente seu 

término.  

 Carlos se vê preso entre as mãos da moça, que duvida de sua condição 

de forte. Fräulein se desaponta porque espera algo de Carlos que não 

corresponde. Estão necessariamente comprometidos, além de mutuamente 

afetados. Poder-se-ia dizer que para Fräulein, a delícia e o gozo estão 

justamente no reconhecimento de Carlos como aquele que se destaca entre 

os filhos da família burguesa que lhe acolhe. Destaca-se por ser o único varão 

e ainda o primogênito, mas, principalmente, por ser o que não se submete, 

aquele que firma uma postura de negação da autoridade imposta pela própria 

governanta, aquele que não se deixa possuir tão facilmente. 

Carlos é, portanto, quem ousa se aproximar da subjetividade que está 

para além do que é evidente no nome, tantas vezes repetido no jardim 

daquela casa. Ao contrário de suas irmãs, Carlos não aceita a naturalização 
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da governanta e de sua autoridade. Para ele, Fräulein é mais que mecanismo 

novo da casa, é a representação, em forma de incógnita, do risco possível e 

da transgressão desejada. É possível, então, considerar o gozo da 

governanta como o prazer do reconhecimento de sua subjetividade, de sua 

condição sempre fragilizada de sujeito, para além de mero elemento, sob o 

disfarce de uma máscara em forma de nome. Um prazer que sem dúvida 

transcende o âmbito estrito do profissionalismo requerido pela personagem. 

De certo modo, ao denunciar, através de suas atitudes, a fragilidade 

potencial do disfarce constituído no nome Fräulein e consequentemente das 

normas que ele representa, Carlos evidencia sua disposição para o risco 

presente numa relação fora da lei doméstica vigente naquele lar. Fräulein é a 

representação dessa norma, mas é também, para o jovem rapaz que passa a 

desejar a posse do seu corpo, o convite sedutor para transgredi-la. Nesse 

nome, portanto, está toda a ambivalência assumida pela personagem: 

professora-prostituta. Ambivalência caracterizada, como já dito anteriormente, 

pelo gesto de afirmação de uma moral burguesa idealizada e de subversão 

dessa mesma moral.  

Ainda com relação a Carlos, é correto dizer que há certa previsibilidade 

para os destinos que se desenvolvem onde vigoram normas sociais rígidas, 

como pretendem ser, pelo menos aparentemente, o caso da burguesia 

nascente em que se encontra o jovem Souza Costa. No entanto, para além da 

aparência, é dado ao leitor perceber, mesmo dentro dessa lógica rígida de 

uma moral desejada, como as diversas subjetividades buscam no romance 

colocar-se de modo mais conveniente, favorecendo seus interesses mais 

particulares e específicos.  

Estabelece-se assim um processo de negociação em que os 

personagens estão dispostos a abrir mão de algo para alcançar outros 

privilégios. Um processo em que os valores são precários, variando sua 

cotação em função das circunstâncias e interesses mais imediatos. O próprio 

Carlos, apesar de jovem, já demonstra estar consciente de tal dinâmica. É o 

que pode ser percebido no seguinte diálogo em que o jovem conversa com 

Fräulein sobre seu futuro.  
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Carlos abaixou o rosto, brincabrincando com a página: 
_Não sei... Papai quer que eu estude Direito... 
_E você não gosta de Direito?  
_Não gosto nem desgosto, mas pra quê? Ele já falou uma vez que 
 quando eu fizer vinte e um anos me dá uma fazenda pra mim...  
Então pra que Direito! 
_Quantos anos você tem? 
_... fazer dezesseis. (ANDRADE, 1944, p.56) 

 

 Gostar ou não gostar é indiferente diante de um destino já traçado, ao 

qual Carlos parece estar, até certo ponto, acomodado. O futuro para o menino 

não representa a aventura da escolha e da decisão pessoal, antes é o 

cumprimento de um roteiro previamente determinado pelo pai e não 

questionado. 

De certo modo, nesse roteiro a que Carlos se submete sem restrições, 

está mais uma vez presente a tentativa de afirmação de status burguês que 

precisa ser legitimado tanto econômica quanto culturalmente. Nesse sentido, 

são emblemáticos os caminhos que o pai prescreve para o jovem rapaz: 

tornar-se bacharel e fazendeiro nas primeiras décadas do século XX é almejar 

integrar-se tanto à poderosa oligarquia rural de São Paulo quanto à elite 

bacharelesca, síntese cultural do país. Um destino corriqueiramente burguês, 

sem dúvida. Convenientemente bem aceito pelo jovem que, a despeito de ver 

nisso alguns privilégios, não deixa de revelar em sua fala certa falta de 

entusiasmo quanto ao futuro, isso muito provavelmente por não reconhecer 

nos caminhos que lhe são apontados a representação de sua vontade mais 

íntima. 

É de se estranhar a postura até certo ponto resignada de Carlos em uma 

fase geralmente de descobertas e envolvimentos intensos com o mundo novo 

dos adultos, mundo que já acena de um horizonte não muito distante no 

tempo. Fase também em que se intensifica a busca pela afirmação mais 

pessoal diante da vida. A aceitação muda de uma vontade que, na verdade, 

não é explicitamente a sua, revela ao mesmo tempo a conveniência de tal 

gesto e a opressão gerada por ele. 

Diante desse panorama, Fräulein parece representar para o jovem a 

possibilidade da aventura e do risco que lhe é negado experienciar dentro da 

previsibilidade do futuro já traçado de homem burguês. Assim, singulariza-se 
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a relação entre Carlos e Fräulein. Relação em que o ato de apreender 

elementos de uma cultura estrangeira se funde com a manifestação de um 

desejo pessoal pela própria identidade. Pela expressão do que de fato é 

vontade manifesta do jovem moço. Desejo que, no decorrer da narrativa, 

reveste-se de forte caráter sexual, cujo objeto desejado passa a ser a mulher 

por trás do nome. 

Fräulein torna-se, portanto, uma professora de muitas linguagens à 

medida que seu gesto de ensinar é dotado de caráter extremamente 

ambíguo, cujos sentidos procuram responder a expectativas de ordens 

diversas e contraditórias. 

Ensinar é cumprir uma determinação específica de suprir uma lacuna 

cultural na educação dos filhos da família Souza Costa e, com isso, contribuir 

para a legitimação social dessa família diante do mundo burguês em que está 

inserida. Mas ensinar é também orientar o jovem Carlos na descoberta de si 

mesmo como adulto, capaz de fazer escolhas e tomar decisões quanto ao 

seu futuro, mesmo que isso implique subverter a moral familiar, que muitas 

vezes o oprime. Especificamente, com relação a Carlos, ensinar é também 

orientá-lo no trato de seus sentimentos e desejos de homem, no trato das 

questões sexuais e amorosas. Mas ensinar, para Fräulein, é, além de tudo, 

oportunidade de revisitar elementos de sua cultura de exilada: o idioma, a 

música, a literatura de seu país. Assim, ensinar é de certo modo afirmar sua 

cultura, expandindo-a para além dos limites territoriais de sua nação.  

Ao cumprir sua função de professora de linguagens, portanto, a 

governanta exilada é responsável por fazer circular elementos e signos 

culturais mais variados, que assim são submetidos a um processo de 

ressignificação, assumindo outros sentidos e valores, promovendo a 

movimentação do próprio modo como as identidades são representadas no 

romance. 
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3.1 A construção do estereótipo: ambivalência da repetição 
 

No romance, a personagem exilada parece assumir a ambivalência 

como marca característica de sua postura, cuja principal representação é o 

nome, deliberadamente escolhido para si. Tal escolha parece revelar certa 

estratégia conveniente à consolidação e manutenção do status de poder, 

necessário para que seja cumprido o trabalho que lhe foi encomendado. Para 

garantir isso, a exilada se utiliza do recurso da repetição do nome, 

conseguindo um efeito parecido com o que ocorre com a construção de certos 

estereótipos. A repetição gera uma ilusão de correspondência natural entre o  

referente e o nome, entre significado e significante: uma representação 

constituída sob a égide da fixidez. 

 A consequência desse processo é a sensação de apreensão do 

referente através do conhecimento de sua representação. Fräulein, segundo o 

narrador, ao promover a repetição do nome, apresenta-se no seu eu possível 

e visível. Ou seja, apresenta-se como totalmente conhecida, e destituída de 

maiores segredos. 

O fato de se valer, principalmente, de um recurso de linguagem para 

construir seu disfarce revela Fräulein como experiente professora, sábia o 

bastante para perceber a importância dos elementos simbólicos dentro do 

processo em que está inserida. Uma personagem que, tal e qual o próprio 

Mário de Andrade, utiliza-se dos elementos de determinada tradição coloquial 

para promover os efeitos que lhes são mais convenientes. Nesse sentido, ao 

escolher o nome da protagonista, Mário de Andrade ratifica a fatura da 

negociação proposta, tanto na trama quanto no que ela possa representar 

dentro do seu projeto estético e político.  

Mais uma vez, destaca-se na obra a questão do uso consciente e 

estratégico da linguagem enquanto meio adequado para alcançar objetivos de 

mobilização de diferenças e negociação entre alteridades. Ao se valer do 

disfarce do nome, Fräulein ratifica a posição da linguagem como campo 

privilegiado, em que ocorrem os processos de aproximação, trocas e 

distanciamentos culturais e identitários. Tal postura é notadamente a de 
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certos intelectuais modernistas, como Mário de Andrade, que não considerava 

ações distantes a do oficio de escritor e a de engajado político. 

Nesse sentido, parece-me interessante observar de modo mais criterioso 

certos aspectos implicados na repetição do nome, promovida pela própria 

personagem. Acredito que essa perspectiva de análise possibilita uma 

aproximação entre o que ocorre no romance e o que é afirmado por Homi 

Bhabha em seu texto “A outra Questão: o estereótipo, a discriminação e o 

discurso do Colonialismo (1998)”. Nesse texto, o pensador alerta sobre a 

necessidade de se questionar, dentro do discurso colonialista, o modo de 

representação da alteridade. Segundo ele, a importância dessa representação 

se deve ao fato de que um aspecto importante é justamente a dependência 

do conceito de fixidez na construção ideológica da alteridade. O discurso 

colonial é construído dentro da relação saber/poder, em que “saber o Outro” 

está, de um certo modo, ligado à possibilidade de produzir uma representação 

desse Outro. Nas palavras de Bhabha, “... o discurso colonial produz o 

colonizado como uma realidade social que é ao mesmo tempo um outro e 

ainda assim inteiramente apreensível e visível” (BHABHA, 1998, 111). Assim, 

saber o Outro é, de certo modo, exercer um poder sobre ele. Nesse sentido, o 

estereótipo, essa forma de representação fixa da alteridade, configura-se 

como uma das principais estratégias do discurso colonial. 

Porém, não é conveniente desconsiderar a complexidade do discurso 

colonial, uma vez que, enquanto discurso, estará necessariamente sujeito às 

implicações de linguagem e da consequente ambivalência do signo 

linguístico. Afinal, o estereótipo é, na verdade, representação de um homem-

signo. Para o autor, é importante considerar o estereótipo como “um modo de 

representação complexo, ambivalente e contraditório, ansioso na mesma 

proporção em que é afirmativo exigindo não apenas que ampliemos nossos 

objetos críticos e políticos, mas que mudemos o próprio objeto de análise” 

(BHABHA, 1998, 110). Desse modo, ”A questão do Outro” pode ser 

interpretada também como um convite a olhar de um outro modo a questão 

da representação da alteridade no discurso colonial.  

O estereótipo, para Bhabha, é uma simplificação porque é uma forma 

presa, fixa de representação que, ao negar o jogo da diferença (que a 

negação do outro permite), constitui um problema para representação do 
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sujeito (BHABHA, 1998). Nesse sentido, pode haver a afirmação de um 

estado de discriminação e uma legitimação do exercício de poder colonizador 

através do estereótipo.  

O estereótipo, de certo modo, procura criar uma naturalização das 

representações, ou seja, através da repetição de determinado signo 

possibilita que este seja tomado como verdade apreendida. 

Consequentemente, o estereótipo legitima uma determinada hierarquia 

relacionada ao saber/poder.  

Contudo, pode-se entender a necessidade da repetição do estereótipo 

como uma ambivalência que aponta para uma ilusão de poder. Pois, se a 

repetição é a presentificação recorrente de uma forma de representação, é 

também a evidência da fragilidade de uma imagem que é finita. Há uma 

imagem no estereótipo que demanda a volta constante a si mesma, revelando 

nisso certa fragilidade constitutiva. 

O discurso colonial, segundo o autor, exige uma articulação das 

diferenças sexuais e raciais, pois na relação colonizador/colonizado estará em 

evidência a questão da identificação e do repúdio, em um jogo de afirmação e 

negação das diferenças. O desejo sexual é a representação simbólica da 

necessidade do outro na afirmação da identidade. Só diante da alteridade que 

há o reconhecimento de si, por isso há o desejo pelo outro; porém é preciso 

reconhecer as diferenças para que o “eu” não se torne o “outro” e se perca. 

A aproximação aqui proposta é válida à medida que, no romance, a 

linguagem é elemento central de uma dinâmica em que saber e poder são 

ações complementares do mesmo processo. A exilada é aquela que detém o 

saber sobre o universo cultural que deve ser apresentado a seus pupilos, 

disso advém, em grande parte, sua autoridade. No entanto, nota-se que o 

modo como a personagem se apresenta, sobretudo às mais jovens da família 

Souza Costa, revela a utilização do efeito da fixidez presente nos 

estereótipos, no intuito justamente de que não seja questionado sua 

representação como alteridade e autoridade. Desse modo, a correspondência 

buscada entre a figura de Elza e o nome alemão adotado gera a ilusão de que 

essa mulher não apresenta nada além do que é evidente, do que lhe é 

completamente apreensível. A fixidez, que existe é a da representação 

identitária, cujo efeito interessante é o da minimização do estranhamento do 
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olhar curioso diante da diferença. Frente a Aldinha, Laurita e Luisa, Fräulein é 

representada como o outro que pode ser apreendido por inteiro, 

consequentemente como alguém sobre quem se tem certo poder e que, por 

isso, não se deve temer ou questionar: um grande passo em direção à 

identificação. 

Porém o efeito de apreensão, possível a partir da fixidez do nome 

tornado estereótipo, aqui é algo que serve mais à exilada, uma vez que a ela 

não interessa que sejam conhecidos aspectos de sua identidade que 

precisam ser mantidos ocultos. Desse modo, mais uma vez Fräulein realiza, 

por meio do uso da linguagem, o feito de transformar o que lhe poderia ser 

desfavorável em algo extremamente favorável. Dar a posse de algo de si é 

negociar para ter a posse de algo do Outro: no caso, o respeito à sua 

condição de autoridade.  

Sua maior vantagem em tudo isso, no entanto, é justamente a de estar 

consciente de tal operação, dessa negociação simbólica em que os interesses 

dos envolvidos não se correspondem necessariamente; a de não ser, como 

as crianças da casa, uma ingênua. Afinal, ao exilado não é dada a 

oportunidade de ser, em terras que não a sua, um ingênuo sobre sua 

condição. 

A ambivalência da repetição, então, está no fato de que, no caso 

específico do romance, diferentemente do que ocorre no discurso colonialista, 

a fixidez presente no nome Fräulein serve para garantir a continuação da 

negociação identitária, do jogo em que a diferença continua a ser elemento 

fundamental na dinâmica cultural. Ao ser garantida a imagem de professora e 

governanta rígida é assegurado à exilada o direito de usar algo de seu capital 

cultural apenas quando lhe for conveniente. Assim, estão garantidos os 

recursos para continuar participando da negociação que se realiza no espaço 

doméstico do lar Souza Costa. 
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3.2 O jogo do nome 
 

O nome, ao contrário do que pretende fazer crer às filhas da casa, 

esconde muitos segredos. E Carlos é, entre a prole Souza Costa, aquele que 

pressente essa condição. Para Carlos o nome não simplesmente esconde algo, 

a despeito de querer se mostrar apreensível, mas sugere um percurso de 

descoberta. Um mistério possível de ser alcançado ou ao menos válido como 

aposta e risco. O desejo, então, surge da crença na possibilidade da conquista 

desse mistério.  

 Fräulein é signo para ser decifrado, muito mais que meramente repetido. 

O nome corresponde à mulher, moça, governanta, professora... à figura 

feminina que demanda ser desejada ou vista como fria representação da 

norma mais rígida do lar doméstico? O indecidível é o que mais seduz, 

justamente por não eximir a possibilidade da escolha, estendendo-a como 

expectativa que perdura. E o poder escolher é a afirmação de uma identidade 

autônoma vislumbrada e desejada pelo jovem Carlos. 

 No decorrer da narrativa, esse parece ser o principal método adotado 

por Fräulein para conduzir seu aprendiz-amante pelo caminho do amor. 

Sempre colocá-lo, o jovem, em situações em que lhe é demandada decisão e 

risco. Sempre apresentá-lo às potenciais consequências das atitudes no amor, 

despertando preferências e gestos próprios no jovem. Proporcionando-lhe 

contato com algo de si, até então encoberto por uma afetividade machucadora. 

Carlos era um machucador, é o que nos afirma o narrador em certo momento. 

Mas Carlos vai se mostrando um bom aprendiz, capaz de gozar a felicidade no 

simples fato de estar perto da amante, em uma intimidade sutil e confidente. 

Um gozo advindo do jogo, só partilhado pelos amantes, em que nada precisa 

ser evidente, embora não se duvide de sua evidência; em que gestos mínimos 

sugerem significados contundentes, mas nunca explicitados. Em que as graves 

questões do desejo sexual e da identidade podem ser tratadas em tons 

diversos e alternados entre a seriedade e o lúdico quase infantil. 

 O trecho abaixo parece ser um bom exemplo desse jogo de tom relativo 

em que é tratada a questão:  
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Carlos descera do bonde e entrava no jardim, vinha do clube. Fräulein 
viu ele chegar como sem ver, escondida na leitura. Ele 
hesitou.Enveredou pra pérgola. 
_ Bom dia, Fräulein! 
_ Bom dia, Carlos. Nadou muito? 
_ Assim. 
Agora sorria com esse sorriso enjeitado dos que não agem claro e... 
procedendo mal? porque! Passara a perna esquerda sobre a mesa 
branca, semi-sentado. Balançava num ritmo quase irregular. Quase. E 
olhava sobre a mesa uma folha perdida com que a mão brincava. Os 
desapontados se deixam olhar, Fräulein examinou Carlos {...} 
De repente entregou os olhos à moça. Trouxe-os de novo para a 
brincadeira da folha e da mão. Fräulein sabia apreciar tanta meninice 
pura e tão sadia. Felizes ambos nessa intimidade (ANDRADE, 1994, 
p.68). 

 

Nota-se um encadeamento de pequenos gestos hesitantes, para usar 

um termo do próprio narrador. Fräulein vê como se não visse. Carlos hesita e 

sorri como quem não age claro. Deixam-se olhar brevemente para logo fugir 

aos olhos um do outro. Numa brincadeira em que tudo é um ‘’quase’’ tenso e 

envolvente ao mesmo tempo. Um jogo de prolongamentos, incitações e 

desapontamentos. 

Na sequência desse trecho, Carlos logo se retira para o interior da casa 

e o narrador o acusa de estar fugindo e de ainda não ter a consciência da 

felicidade experimentada. Mas ao partir, “... Fräulein o enxerga por muito tempo 

ainda, se afastando. Vitorioso sereno. Como um jovem Siegfried” (IBIDEM, 

p.69). Há certo orgulho no modo como o narrador descreve o olhar da mestra. 

De certo modo, ela parece reconhecer a progressão do jovem com relação ao 

trato das sutilezas do amor. 

Carlos se mostra capaz de jogar, valendo-se de mais recursos que não 

apenas a imposição viril e desconcertante que, no romance, parece lhe ser 

natural. É o que nos mostra o seguinte trecho, exemplar: “Ele não fez por mal, 

quis beijar e machucou, Aldinha chora. A culpa é de quem? De Carlos 

“(IBIDEM, p.66). 

Portanto, parece ter mais razão a alemã convicta de que o amor é algo 

que se ensine: “É coisa que se ensine o amor? Creio que não. Ela crê que sim” 

(IBIDEM, p. 65). Pois, o mesmo Carlos forçoso do amor de suas irmãs, 

machucador, passa a ser capaz de gravar a imagem de sua presença na 

memória de Fräulein e de envolvê-la justamente quando hesita e “foge”.  
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A força relevada na aparente fragilidade parece ser cara para os 

métodos de Fräulein, afinal é este o principal recurso de que ela se utiliza para 

garantir sua autoridade: o oposto feito favorável. O tonar-se imediatamente 

conhecida para não ser tomada como elemento estranho, e diante de Carlos, o 

revelar-se abatida e desapontada para estimular a intimidade. O deslocar-se da 

centralidade do poder para melhor utilizar dos recursos de que dispõe.  Na 

cena anterior, Carlos se retira - ou foge, como diz o narrador. No entanto, 

nesse trecho é que é descrita a imagem que marcaria Fräulein ao longo do 

tempo. “Essa foi, sem que para isso tivesse uma razão mais forte, a imagem 

dele que conservaria nítida por toda a vida” (ANDRADE, 1994, p.68). 

De certo modo, conclui-se disso que há, na trama de Amar, verbo 

intransitivo uma valorização do manter-se na periferia quando se deveria  

ocupar a centralidade dos fatos. O que na verdade tem como principal efeito o 

desapontamento tão referido pelo narrador; o prolongamento de um estado de 

gozo, que é ao mesmo tempo o prolongamento da dinâmica narrativa. Nesse 

sentido, é válida a discussão feita no capítulo anterior desse trabalho, quando 

se discute a estratégia do narrador marioandradino. De fato, há a valorização 

do jogo que parece ser mais envolvente na medida em que mais desaponta. 

O efeito disso é a manutenção da possibilidade adiada, daquilo que não 

se decide no momento que parecia ser o momento crítico da decisão. O 

desviar-se constantemente para outro foco, a pura sedução. Sedução, como já 

dito, parecida com aquela empreendida pelo próprio narrador do romance. 

Aqui, portanto, é possível afirmar que tal gesto sedutor perpassa 

instâncias diversas da obra: personagem, narrador, autor evidenciam de modos 

específicos um movimento criativo ligado aos aspectos estéticos e políticos 

relativos a Amar, verbo intransitivo e ao Movimento Modernista. É ratificada, 

nessas diversas instâncias, nessas diversas vozes, a postura desejosa do 

Outro, característica do gesto antropofágico de abertura e assimilação crítica 

de traços da alteridade. O deslocamento de referências próprias que eram tidas 

como estáveis promove o desapontamento conveniente, cuja consequência 

marcante acaba sendo a realimentação do desejo diante da novidade sugerida, 

da provocação nascida já no ato do desapontamento.  

De certo modo, é isso que ocorre no caso do autor que narra uma 

história predominantemente urbana e a denomina de idílio, desapontando 
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expectativas de leitores, ao mesmo tempo em que os seduz para a descoberta 

de uma trama envolvente.  

Também é o que faz o narrador do romance quando desvia o foco 

narrativo em momentos de maior expectativa; por exemplo, na primeira noite 

de amor entre Carlos e Fräulein, imediatamente apresentando aos curiosos 

leitores outro envolvimento da personagem exilada, envolvimento até aquele 

momento ainda insuspeito na trama romanesca.  

É, sobretudo, essa a estratégia perceptível em Fräulein que frustra a 

curiosidade infantil das filhas mais novas da família burguesa dos Souza Costa, 

mas consegue o efeito paradoxal de garantir a atenção especial de Carlos e 

dos leitores do romance, ambos comprometidos com a subversão de uma 

moral de aparências que marca o ambiente burguês onde se desenvolve a 

narrativa. 

É possível referir-se, portanto, a uma pedagogia da sedução expressa 

pelo romance, cuja principal lição é o desviar-se: desapontar para envolver. 

Cria-se desse modo a dinâmica característica de um jogo, que se alimenta de 

instabilidades e deslocamentos e é reiterado constantemente por instâncias 

diversas dentro da obra. A personagem exilada sob a máscara do nome 

Fräulein - juntamente com os sentidos diversos que ao longo da narrativa vão 

se agregando aí - pode ser vista como ícone mais evidente desse processo. 

No entanto, verificando as relações amplas entre as instâncias da 

narrativa, nota-se que Fräulein apenas repercute o gesto presente já na 

elaboração do romance. A alemã assim como o narrador, representam no 

interior da narrativa uma voz que se expande para além dos limites formais da 

obra. Essa voz posiciona-se frente às questões tratadas no interior de 

romance, mas revela suas ligações com o contexto exterior e com toda a 

tradição literária anterior que precede a obra. É a voz de uma perspectiva 

modernista sobre literatura e identidade, assumindo o tom professoral e 

apontando um caminho de reflexão sobre identidade nacional que considera a 

diferença como recurso importante no processo negociado, que é o de 

constituição de uma identidade moderna no Brasil. Um método que vislumbra a 

identidade nacional como busca em que, tal e qual ocorre com a busca de 

Carlos por sua identidade, tem-se a decisão sempre adiada, num movimento 

que realimenta a própria busca. A identidade é algo desejado, porém sempre 
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adiado, alcançando seu ápice num “quase” que fixa na memória algo de nunca 

definitivo, mas, de fato, notável.  

Nesse sentido, talvez a opção pelo deslocamento estratégico e 

frustrante do foco sobre aquilo que é caracteristicamente tido como nacional 

seja - bem mais que a afirmação permanente de elementos tidos como 

essenciais para a cultura local - o caminho para se vislumbrar aquela 

identidade moderna de nação.  

O romance, ao assumir, em diversos momentos, a periferia dos fatos 

como lugar privilegiado de onde se pode negociar com maior liberdade e dispor 

de maiores recursos, inverte a lógica da afirmação radical da presença e se 

valoriza o foco na diferença. A diferença é valorizada como aquilo capaz de 

promover o movimento constante das representações identitárias. No romance, 

tanto o narrador quanto a própria Fräulein, assim como o gesto criativo do 

próprio Mario de Andrade são evidências disso. Postula-se aqui, portanto, a 

possibilidade de uma pedagogia da sedução, que reitera o discurso de abertura 

à diferença, isso através das vozes do autor, do narrador e da personagem 

exilada.  

Ao retomar, diante do que vem sendo dito, a ideia exposta no capítulo 

inicial desse texto, a perspectiva de consciência elaborativa, pressuposta na 

concepção Marioandradina de técnica, sou impelido a considerar tal gesto 

como evento criativo consciente do escritor modernista, que ao se utilizar de 

uma exilada como personagem principal de um romance escrito em momento 

crítico de reflexão sobre a identidade brasileira, desloca-se como foco, coloca-

se na periferia para observar de maneira mais livre e crítica, valendo-se 

inclusive dos discursos e representações disponíveis sobre o nacional, mas faz 

isso do modo que lhe parece mais estratégico e conveniente. 

Enfatizando desse modo da assimilação critica da diferença, o escritor 

mais uma vez corrobora a postura antropofágica de desejo pelo outro. Fräulein 

é, portanto, objeto de desejo também do escritor modernista que não se 

constrange por revelar sua fissura pelo que lhe é alheio. Ratifica-se, assim, a 

máxima do Manifesto Antropófago: “Só me interessa o que não é meu” 

(ANDRADE, 1989). Não há traumas nesse gesto assumido, apenas a 

legitimação da diferença como valor, como algo que se pode requerer para si. 
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O nome Fräulein é objeto de desejo também por constitui-se como 

mulher-signo, como metáfora da linguagem desejada, capaz de expressar as 

ambivalências e contradições presentes no jogo em que vai se buscando a 

identidade brasileira. Com relação a essa estratégia operada no campo da 

linguagem, pode-se dizer que, através dela, efetiva-se certa identidade – a da 

personagem alemã - que prescinde de uma totalização e que, em certo 

momento, torna-se consciente de sua condição particular de exilado. 

 Tal condição requer desse exilado que ele experiencie a inevitável 

instabilidade das representações de si mesmo frente a seus Outros, e que 

saiba manipular, de modo convenientemente estratégico, as identificações 

provisórias decorrentes de sua experiência. Esta capacidade de jogar com as 

representações é a garantia de que, mesmo enquanto representante de uma 

minoria, o exilado poderá participar das negociações identitírias em terras 

alheias.  

Assim, considerando de forma ampla o que disse Jaques Derrida (2005) 

sobre o discurso das ciências humanas, é possível pensar que o jogo das 

identidades em que o exilado toma parte, no romance, é o mesmo jogo 

realizado no campo da linguagem, cuja finitude é o que permite que, entre seus 

elementos constituintes, se realizem substituições infinitas. Nas palavras do 

filósofo: 

 
Este campo [o da linguagem] só permite substituições 
infinitas porque é finito, isto é, porque em vez de ser um 
campo inesgotável, como na hipótese clássica, em vez de 
ser demasiado grande, lhe falta algo, a saber um centro que 
detenha  e fundamente o jogo das substituições 
(DERRIDA,2005, p. 244). 

 

Neste jogo de nomes em que não se pode especificar uma identidade 

central, um centro originário que limite as possíveis substituições de sentidos 

para o nome Fräulein está toda a trama da negociação identitária no romance. 

Uma negociação que tem como efeito mais significativo mudanças constantes 

no modo como se dá a representação e a valoração dos discursos mobilizados 

pelos personagens envolvidos no processo. Isso é o que torna possível que 

coexistam as representações de professora, governanta, prostituta entre outras 

sob o abrigo do mesmo signo.  
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Tal jogo de nomes se torna possível no momento em que Elza, 

consciente de sua condição, promove certo deslocamento de sua própria 

cultura de referência. Esse momento é dotado de complexidade e se realiza a 

partir de um abalo no discurso da presença originária, do centro como condição 

de existência. Tal momento, conforme Derrida, “Não é apenas e principalmente 

um momento do discurso filosófico ou cientifico, é também um momento 

político, econômico técnico, etc.” (DERRIDA, 2005, p. 234). É quando ocorre o 

abalo na forma como o próprio discurso sobre identidade se constitui 

internamente. Pode-se dizer que o gesto realizado no campo da linguagem, do 

qual o jogo do nome é a efetivação no romance, é um gesto de amplo alcance 

social e de considerável complexidade. Isto, uma vez que, a língua é de fato 

campo de articulação entre as diversas formas de interações sociais, sendo 

pouco provável, em seu interior, a separação definitiva das categorias que 

determinam a estrutura de uma sociedade. De certo modo, seguindo o 

raciocínio do escritor francês, o deslocamento das referências identitárias, 

embora seja realizado no âmbito imediato do literário, articula de modo 

produtivo o político, o econômico, o técnico e o erótico, fragilizando as 

respectivas fronteiras existentes entre tais campos de percepção do social e, 

consequentemente,  promovendo a ampla circulação de seus elementos.  

Neste deslocamento de referências culturais, realizado pelo jogo de 

nomes da personagem está implícita certa postura intelectual que faz frente 

aos discursos identitários baseados no exacerbamento da presença e da cor 

local. Ampliando a perspectiva de tal processo, nota-se o uso da técnica de 

escrita romanesca para promover um abalo na própria tradição literária local. 

Nesse abalo, passa a ser questionada a própria possibilidade de identidade 

nacional essencial e dotada de pureza inata. 

O que se pode inferir disso é que o projeto identitário modernista, para 

Mário de Andrade, ao contrário da visão mais aceita até aquele momento, 

parece apontar para uma perspectiva sobre identidade nacional que considera 

o valor das diferenças culturais entre grupos envolvidos, muito mais que 

negação do que é peculiar a eles. 

Outra evidência de tal postura ocorre, por exemplo, quando Fräulein se 

mostra disposta a negociar, consciente ou não das perdas e dos ganhos 

decorrentes disso. O capital com o qual ela entra a negociação constitui-se, 
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sobretudo, do nome. O nome alemão que repercute por entre os ambientes da 

residência dos Souza Costa atualiza uma memória distante no espaço e no 

tempo. A memória da cultura de um Outro, exilado e consciente de sua 

condição de minoria. Contudo, é também nesse ambiente que esse nome 

ajuda a afirmar o status de poder e moral burguesa de que os Souza Costa são 

representantes. O valor do nome nessa negociação é definido pelos sentidos 

transitórios e ambivalentes dos discursos que perpassam o interior desse 

mesmo significante: Fräulein, onde o próprio e o alheio implicam-se e 

demandam-se mutuamente, em um processo complexo em que a diferença é a 

força geradora do movimento de sentidos. 

O movimento de sentidos no interior do nome Fräulein é um evidência 

daquela falta na origem que, segundo Derrida, constitui o movimento do jogo e 

da “suplementaridade” (DERRIDA, 2005, p. 245), perspectiva segundo a qual 

não há um sentido definitivo e permanente para os discursos humanos.  

Assim, ao considerar essa operação de linguagem, realizada no 

romance, é possível dizer que Mário de Andrade parece empreender uma 

reflexão sobre identidade nacional que tende a considerá-la envolvida em 

processo de negociação, cujas representações, sentidos e discursos 

mobilizados tendem a ser instáveis e não definitivos. 

Tal reflexão torna-se viável, uma vez que se considera a elaboração do 

romance enquanto gesto criativo que pode promover um abalo no próprio 

discurso de identidade afirmado por certa tradição literária nacional. Daí se 

poder considerar, como no segundo capítulo deste trabalho, os elementos de 

constituição interna da narrativa em sua ambivalência de elementos da 

linguagem literária, recursos produtivos para se promover o deslocamento e a 

frustração de uma determinada perspectiva sobre a identidade de uma nação 

que se quer moderna. Por isso, como categorias envolvidas em um jogo 

discursivo semelhante àquele realizado no nome Fräulein. Nesse sentido, 

tempo, espaço, personagem, narrador são também recursos dos quais o autor 

se utiliza e a partir dos quais ocorre, no romance, a articulação de discursos e 

representações identitárias não coincidentes. 

Isso pode ser percebido na presente trama romanesca que se 

desenvolve a partir do pacto comercial firmado entre Fräulein e Souza Costa 

Pai, também na implicação entre a demanda da exilada por uma autoridade 
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reconhecida por sua lisura profissional e o caráter subversivo da profissão que 

exerce. Nestes aspectos, a tônica do desejo pelo diferente fica evidenciada, 

uma vez que o pacto comercial é no fundo uma negociação em que está 

envolvida diretamente a questão de diferença sexual.  

De certo modo, ao trazer discussão sobre identidade nacional para o 

âmbito da intimidade doméstica e do desejo sexual, o romance aponta para a 

perspectiva de uma relação de poder que também perpassa a dimensão do 

particular e do performativo. Isso, em oposição à ideia de uma identidade 

homogeneizante e exclusiva que desconsidera as diferenças entre os 

envolvidos no processo de identificação. 

O jogo do nome assim é aquele em que a questão da identidade 

moderna da nação é algo que diz respeito ao gesto suplementar da escrita de 

Mário de Andrade. Escrita capaz de deslocar toda uma tradição literária e 

política que lhe antecede sem, no entanto, negá-las definitivamente.  

Reelaborada, através da mudança de foco, a questão da identidade 

passa a ser tratada em sua dimensão mais pertinente à intimidade doméstica. 

Tem-se deslocado, desse modo, o foco de um discurso que antes privilegiava o 

coletivo homogêneo de um grupo, alijando as diferenças que perturbassem sua 

ordem e coerência interna. Ao invés disso, na perspectiva de Amar, verbo 

intransitivo, esse discurso tem como âmbito recorrente o particular e a ação 

performativa dos sujeitos que, em função de interesses bem específicos, 

negociam formas de representação de si e afetam consequentemente formas 

de representação dos Outros com quem se relacionam. 

 

 

3.3  O jogo do provisório 

 

 A parte final do romance se desenvolve após a despedida de Fräulein da 

casa dos Souza Costa. Sua partida se dá em razão da encenação de um 

flagrante pactuado entre a exilada, Laura e Felisberto Souza Costa, mãe e pai 

de Carlos.  

O pacto inicial, firmado entre a alemã e Felisberto tinha como projeto 

final a descoberta da relação íntima e secreta entre a governanta e o jovem. 

Esse flagrante, dado pelo pai justamente quando o jovem estava na intimidade 
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com Fräulein, em seu quarto, tinha como objetivo mostrar o quanto esse tipo de 

relacionamento era uma afronta à moral familiar. Além disso, buscava 

identificar a figura do pai e da mãe como zelosos e sabedores dos perigos da 

vida, os quais ainda eram desconhecidos pelo jovem. Sobretudo o perigo de 

uma gravidez indesejada, possibilidade levantada pelo pai, é o que mais 

assusta o menino. Diante do flagrante, também estaria justificada a partida de 

Fräulein como algo inevitável, uma fatalidade.   

 A cena em que Carlos fica da janela de sua casa, na avenida 

Higienópolis, chorando, enquanto observa o carro que leva sua amada para 

longe é, de fato, marcante. Tanto quanto a que se segue, mostrando Fräulein, 

após tomar o trem, pensativa e dividida entre a dor da despedida e os planos 

de novos trabalhos para o futuro, em sua característica ambiguidade de 

homem-da-vida e homem-do-sonho.  

 Imediatamente após isso, o narrador afirma: “E o idílio de Fräulein acaba 

aqui. O idílio dos dois. O livro está acabado. FIM” (ANDRADE, 1944. p. 140). A 

despedida e o abandono da exilada da casa burguesa parecem mesmo ser 

eventos que marcam o fim da trama. Isso é evidenciado pelo narrador e 

graficamente indicado pela palavra “FIM” escrita em maiúsculas, em negrito e 

no centro da página. Conclui-se aí o pacto firmado na cena inicial do romance. 

 Porém, a despeito disso, a narração continua. Continua a voz do 

narrador com mais um de seus comentários e o convite instigante para que o 

leitor continue a seguir a trajetória de Carlos. Em suas palavras: “O idílio 

acabou. Porém se quiserem seguir Carlos mais um poucadinho, voltemos para 

a avenida Higienópolis. Eu volto (ANDRADE, 1944. p. 141).  

 O narrador novamente se apresenta como um bom sedutor ao 

empreender o convite desviante e comprometedor, capaz de realimentar a 

trama, dando novo impulso à dinâmica narrativa. Consegue o efeito de adiar o 

fim definitivo da narração, logrando expectativas já conformadas com a 

inscrição negritada de final do livro. Mais uma vez o leitor é chamado a 

compactuar com o jogo em que o definitivo é mantido em suspenso, em que o 

“FIM” é na verdade algo muito provisório.  

É mantido dessa forma o pacto de leitura do qual o leitor é participante e 

colaborador. Continua uma espécie de negociação que, embora tenha se 

iniciado na trama de amor e negócio entre Fräulein e os Souza Costa, parece 



 94

transcendê-la, estabelecendo assim uma relação específica da narrativa inicial 

com o contexto situado para além desta. 

 Esse adiamento do fim é, afinal, o gesto que estende as fronteiras da 

trama para além do esperado, sinalizando para a possibilidade de outras 

formas de se perceber a dinâmica da narração identitária, dramatizada na obra. 

Onde se esperava chegar não é o ponto onde se encerra a jornada, mas o 

ponto de onde se vislumbra a possibilidade de novos percursos, tão sedutores 

quanto aquele que se realizou até então.  

De certo modo, há, a partir desse ponto, uma nova configuração 

narrativa que realimenta o circuito das negociações que têm a exilada como 

referência. É sintomático o gesto de Fräulein que projeta, ainda sob o impacto 

da despedida de Carlos, outros emprendimentos amorosos. Em breve, outros 

jovens virão para que lhes ensine o amor, certamente é preciso que venham. 

Outros ganhos, perdas e afetações serão experienciados. O nome Fräulein 

assumirá outros sentidos e a exilada não será exatamente a mesma que se 

despediu de Carlos. 

 Elza sabe que é preciso se abrir a essas transformações, para que 

possa retornar, um dia, à Alemanha. Sabe que é preciso assumir o provisório 

das circunstâncias e das representações de si, que na verdade a fazem ser 

quem ela é. 

 De certo modo, a separação dos amantes, a despedia de Fräulein da 

casa dos Souza Costa fazia parte de um ritual premeditado, de uma encenação 

prevista desde o início das negociações estabelecidas entre a alemã e o pai 

Souza Costa. A separação, portanto, é parte de um rito de passagem que, para 

Carlos, tem o foco na transição identitária do mundo adolescente para o mundo 

adulto. E como transição, aponta para o futuro e para experiências posteriores. 

Consciente disso, o narrador parece se valer da expectativa advinda desse 

aspecto, inerente à trama, para frustrar e envolver. O final decretado do livro 

mostra-se, assim, como realidade provisória. A trama continua e é dada ao 

leitor a oportunidade de acompanhá-la.  

Esse provisório é importante à medida que indica um processo 

inconcluso e ainda em desenvolvimento. Novas relações são dadas a perceber 

a partir desse retorno do olhar ao ambiente doméstico da casa dos Souza 

Costa. Também é dado a perceber como as normas dessa casa rapidamente 
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se restabelecem em razão da ausência de Fräulein naquele espaço. A 

dinâmica doméstica novamente se adaptara a essa recente configuração. O 

olhar que retorna ao ambiente doméstico é também o olhar que resignifica o 

espaço simbólico da negociação identitária. 

O que finaliza o livro, conforme o narrador, é justamente o que inicia 

novas formas de relações e de interações nas quais tomam parte os 

personagens já conhecidos e também outros, só agora apresentados ao leitor. 

Tais personagens, sujeitos da narrativa, experimentam a continuidade do 

processo em que os discursos e formas de representação de si próprios 

precisam ser resignificados em função das exigências das novas relações, dos 

novos vínculos e das negociações advindas disso. 

Uma leitura interessante da repercussão desse gesto de retorno e de 

adiamento do fim é a de que o romance encena nisso o movimento de 

circulação contínua dos elementos simbólicos e discursos diversos envolvidos 

na negociação através da qual vai se constituindo a identidade nacional. Ou 

seja, o circuito realimentado das negociações em que sujeitos e suas 

representações se encontram e se distanciam, afetando-se constantemente. 

Ao finalizar a negociação entre sujeitos específicos da trama, logo esses 

partem para novos projetos, constituindo novos vínculos. E para tanto, 

mobilizam-se, em tal empreitada, os elementos e discursos adquiridos no 

processo imediatamente anterior. Esses elementos e discursos, no entanto, 

precisam assumir outros valores e sentidos, pois é necessário agora que 

sirvam a uma nova situação de negociação, sendo submetidos a novo 

processo de valoração.  

Uma consequência dessa dinâmica é a relativização dos valores 

anteriormente atribuídos às formas de representação identitárias, mobilizadas 

pelos sujeitos do processo. Novos sentidos agregam-se sem negar 

definitivamente os anteriores. Mas fazendo isso, desloca-os e fazem repercutir 

sobre as representações valores cambiáveis, possíveis de serem mobilizados 

de acordo com a demanda mais imediata da situação específica vividas no 

presente narrativo.  

Tal procedimento, utilizado pelos sujeitos no romance, pauta-se pela 

lógica de seleção, assimilação e uso estratégico dos discursos identitários. 
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Nesse gesto está a garantia de que o processo de negociação identitária terá 

continuidade. 
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Considerações finais: 

 

A opção por construir um trabalho crítico sobre a obra de Mário de 

Andrade não deixa de ser arriscada na mesma proporção em que é sedutora. 

O risco consiste principalmente no fato de que, como nos afirma Eneida Maria 

de Souza, Mário de Andrade “é um dos escritores modernistas mais estudados 

nas últimas décadas e presença constante no repertório de pesquisas 

realizadas tanto no âmbito acadêmico como fora dele (SOUZA, 1999, p. 179).” 

Assim, a expectativa de contribuir, somando minimamente algo de novo à 

quantidade de reflexões sobre a produção desse autor, parece ser – e de fato é 

– tarefa difícil e de grande responsabilidade. Sobretudo, quando consideramos 

também que críticos de inegável competência e capacidade intelectual já se 

debruçaram sobre os textos do escritor modernista, autor de Amar, verbo 

intransitivo. Entre esses críticos temos, por exemplo, nomes como os de Telê 

Ancona Lopes, João Luiz Lafetá, Eneida Maria de Souza e Silviano Santiago, 

entre outros.   

No entanto, a obra de Mário de Andrade, a despeito de tudo que se 

produziu de crítica nesses quase cem anos de história, parece esconder 

sentidos e possibilidades de leitura ainda insuspeitas. Aspectos e mesmo obras 

ainda pouco explorados pela crítica ratificam a característica de fato plural 

dessa produção. Ramais e caminhos, aludindo aqui ao trabalho de Lopes 

(1972), ainda não abordados revelam a potencialidade de um legado intelectual 

de amplo alcance histórico, capaz de ser atual mesmo após quase um século 

de sua produção. Nesse sentido, a obra de Mário de Andrade é extremamente 

sedutora por ser um convite a novos empreendimentos de reflexão e crítica. 

Tais empreendimentos se mostram interessantes sobretudo se sensíveis ao 

apelo desviante da obra Andradina. Obra que não se esgota inclusive devido a 

sua capacidade de manter diálogo produtivo com perspectivas teóricas 

contemporâneas.  

  A atualidade da obra modernista se mostra cada vez mais evidente à 

medida que se aproxima o período de celebrações dos cem anos do 

movimento. Não se pode ignorar que um ciclo de ponderações e debates se 
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anuncia nos próximos anos e que, mais uma vez, Mário de Andrade será nome 

certo nas rodas de discussão sobre os impactos e repercussões causados pelo 

Modernismo e que ainda se fazem sentir na sociedade brasileira. De certo 

modo, no que diz respeito ao Movimento Modernista, olhar o futuro próximo 

torna o passado cada vez mais atual, e escolher a obra de Mário de Andrade 

para esta reflexão é aceitar o convite para fazer parte desse processo.   

Dentro dessa dinâmica, a questão da identidade reaparece como pedra 

de toque revigorada pela nova configuração do panorama internacional no qual 

o Brasil assume uma posição de destaque. Esse fato tem como implicação a 

mudança no modo como se percebe a questão da nacionalidade assim como a 

necessidade de se rever perspectivas consolidadas sobre esse tema.  

Voltar os olhos para o modernismo é, de certo modo, voltar-se para um 

momento de fundamental importância, quando se firmou bases teóricas e 

políticas para que se estabelecesse a visão moderna de Brasil. Focar uma obra 

como Amar, verbo intransitivo, romance ainda pouco discutido quando se 

compara com as reflexões feitas acerca de Macunaíma, por exemplo, justifica-

se pela aposta de que esse texto aponta caminhos interessantes, embora 

ainda pouco explorados, que dialogam com reflexões bastante atuais sobre a 

questão identitária.  

Nesse sentido, a opção feita para o desenvolvimento do presente 

trabalho foi a de considerar as tensões constitutivas do pensamento e da 

produção de Mário de Andrade. Entre essas tensões, destaca-se aquela que 

diz respeito à preocupação estética e ao engajamento político do autor. Essa 

tensão foi importante, pois permitiu verificar, mesmo no interior da obra do 

escritor, uma postura de negociação entre realidades não coincidentes e até 

aparentemente opostas.  

Uma consequência interessante dessa disposição para negociar é o 

valor relativo conferido aos elementos mobilizados nesse ato. Assim, o gesto 

da escrita andradina é visto como gesto ambíguo, uma vez que se insere no 

campo do discurso estético da época e ao mesmo tempo revela-se como 

discurso também político, sobretudo ao trazer à tona a intimidade de uma 

sociedade em transformação e em busca de paradigmas mais condizentes com 

o contexto internacional, no qual se quer inserida.  
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O principio da consciência técnica para Mário de Andrade, que remete a 

uma postura mais lógica e intencional, atenta às questões formais e 

organizativas diante do fenômeno criativo, parece, à primeira vista, distoar do 

princípio da lógica antropofágica, com todo seu apelo erótico e passional. No 

entanto, como a análise do romance tentou demonstrar ao aproximar esses 

dois princípios, a tentativa de gerir a tensão consequente dessa aproximação 

revelou como solução narrativa a noção do desejo consciente, do uso 

pragmático do desejo. Ou seja, a demanda estratégica pela alteridade como 

recurso interessante na construção da narrativa moderna do país. 

Como desdobramento dessa visão, a ideia de uma economia cultural e 

identitária, pautada por uma negociação simbólica complexa é validada pelo 

pacto firmado no início do romance. Consequentemente, o corpo do exilado e 

os discursos que ele comporta passam a ser visto como recurso garantidor, à 

representação cultural minoritária, do direito de participar desse pacto 

negociado. Tal fato indica que não há ingenuidade do exilado envolvido nesse 

processo, uma vez que o âmbito em que tal negociação se realiza é o da 

intimidade mais profunda. O corpo em exílio - esse porta voz de linguagens – é 

visto, dentro de tudo isso, como metáfora privilegiada do discurso multifacetado 

e nem sempre evidente de uma cultura.  

A intransitividade amorosa e a pedagogia empreendida por Fräulein 

apontam para o possível, embora nem sempre bem sucedido, controle dos 

impulsos mais intensos do desejo. Possibilidade que se mostra estratégica no 

romance, uma vez que a abertura ao que é estrangeiro – o desejo e o fascínio 

pela diferença - deve ser realizada de modo não ingênuo e mesmo pragmático. 

A assimilação de elementos de culturas estrangeiras é algo desejável, 

sobretudo quando ocorre de modo conveniente, favorecendo a objetivos 

claramente definidos. Fräulein é uma profissional, afinal.  

O corpo do exilado, por sua vez visto como objeto de desejo, revela na 

verdade a demanda por diversas linguagens que compõem uma cultura 

específica. Demanda da qual participam vozes variadas, incluindo a voz de um 

narrador nada passivo, cujo discurso envolvente funciona como gesto 

desviante do foco narrativo, capaz de comprometer o leitor com seu projeto de 

busca por um modo não convencional de narrar a identidade. 
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O apelo de um discurso que se sobrepõe diversas vezes aos fatos na 

narrativa revela que a busca desse narrador na verdade é pela afirmação de 

uma imagem discursiva de si. No entanto, a realização desse desejo parece 

ser indireta e provisória, hesitante à medida que se revela insegura sobre seu 

real objeto. Isso, uma vez que a presença do discurso do exilado, inicialmente 

estratégica por assegurar a motivação para intervenções do narrador, mostra-

se perigosa, pois capaz de seduzir (desviar) até mesmo a voz desse narrador.  

De certo modo, pode-se perceber a relativização de um discurso que, ao 

buscar seu próprio eco, passa a desejar de modo semelhante outras vozes e 

discursos culturais, presentes no corpo do exilado. Ocorre, assim, a dinâmica 

de reconhecimento e estranhamento realizada no âmbito da linguagem. A 

consciência de linguagem aparece, portanto, como face indissociável de uma 

consciência identitária mais profunda, manifestada na relação identidade-

alteridade. 

Visto por uma perspectiva mais ampla, essa busca, em que está 

envolvido o narrador do romance, por uma linguagem capaz de expressar uma 

identidade mais vigorosa é a mesma que configura o projeto estético do 

Modernismo. Esse movimento que, diante do peso das influências da cultura 

europeia, pretendeu alcançar a autonomia criativa nacional. 

 Amar, verbo intransitivo, então, pode ser caracterizado como projeto 

narrativo que transcende o âmbito do discurso estritamente estético. Pois, ao 

narrar as relações complexas entre culturas diversas, atualiza a postura 

ideológica de Mario de Andrade, segundo a qual era necessário considerar a 

diversidade cultural como o elemento fundamental para a construção do país 

moderno. 

 Diante disso, a noção de técnica abordada neste trabalho leva a 

considerar que o escritor que domina sua escrita deve dominar os recursos 

com os quais negocia sua identidade intelectual e sua inserção na história da 

qual participa. Entre esses recursos de negociação identitária estão os 

discursos e as formas de representação da memória e da identidade coletiva, 

tidas como patrimônio do qual o artista dispõe para intervir no seu contexto de 

criação.   

A produção intelectual e artística de Mário de Andrade permite 

reconhecê-lo como esse artista que, consciente de sua escrita, utiliza-se do 
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patrimônio cultural disponível em prol do seu projeto de identidade. Desse 

modo, a escolha pelo tema do exílio é entendida como gesto estratégico do 

autor, gesto que lhe possibilitou dramatizar o movimento a que estão 

submetidos os representantes dos discursos culturais diversos que se afetam 

mutuamente no processo de busca e construção da identidade nacional. 

Decorre dessa afetação, o valor relativo da memória coletiva de que tais 

representantes culturais são portadores.  

A experiência do exilado é uma experiência politicamente determinada, 

pois o corpo em exílio se revela como representação de uma identidade 

deslocada. Uma presença minoritária que, em terras estranhas, passa a ser 

questionada sobre sua própria história ao mesmo tempo em que questiona a 

história local do lugar que hora lhe acolhe. Nesse sentido, a experiência do 

exílio, no romance, funciona como recurso discursivo de que se vale o escritor, 

para motivar questionamentos referentes tanto ao papel da cultura europeia no 

Brasil quanto do modo recorrente de se pensar a identidade nacional.  

Ao serem mobilizados, os discursos e as referências externas, assim 

como os modos locais de reflexão sobre identidade, submetem-se à afetação e 

ao reposicionamento mútuo dentro do romance. De certo modo, a narrativa 

com sua dinâmica, realiza a movimentação de tradições discursivas opostas e 

contraditórias, num jogo que embaralha seus respectivos sentidos e valores.  

O romance é, portanto, a efetivação do próprio circuito em que ocorre a 

movimentação dessas tradições discursivas e culturais. Isso pode ser 

verificado, por exemplo, no modo como é atualizada a narrativa idílica de base 

europeia do séc. XVIII, contudo, reposicionada em uma trama urbana do séc. 

XX. Também quando o tema do amor é colocado em evidência, para, diante de 

um modo não convencional de narrar, ser questionado quanto a sua frequente 

idealização.  

Além disso, destaca-se o próprio jogo de sedução, grande condutor da 

trama, que permite a aproximação de Amar, verbo intransitivo com um tipo 

espcífico de romance, muito presente nos contextos de fundação dos estados 

nacionais latinoamericanos. Esses romances tinham como forte característica, 

como nos afirma Dóris Sommer (2004), a não distinção entre “política ética e 

paixão erótica, entre nacionalismo épico e sensibilidade íntima ( SOMMER, 

2004, p. 41)”. De modo semelhante, porém dadas as especificidades dos 
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contextos de produção, a narrativa marioandradina parece assumir a diluição 

das fronteiras entre categorias discursivas como elemento importante no 

processo de construção da identidade nacional.  

Discursos diversos que, deslocados de seus contextos específicos, são 

submetidos a um processo de revisão crítica. Uma implicação que decorre 

desse processo é a de que, como já dito, há a relativização das posições 

conquistadas por tais práticas discursivas mais tradicionais dentro e ao longo 

da história da formação da identidade nacional. Consequentemente, há 

também a percepção de que seus respectivos valores são instáveis e não 

definitivos, sujeitos a ressignificações à medida que travam contato com outras 

representações culturais e identitárias. 

De modo incisivo, o nome Fräulein é a representação de como a referida 

instabilidade, a que são submetidos os discursos sobre identidade, pode ser 

usada estrategicamente como recurso interessante por aqueles que têm 

clareza de sua condição no processo de negociação identitária. Os diversos 

sentidos que, ao longo da narrativa, vão se agregando ao mesmo significante 

apontam a perspectiva de articulação produtiva a partir da diferença. 

 O exilado, consciente de sua condição, reconhece a necessidade de 

não negar formas de representação que lhe são atribuídas, mesmo quando 

essas formas parecem se opor violentamente, como é o caso da professora-

governanta e da prostituta-negociante. Ao assumir a contradição como traço 

característico de sua identidade, o exilado pode manter sua condição ativa 

dentro da negociação em que toma parte.  

De modo semelhante, ao mobilizar discursos contraditórios sobre a 

identidade nacional, o romance modernista não rompe definitivamente com a 

tradição, mas a ressignifica, tornando-a parte importante dentro do projeto 

estético e político de Brasil moderno. Esse projeto, na obra de Mário de 

Andrade, está firmado no duplo movimento de abertura ao novo e resgate da 

memória do passado. Assim, pode-se afirmar que Amar, verbo intransitivo é 

narrativa em que o autor assume a aventura de vivenciar a escrita enquanto 

gesto que lhe possibilita a articulação produtiva das diferenças, gesto em que a 

contradição é assumida como traço marcante da identidade nacional. 
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