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1  INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho se ocupa, primordialmente, das relações teóricas entre literatura e história, 

ficção e biografia, “realidade” e ideologia. Algumas dessas relações serão ilustradas pela obra 

do autor inglês Jonathan Coe, particularmente pelo romance O Legado da Família Winshaw, 

que se caracteriza como metaficção historiográfica, conforme a definição de Hutcheon (1991, 

p.21): “[...] romances famosos e populares que, ao mesmo tempo, são intensamente auto-

reflexivos e mesmo assim, de maneira paradoxal, também se apropriam de acontecimentos e 

personagens históricos”. O trabalho se dedica, ainda, especificamente à análise – agora à luz 

tanto da teoria literária quanto dos discursos historiográfico, filosófico e sociológico – do 

processo de produção de sentido(s) nas sociedades contemporâneas, ou seja, do lugar central 

que ocupa a ideologia nessas sociedades, ditas globalizadas. O romance ilustra bem esse tipo 

de configuração social, hegemônico nos países centrais e almejado no mundo periférico, ao 

situar seus principais personagens em postos-chave de poder na Inglaterra dos anos 80 e início 

dos 90.  

Mas quem tenta dar sentido(s) ao mundo contemporâneo é o protagonista, Michael 

Owen – homem comum, por assim dizer. Contratado para escrever a biografia dos Winshaw, 

poderosos cujo talento em confundir vida e dinheiro públicos com seus negócios privados é 

notório, Owen mergulha ora na história do país, ora na própria memória pessoal em busca de 

juntar os cacos da “realidade”: para ele, um imenso mosaico de imagens da TV e do cinema, a 

fragmentação inevitável da (pós-)modernidade. Em O Legado, Coe retrata a grande virada 

político-ideológica do final dos anos 80. Seu evento maior – a Queda do Muro de Berlim, em 

1989, com o conseqüente colapso do bloco soviético – determinou a hegemonia geopolítica 

anglo-americana na década seguinte e, apesar de ameaças mais recentes, até os dias de hoje. A 

atualidade dos temas e a sempre frutífera imbricação das ciências humanas, em particular da 

história e da filosofia da linguagem, com um texto ficcional de considerável alcance político-

ideológico concedem, portanto, relevância e interesse à presente pesquisa. 

Ideologia, aqui, não é um sistema dominante de idéias ou o “atalho errado” para o real 

– na linha de uma teoria marxista. É o próprio processo pelo qual a idéia de mundo toma 

forma na linguagem, ainda que freqüentemente, nesse romance de Coe, a forma – da paródia, 

mas também da sátira – pareça sobressair à idéia que contém. Porém, permanece o que 

chamaremos a “voz do escritor”, isto é, o firme contra-discurso de Coe (nas vozes de Owen e 

outros narradores, até mesmo, ironicamente, dos Winshaw) em meio – aí, sim – a uma 

tentativa de domínio ideológico pelos discursos da época, teleologias que talvez prevaleçam 
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até hoje: o próprio thatcherismo, o neoliberalismo, a cultura da “qualidade” e da “eficiência” 

com alto custo humano.   

Além de O Legado da Família Winshaw (versão original, 1ª edição, 1994; versão 

brasileira, 2002), Jonathan Coe é autor de outros dois romances que ajudam a contar essa 

história, embora menos explicitamente auto-reflexivos (portanto, menos afeitos à classificação 

de metaficção historiográfica): Bem-Vindo ao Clube (2001; 2004), que se passa nos anos 70 e 

termina às vésperas da escolha de Margareth Thatcher como primeira-ministra da Inglaterra; e 

O Círculo Fechado (2004; 2005), que retoma a trama de Bem-Vindo ao Clube vinte anos mais 

tarde, já no governo Tony Blair. O Legado, cuja ação retrocede até a Segunda Guerra Mundial 

e avança até a primeira Guerra do Golfo, em 1991, se concentra nos acontecimentos 

turbulentos dos anos 80, na Inglaterra e no mundo, conhecidos como Era Thatcher. É, 

portanto, evidente a tentativa de Coe de oferecer a seus leitores a crônica de uma época 

recentíssima, vinculando as vidas íntimas de personagens fictícios à trajetória e às decisões de 

figuras históricas, aqui cristalizadas em “tipos” caricaturais: políticos, banqueiros, jornalistas, 

sindicalistas e até um traficante de armas.  

 

Cabe, aqui, um breve apanhado sobre o romance. O enredo, aparentemente bastante simples, 

como vimos, pode ser resumido em poucas palavras: escritor em crise tenta concluir a 

biografia de família influente na Inglaterra thatcherista. A estrutura de O Legado, no entanto, 

é complexa: divide-se em prólogo, primeira e segunda partes e uma espécie de posfácio que, 

por razões que serão expostas adiante, é denominado “prefácio”.  

O prólogo é dividido em três capítulos curtos: nos dois primeiros, em terceira pessoa 

(exceto pela breve intromissão de um suposto autor em primeira pessoa, logo nas páginas de 

abertura), narram-se dois encontros de família cruciais para os Winshaw, ambos ocorridos na 

mansão do clã, nos anos do pós-Segunda Guerra; o terceiro desses capítulos curtos, narrado 

agora todo em primeira pessoa, é uma recordação de infância de Michael Owen, o 

personagem-escritor encarregado da biografia da família. Com clara inspiração 

autobiográfica, essa memória infantil de Owen ilumina alguns dos preceitos mais 

significativos na obra de Jonathan Coe em termos de mimese e representação – seja 

memorialística, seja histórica. Como bônus, ajuda a compreender um pouco mais da obsessão 

de Coe pelo cinema e por um autor e cineasta britânico, B.S. Johnson, nome ao qual 

voltaremos neste trabalho. 

Na primeira parte do romance, continuam a funcionar os dois planos narrativos do 

prólogo: Owen narra agora os eventos presentes de sua vida – os meses de agosto de 1990 a 
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janeiro de 1991, período em que tentava concluir o livro sobre os Winshaw; o segundo plano 

narrativo, nessa primeira parte, poderia ser definido como um “livro dentro do livro” – 

intercalados às desventuras do escritor-narrador, aparecem alguns capítulos do próprio relato 

biográfico que ele escrevia sobre a família. 

Apesar da estrutura intrincada, o enredo se mantém relativamente estável até aqui. 

Sofre uma grande reviravolta quando se chega à Parte 2 (e final) do romance. Ali aparece uma 

novela policial de pouco menos de 100 páginas, narrada em terceira pessoa: o segundo “livro 

dentro do livro” em O Legado. Os personagens, aqui, são de novo o biógrafo Michael Owen e 

os Winshaw, numa terceira reunião de família com implicações cruciais para a trama. Tudo 

começa com Owen recebendo, por um advogado, a notícia da morte de Mortimer – então o 

patriarca dos Winshaw, que há anos vivia doente e isolado – e o convite para comparecer à 

leitura do testamento por ele deixado. Owen parte para a mansão assombrada do clã, onde se 

desenrola a novela policial – evidente paródia de um certo tipo de literatura popular.  

Mas as surpresas continuam ao final da Parte 2: segue-se a folha de rosto do livro de 

Owen (cujo título não poderia ser outro: O Legado da Família Winshaw) e um “prefácio”, 

assinado pela editora do escritor, uma personagem que já conhecíamos da primeira parte da 

história. Esse “prefácio”, curiosamente ocupando o lugar de um posfácio, remete-nos de volta 

ao início do livro, configurando-se a narrativa circular, auto-referente. O romance parece 

escrever-se por si. 

 

“A História não é menos uma forma de ficção do que o romance é uma forma de 

representação histórica” (White, 1994, pp.137-138), parece querer nos dizer o autor de O 

Legado da Família Winshaw. É sua versão para um período caótico. Biógrafo além de 

romancista (publicou, em 2004, a biografia do anteriormente mencionado B.S. Johnson, autor 

e cineasta experimentalista que muito o influenciou), é o próprio Coe quem ajuda a esclarecer 

as diferenças e coincidências entre duas “verdades” possíveis – a histórica e a ficcional: 

 
[...] acho que tanto ao escrever um romance como ao fazer uma biografia tem-se uma responsabilidade 
com a verdade – e isso é uma grande responsabilidade. A diferença no caso das biografias é que você 
tem uma responsabilidade com os fatos. É um outro tipo de responsabilidade, mas de certa forma uma 
responsabilidade não tão pesada. (Negrello & Schwartz, 2004, p.113)1 
 

                                                
1 Os excertos aqui citados são parte de entrevista gravada com Jonathan Coe, em julho de 2004, pelo autor desta 
dissertação em colaboração com a jornalista Liliana Negrello. Trechos da conversa foram posteriormente 
publicados na revista Etcetera de setembro daquele mesmo ano (ver referências bibliográficas).  



 4

Especificamente sobre a biografia Like a Fiery Elephant, a história de B.S. Johnson, 

Coe apresenta novamente a visão do romancista: 

 
[...] penso nesse livro como meu livro mais pessoal [...]. Também acho que é uma biografia muito 
romanceada. Foi só quando estava a meio caminho de terminá-la que percebi que era assim que deveria 
ser, e foi nesse ponto que ficou, não exatamente fácil escrever o livro, mas se tornou possível fazê-lo, 
porque eu estava realmente lutando com ele até então. Pode parecer uma coisa óbvia de se concluir, mas 
assim que me permiti pensar que esse livro era uma narrativa, o mesmo tipo de narrativa que eu usava 
para escrever romances, foi uma libertação. [...] Queria que meu livro fosse verdadeiro do mesmo jeito 
que tento fazer meus romances serem verdadeiros. Isso não tem tanto a ver com precisão, mas sim com 
achar essa espécie de “realidade emocional”. (Negrello & Schwartz, 2004, p.113) 
 

Percebe-se que o autor procura relativizar as noções de real e ficcional. Entre as duas, 

prefere ficar com sua “realidade emocional” – esta, sim, para Coe, fundadora tanto da 

literatura quanto dos relatos biográficos e, por extensão, da historiografia. Todas atividades 

autorais, afinal de contas, com a carga de subjetividade que isso implica. Mas, antes mesmo 

de Coe, quem chama a atenção para esse entrelaçamento inevitável entre ficção e história – 

aqui incluída a história biográfica ou autobiográfica – é o próprio personagem que reclama 

para si nada menos que a autoria de O Legado: Michael Owen, o “historiador oficial” dos 

Winshaw. É ele, afinal, quem “escreve” o livro enquanto lemos, relatando-nos os detalhes de 

sua empreitada: 

 
[...] quanto menos acesso tinha a fatos concretos e demonstráveis, mais precisava usar minha 
imaginação para construir a narrativa, forjando incidentes que apenas intuíra, especulando sobre 
assuntos de motivação psicológica, até inventando conversas. (Inventando, sim: não me furto a usar a 
palavra certa, mesmo tendo me furtado à ação em si durante cinco anos até então.)  

E aí, por ódio a essa gente, renasceu minha personalidade literária, e desse renascimento veio 
uma mudança de perspectiva, uma mudança de ênfase, uma mudança irreversível em todo o caráter da 
obra. (Coe, 2002, p.107) 
 

Algumas linhas adiante, Owen constata: “Partes do original pareciam um romance e 

outros trechos davam a idéia de um relato histórico [...]. Eu teria que decidir de uma vez por 

todas se devia apresentar aquilo como uma obra de ficção ou de relato dos fatos” (p.108). 

Mas, apesar dos esforços desesperados do escritor junto a Patrick, seu editor, os dois não 

conseguem entrar em acordo sobre “o caráter da obra”, conforme a expressão de Michael 

Owen. 

 
– Você me ensinou a esquecer as verdades cotidianas, efêmeras, verdades que parecem significativas 
num dia e ficam irrelevantes no dia seguinte. Você me fez ver que há uma verdade suprema acima de 
todas as outras. A ficção, Patrick. – Bati no original que ainda estava sobre a mesa dele. – Ficção – isso 
é que importa. (Coe, 2002, p.123, grifo original) 
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Na seqüência do diálogo, Owen é ainda mais apelativo na defesa de que seria possível, 

como mágica, transformar o manuscrito – originalmente uma biografia – no genial romance 

que ele estava certo de haver escrito: “Vou mudar tudo: nomes, lugares, datas, tudo mesmo. 

[...] Posso disfarçar as referências, tornar a coisa toda irreconhecível” (p.124). Inútil 

argumentação: como bem sabe o leitor de O Legado, o livro acabou mesmo sendo publicado 

como uma biografia dos Winshaw, assinada postumamente por Michael Owen. (Embora, num 

outro plano, o mesmo livro seja este romance que temos nas mãos: O Legado da Família 

Winshaw, pós-modernamente assinado por Jonathan Coe.) Em outra passagem, Owen admite: 

“[...] havia decidido que, para os fins do livro, o limite entre a ficção e a realidade não era 

mais algo que estivesse interessado em observar” (p.374). E termina por embaralhar de vez 

esse limite, a ponto de quase abdicar da autoria do livro: “Pensei que eu devia estar 

escrevendo essa história. [...] Mas não estou. Pelo menos não estou mais. Faço parte dela”, diz 

o personagem-autor (p.526).  

Biografia ou romance, e apesar da disputa por autoria que adiante tentaremos 

apaziguar, nossa análise parte de uma constatação: a aceitação dos estatutos peculiares de 

verdade e falsidade em qualquer narrativa, ao mesmo tempo que torna possíveis romances 

como O Legado da Família Winshaw, os autoriza a “fazer História” tanto quanto textos 

propriamente historiográficos, sociológicos ou antropológicos. Nas palavras de Hutcheon 

(1991, p.128), “elevar a ‘experiência privada à consciência pública’ na metaficção 

historiográfica pós-moderna não equivale a expandir o subjetivo; equivale, isso sim, a 

entrecruzar o público e o histórico, o privado e o biográfico”.   

 
Presume-se que os referentes da História são reais; o mesmo não ocorre[ria] com os da ficção. [...] Os 
romances pós-modernos nos ensinam que, em ambos os casos, no primeiro nível, eles realmente se 
referem a outros textos: só conhecemos o passado (que de fato existiu) por meio de seus vestígios 
textualizados. [...] Nesse aspecto, não há diferença entre a ficção e a historiografia. (Hutcheon, 1991, 
p.157) 
 

O romance de Coe recorre, certamente, a esse reaproveitamento de textos comumente 

chamado intertextualidade, conceito que Linda Hutcheon proporá expandir para 

interdiscursividade, “um termo mais preciso para as formas coletivas de discurso das quais o 

pós-moderno se alimenta parodicamente: a literatura, as artes visuais, a História, a biografia, a 

teoria, a filosofia, a psicanálise, a sociologia [...]” (p.169). Vale, aqui, demarcar a diferença – 

ao mesmo tempo uma espécie de complementaridade – entre texto e discurso. Sobre o 

primeiro conceito, Vasconcelos afirma: 
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Um texto, qualquer texto, para que possa ser interpretado, necessita de outro, que lhe sirva de contexto. 
O contexto, porém, é também um texto, que para ser interpretado necessita de um contexto ainda mais 
amplo. Como a trama textual é infinita, jamais poderemos recuperar o sentido original daquilo que 
estamos a ler. (2000, p.119) 

 

Ocorre que, como veremos em Foucault, essa rede textual acaba repartida em 

formações discursivas, ou seja, organizada segundo parâmetros construídos – e variáveis ao 

longo do tempo – pelos quais procedemos à interpretação dos diversos textos que, em grande 

medida, especialmente em “ciências” como a história, compõem a própria “realidade” a ser 

investigada. Nas palavras, ainda, de Vasconcelos (2000, p.116): “O discurso, neste sentido, 

poderia ser entendido então como uma estrutura inconsciente que estabelece a possibilidade 

de conhecimento”. Hutcheon explorará a sobreposição paródica desses discursos. Mas como 

fazê-lo sem se debruçar sobre textos propriamente ditos – e de todos os tipos?  

 Em O Legado da Família Winshaw, essa opção fica evidente na obsessão do narrador 

Michael Owen por um filme, conforme a memória infantil relatada ainda no prólogo do livro. 

Detalhe importante: o título daquele filme de infância, What a Carve Up!, é também o do 

romance no original em inglês – outro procedimento paródico e intertextual que, desta vez, 

infelizmente se perde na passagem do texto ao português. 

 Nas relações entre ficção e história que nos interessa explorar, esse tipo de recurso 

resulta altamente elucidativo. Burke resume por quê, primeiramente do ponto de vista da 

história: “Se os historiadores estão procurando modelos de narrativas que justaponham as 

estruturas da vida comum pelos acontecimentos extraordinários, e a visão de baixo pela visão 

de cima, podem muito bem ser aconselhados a voltar à ficção do século vinte, incluindo o 

cinema” (1992, p.347, grifo nosso). Quanto a que técnicas da ficção viriam incrementar a 

escrita da história, diz o autor: 

  
Visões retrospectivas, cortes e alternância entre cena e história: essas são técnicas cinemáticas (ou na 
verdade literárias) que podem ser utilizadas de uma maneira superficial, antes para ofuscar do que para 
iluminar, mas podem também ajudar os historiadores em sua difícil tarefa de revelar o relacionamento 
entre os acontecimentos e as estruturas e apresentar pontos de vista múltiplos. (Burke, 1992, p.348) 
 

É assim, por sua intertextualidade paródica e por sua investida crítica contra as 

interpretações totalizantes da História, que se caracterizará o romance de Coe como pós-

moderno, mas questionando-se, ao mesmo tempo, alguns dos pressupostos associados ao pós-

modernismo em seu embate renitente com o moderno, pretensamente mais sério, conseqüente, 

afirmativo. Ora, conforme veremos, O Legado da Família Winshaw é tudo isso, ainda que um 

romance fragmentado como esta nossa “era da imagem” – e, no mais das vezes, irônico ao 

emular, na vida e na arte, a tragicomédia humana. 
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A presente dissertação apresenta quatro movimentos interpretativos da obra de Jonathan Coe 

(os itens 2, 3, 4 e 5 do trabalho). Primeiramente, faz-se necessária uma aproximação teórica 

entre ficção e historiografia – ambas apenas versões textualizadas da história, conforme as 

teorias literárias e historiográficas mais recentes. O aprofundamento desse tema exigirá uma 

primeira leitura cuidadosa de Linda Hutcheon e, ainda, um mergulho nos escritos sobre 

história de Michel Foucault. Para este último, são as práticas discursivas das ciências humanas 

que, em última análise, “constroem” ou “constituem” as culturas, as sociedades, a própria 

História. É evidente, no entanto, que alguns desses discursos prevalecem sobre outros. Posto 

de outra forma, via de regra é um certo “conhecimento” – que até pouco tempo atrás exigia-se 

fosse “científico” – o que determinará que representação ou mimese deve prevalecer, enfim, 

que “olhar” sobre o mundo terá hegemonia em determinada época. De uns tempos para cá, a 

perspectiva dominante é, sem dúvida, a da cultura. Sobre esse conceito, o autor mais 

consultado no presente trabalho é Terry Eagleton.  

É preciso, então, investigar que tipo de mimese se dá na obra de Jonathan Coe. Essa 

questão remete à própria formação do autor como romancista e, em particular, à sua relação 

com o escritor e cineasta experimentalista britânico B.S. Johnson, morto em 1973, cujas vida 

e obra se tornaram uma obsessão para Coe a ponto de ter escrito a biografia de Johnson. A 

obra experimental deste autor recusa, na mimese literária, a mediação de um discurso 

estabelecido. Johnson pretendia, em suma, abolir a representação na literatura: queria o 

próprio mundo habitando seus livros, numa espécie de “naturalismo extremo” (Coe, 2003). 

Mas, paradoxalmente, fez de seus romances os experimentos formais mais radicais de sua 

época. Discute-se também, aqui, o papel do cinema na mimese de O Legado.  

No item 4 da análise, pretende-se finalmente caracterizar o romance como metaficção 

historiográfica, conforme novamente a definição de Linda Hutcheon. Num trabalho de coleta 

de exemplos no texto de Coe, serão levantados os seguintes aspectos desse tipo de ficção, 

eminentemente pós-moderna: ironia, motor da paródia e da sátira e presente no romance 

principalmente na caricatura dos “tipos” representativos daquela sociedade mimetizada (o 

banqueiro [o personagem Thomas], a jornalista [Hilary], o comerciante de armamentos 

[Mark] e, claro, o político [Henry]), mas também na recriação cômica das histórias de 

mistério e assassinato de Agatha Christie, nas páginas finais do livro; 

intertextualidade/interdiscursividade (diálogo com o cinema, os diários do parlamentar Henry 

e outros); e, finalmente, o caráter eminentemente político e ideológico da ficção pós-moderna 

em geral, ainda conforme Hutcheon, e da obra analisada, em particular. 
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Essencial, na última parte da análise, é o conceito de ideologia.  A arena por 

excelência da ideologia é a linguagem – ademais, também a instância mediadora da 

perspectiva cultural anteriormente mencionada, na história como na ficção. É nos diálogos 

entre os personagens de Coe, por exemplo, que se descortina o que Mikhail Bakhtin chama de 

“ideologia do cotidiano”. Mas nossa análise pretende ir além: por um lado, contrapõe as idéias 

de Bakhtin à caracterização do romance pós-moderno em Hutcheon; por outro, investiga o 

conceito de ideologia na literatura com as ferramentas da filosofia da linguagem. Vale dizer, 

coloca sob minucioso escrutínio os discursos – e suas manifestações textualizadas – que 

ajudam a formar ideologicamente a “realidade” contemporânea e encontram, na voz de um 

escritor como Jonathan Coe, alguma unidade, ainda que paródica e caricatural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

2  FICÇÃO & HISTÓRIA 

 

[...] sim, imaginação e memória, são minhas duas armas na minha luta contra o tempo, 
minha busca da eternidade, contanto que tenha as duas nada tenho a temer [...] 

Benjamin Trotter, em Bem-vindo ao Clube 
 

Há uma evidente proximidade entre os campos da ficção e da história. Pode-se escolher 

percorrer um trajeto mais “científico” ou preferir-se a arte como guia, conforme a observação, 

em entrevista recente, do historiador inglês Peter Burke: “A história tem sido por um longo 

período um misto de “ciência” (no sentido de estudo crítico e sistemático de documentos) e a 

arte da representação (uma espécie de performance), mas a participação de ambas varia de 

época para época. Na última geração, a balança pesou mais para a arte [...]” (Gonçalves Filho, 

2005, p.D10). É certo, em todo caso, que a história será parte importante da narrativa ficcional 

e, por mais que se tenha tentado fugir a esse condicionamento, também a historiografia não 

deixará de se servir dos recursos da narrativa para reconstruir o passado. Trata-se do que 

David Harlan – abaixo em síntese não menos que inspirada – chamou de “o retorno da 

literatura”: 

  
Havia um tempo em que os historiadores pensavam haver escapado ao “meramente literário”, um tempo 
em que eles haviam estabelecido os estudos históricos no sólido fundamento do método objetivo e do 
argumento racional. No entanto, os recentes avanços em crítica literária e em filosofia da linguagem 
solaparam esta confiança. Agora, após uma ausência de cem anos, a literatura volta à história, montando 
seu circo de metáfora e alegoria, interpretação e aporia, traço e signo, exigindo que os historiadores 
aceitem sua presença zombeteira bem no coração daquilo que, insistiam eles, consistia [sic] sua 
disciplina própria, autônoma e verdadeiramente científica. (2000, p.15) 
 

O debate vem de longe. Alcança, por certo, a Grécia Antiga – embora ganhe maior 

assiduidade nos meios históricos e literários nesses tempos ditos pós-modernos, conforme 

assinala Marshall (p.55): “Em um certo sentido, todas as narrativas da verdade foram 

relativizadas pelo pensamento contemporâneo, o que atingiu especialmente o projeto de uma 

História científica, relatora e analítica objetiva dos fatos”. Sobre Heródoto, tido como “pai da 

História” e um dos mais destacados historiadores gregos, o autor faz a ressalva: 

 
Mas não é nesse sentido pós-moderno que o reputamos ficcional [...]. A ficção de Heródoto se pretende 
plenamente histórica; ela busca a verdade, a verossimilhança e o uso do bom senso na apuração do real 
(passado e presente). Esse é o efeito desejado, construído com o uso de diversas estratégias retóricas ao 
longo da narrativa, que transmitem ao leitor/ouvinte a impressão de um processo de apuração crítica 
dos eventos narrados. (Marshall, p.55, grifos originais) 
 

Pede-se especial atenção à citação acima, pois habilmente, e a partir de precedentes 

indiscutíveis tomados à civilização-berço da disciplina hoje conhecida como historiografia, 



 10

sintetiza a argumentação deste capítulo inicial de nossa análise. Adiante, no mesmo ensaio, 

Marshall acrescenta, ainda, e com perfeito didatismo: “A descrição historiográfica é um tipo 

de mimese, que procura perpetuar circunstâncias relevantes por meio da memória e da 

narrativa, expressando a ação em imagens, com o uso de um conjunto de sinais que permitem 

suas interpretações” (p.59). Não se poderia perfeitamente estar falando de um romance? 

Certamente, e essa indistinção quando se confrontam literatura e história nos dias de hoje não 

será incomum. Mas e quanto à arte literária ela mesma, por assim dizer: como se comporta em 

relação aos fatos do passado, matéria-prima à primeira vista da historiografia? 

Não é intenção deste trabalho retomar os extensos argumentos em torno do que é o 

romance histórico ou, antes ainda, de sua sobrevivência ou não na ficção contemporânea. 

Apanhemos a discussão num ponto mais adiantado. Já na década de 1990 – portanto algumas 

décadas depois do até hoje clássico estudo de Georges Lukács sobre o romance histórico, 

publicado em 1937 – o crítico Seymour Menton2 cria o termo “novo romance histórico” (a 

partir de agora designado, aqui, por NRH), cujas características enumera: a distorção 

consciente da história, a ficcionalização de personagens históricos, a metaficção, a 

intertextualidade. Estranhamente, Menton impõe a pré-condição de que, para que se configure 

como NRH, o romance precisa tratar de um período histórico que não coincida com aquele 

vivido pelo autor. Tal exigência, se transposta ao campo da historiografia, poria a perder a 

evolução de algumas décadas nesta “ciência” que por vezes se pretende arte. As novas 

abordagens da história, como veremos, não só se debruçam sobre a história recentíssima como 

aboliram, quase completamente (e pós-modernamente, por assim dizer), a noção de 

periodização e continuidade dos eventos históricos. 

 Detenhamo-nos por um momento nas características do NRH acima listadas. Ora, o 

que salta aos olhos de imediato é a coincidência com algumas das características da 

metaficção historiográfica, o tipo de romance descrito por Linda Hutcheon como 

eminentemente pós-moderno – e inevitavelmente histórico. Além disso, a sigla NRH, até por 

conter o adjetivo “novo” à frente, remete à segunda denominação seminal para este estudo, ao 

lado da metaficção historiográfica de Hutcheon: a chamada “nova história cultural” (NHC), 

por sua vez a manifestação pós-moderna por excelência no campo da historiografia.  

“As denominações incorporam o paradoxo de estar envolvido com aquilo que veio 

antes e apesar disso contestá-lo. E a afirmação do ‘Novo’ articula-se no deslocamento pós-

                                                
2 Agradeço à professora Marilene Weinhardt pelo artigo-guia à obra de Seymour Menton, de sua autoria, ao qual 
tive acesso durante os encontros de nosso grupo de estudos sobre Ficção Histórica Contemporânea Brasileira, na 
Universidade Federal do Paraná. 
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moderno da preocupação com o moral para a preocupação com o ideológico”, pondera a 

própria Hutcheon (1991, p.247), antecipando o que será precisamente nosso ponto de 

chegada: em vez da explicação redutora dos acontecimentos – e aqui a palavra “moral” 

remete à apaziguadora noção de que, no final, tudo se resolve –, agora o que vale é o 

“processo de apuração crítica dos eventos narrados”, nas palavras de Marshall grifadas acima.  

A frase, aliás, define à perfeição o que, nos estudos históricos e literários, se entende 

hoje por ideologia, tema do capítulo final deste trabalho. É quando “a preocupação com o 

ideológico” entra em jogo, ou seja, quando o processo de produção de um sentido (ou vários) 

para o passado passa a ser a preocupação principal dos historiadores, que se justifica 

investigar a cultura – melhor dizer culturas, no plural – conforme o define, de novo, Peter 

Burke: “O estudo da cultura é de modo geral o estudo dos significados e símbolos” (2007, 

p.5). O historiador adentra, portanto, e de forma irreversível, o universo do texto – mas essa 

mudança é algo muitíssimo recente. 

 
A historiografia do século XX, de modo geral e apesar de toda a diversidade ideológica e 
epistemológica que a caracteriza, representou, até, digamos, os anos 80, uma continuidade em relação 
aos ideais científicos do século XIX. Em termos foucaultianos: a cientificização da história, sua 
disciplinarização, é o produto histórico de uma certa ordem do discurso. Como diz Luiz Costa Lima: “... 
a ordem do discurso é um fato social que visa a institucionalizar certas formas de indagação, de reflexão 
e mesmo de expressão; o que implica diretamente expulsar e mesmo interditar outras”. Uma dessas 
outras formas foi, como vimos, a escritura narrativa e literária. (Benatti, 2000, p.81) 
 

Porém, conforme também constatamos com Harlan, assistimos – pelo menos desde a 

denúncia de Foucault sobre os controles do discurso – ao “retorno da literatura”. Resume 

Hunt (1992, p.27): “[...] a prática da história é um processo de criação de texto e de ‘ver’, ou 

seja, de dar forma aos temas. Os historiadores da cultura, particularmente, são forçados a se 

tornar mais conscientes das conseqüências de suas opções formais e literárias, das quais 

geralmente não são conscientes”. Nas linhas finais do mesmo ensaio, em que apresenta a nova 

história cultural, a autora radicaliza essa simbiose, uma vez mais, entre “ciência” e arte: “[...] 

descrevo o eterno romance, a busca sem fim, o irônico recuar por um território já 

supostamente percorrido. Por implicação, a história foi aqui tratada como um ramo da 

estética, não como a criada da teoria social” (p.28).   

É objetivo desta primeira parte de nossa análise investigar não apenas as correlações 

entre NHC e metaficção historiográfica, como também as trajetórias concomitantes dessas 

recentes tendências da historiografia e da ficção, respectivamente. Convém, portanto, 

conceituar nova história cultural e metaficção historiográfica por suas semelhanças e 
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diferenças. Hutcheon toma emprestado ao filósofo da História Michel de Certeau o termo 

“testemunha independente” para designar o autor de metaficção historiográfica: 

 
O escritor é uma “testemunha independente” – como o são todas as testemunhas, até as oculares. É isso 
que, recentemente, a filosofia da história vem afirmando a respeito da historiografia também: o ato de 
falar sobre o passado, de escrever a história, transforma o “dado” no “construído” (de Certeau, 1975, 
13). É nessa fronteira entre o acontecimento passado e a práxis presente que a metaficção historiográfica 
se situa de maneira autoconsciente. (1991, p.188) 
 

Adiante, a autora deixa clara a posição duplicada, ao mesmo tempo “de romancista e 

de historiador narrativo” (p.191), do ficcionista contemporâneo. Sobre a historiografia em si, 

valendo-se de expressão entre aspas de outro teórico da História, Gottschalk, Hutcheon 

afirma: “A ‘reconstrução imaginativa’ ou a sistematização intelectual – conforme o modelo 

que melhor se adapte ao leitor – é o núcleo do repensar pós-moderno sobre os problemas 

relativos à maneira como podemos, e realmente conseguimos, ter conhecimento a respeito do 

passado” (1991, p.126). E, finalmente, posiciona seu conceito de metaficção historiográfica 

no embate entre ficção e “verdade”, arte e “ciência”: 

 
A metaficção historiográfica refuta os métodos naturais, ou de senso comum, para distinguir entre o fato 
histórico e a ficção. Ela recusa a visão de que apenas a história tem uma pretensão à verdade, por meio 
do questionamento da base dessa pretensão na historiografia e por meio da afirmação de que tanto a 
história como a ficção são discursos, construtos humanos, sistemas de significação, e é a partir dessa 
identidade que as duas obtêm sua principal pretensão à verdade. (Hutcheon, 1991, p.127) 
 

As novas abordagens da história, e particularmente a nova história cultural, também 

refutam “métodos naturais” para a definição do fato histórico, recusando a postura 

cientificista e positivista de uma certa historiografia surgida no século XIX e, como vimos, 

ainda em voga até duas décadas atrás. Para Burke (2005, p.69), o que distingue a nova história 

cultural de sua “irmã mais velha” – que se poderia denominar, grosso modo, como “história 

intelectual” – é a seriedade desta, em oposição à maneira “mais vaga, contudo também mais 

imaginativa [repare-se na semelhança de termos com Hutcheon]” da NHC. O autor 

complementa: “A palavra ‘cultural’ distingue-a da história intelectual, sugerindo uma ênfase 

em mentalidades, suposições e sentimentos e não em idéias ou sistemas de pensamento. A 

diferença entre as duas abordagens pode ser verificada em termos do famoso contraste de Jane 

Austen entre ‘razão e sensibilidade’”. Lembremos citação anterior do próprio Burke: de 

algum tempo para cá, a balança tem pesado mais para a arte. O desenvolvimento a seguir é, 

ainda, de autoria do historiador britânico: 

 
O relativismo cultural obviamente se aplica tanto à própria escrita da história quanto a seus chamados 
objetos. Nossas mentes não refletem diretamente a realidade. Só percebemos o mundo através de uma 
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estrutura de convenções, esquemas e estereótipos, um entrelaçamento que varia de uma cultura para 
outra. Nessa situação, nossa percepção dos conflitos é certamente mais realçada por uma apresentação 
de pontos de vista opostos do que por uma tentativa [...] de articular um consenso. Nós nos deslocamos 
do ideal da Voz da História para aquele da heteroglossia, definida como “vozes variadas e opostas”. 
(1992, p.15) 
 

O autor, então, exemplifica: “[...] poderia ser possível tornar as guerras civis e outros 

conflitos mais inteligíveis, seguindo-se o modelo dos romancistas que contam suas histórias 

partindo de mais de um ponto de vista” (p.336). E reforça a idéia anterior: “Tal expediente 

permitiria uma interpretação do conflito em termos de um conflito de interpretações. Para 

permitir que as ‘vozes variadas e opostas’ da morte sejam novamente ouvidas, o historiador 

necessita, como o romancista, praticar a heteroglossia”. Note-se que, em momento algum, 

elimina-se a responsabilidade autoral do relato: pelo contrário, como veremos em particular 

no capítulo 3 deste trabalho, sob o coro de vozes cujo regente máximo é o espírito pós-

moderno surge a “voz do escritor” – historiador ou romancista, aqui já não importa – e ela nos 

fala do passado. 

  Essa atitude mais “sensível” e “imaginativa” em relação à história tem influência 

visível nos temas prediletos dos novos historiadores – não por acaso os mesmos temas da 

ficção dita pós-moderna. Rituais políticos, performances sociais (como as dos escravos e 

vassalos ante os nobres e monarcas), construção de nacionalidades e/ou identidades na vida 

cotidiana, com ênfase para os indivíduos à margem – os “ex-cêntricos”, conforme Hutcheon 

(1991) – são temas comuns tanto à nova história cultural quanto a romances contemporâneos. 

Os historiadores passam a ter “um interesse crescente nos valores defendidos por grupos 

particulares em locais e períodos específicos” (Burke, 2005, p.8). Em outras palavras, a 

história dos grandes personagens e seus grandes feitos cede espaço a uma reconstrução, no 

presente, do cotidiano passado em seus detalhes antes insignificantes. Implode-se a hierarquia 

entre eventos mais e menos importantes, figuras célebres e anônimas, na medida em que 

acontecimentos são agora encarados como fatos históricos, isto é, versões textualizadas 

daquilo que, no passado real, aconteceu. O mesmo valeria para a ficção pós-moderna. 

 
A metaficção historiográfica sugere uma distinção entre “acontecimentos” e “fatos” que é 
compartilhada por muitos historiadores. Como venho sugerindo, os acontecimentos tomam a forma de 
fatos por meio de sua relação com “matrizes conceituais em cujo interior precisam ser embutidos se 
tiverem de ser considerados como fatos” (Munz 1977, 15).  
 

Aqui, nas palavras de Hutcheon (1991, p.161), novamente é invocada a necessidade da 

produção de sentido(s) para o passado – dentro de “matrizes conceituais” (ou, simplesmente, 

ideológicas), como afirma a autora. Poucas linhas adiante, o raciocínio é reforçado: “É essa 



 14

mesma diferença entre acontecimentos (que não têm sentido em si mesmos) e fatos (que 

recebem um sentido) que o pós-modernismo enfatiza obsessivamente” (p.162). Uma 

aproximação definitiva entre ficcionistas e historiadores tem lugar na obra de Paul Veyne, 

conforme o comentário de Weinhardt (2002): 

 
Para Paul Veyne [...], o acontecimento não tem existência em si, mas é produzido pelo cruzamento de 
alguns dos muitos itinerários possíveis. O historiador escolhe livremente o ou os itinerários, uma vez 
que são igualmente legítimos. Eis uma teoria sobre a qual, há algumas décadas, apressadamente poder-
se-ia pensar que se digitou historiador por escritor de ficção. Paul Veyne percebe o parentesco [...]. 
(p.113) 
 

Ou, ainda, no diagnóstico final de Burke (2005) para os estudos históricos hoje: 

 
Os historiadores, especialmente os empiricistas ou “positivistas”, costumavam sofrer de uma doença 
caracterizada por levar tudo ao pé da letra. Vários não eram suficientemente sensíveis ao simbolismo. 
Muitos tratavam os documentos históricos como transparentes, dando pouca ou nenhuma atenção à sua 
retórica. [...] Na última geração, os historiadores culturais e também os antropólogos culturais 
demonstraram as fraquezas dessa abordagem positivista. Qualquer que seja o futuro dos estudos 
históricos, não deve haver um retorno a esse tipo de compreensão literal. (p.163) 
 

É na tentativa de responder a esse mesmo problema da referência, mas agora na ficção 

contemporânea, que Linda Hutcheon disseca, definitivamente, o conceito por ela criado: “[...] 

a ‘realidade’ a que se refere a linguagem da metaficção historiográfica é sempre, basicamente, 

a realidade do próprio ato discursivo (daí sua designação como metaficção), mas também a 

realidade de outros atos discursivos do passado (historiografia)” (p. 194).   

Dito de outro modo: a metaficção historiográfica, mesmo admitindo claramente seu 

status de ficção, apropria-se dos fatos históricos para distorcê-los e, assim, expor a 

complexidade de toda interpretação da história; porque chama a atenção para esse 

procedimento o tempo todo, revela sua natureza metalingüística. Trata-se, como não se cansa 

de repetir Hutcheon em sua Poética do Pós-modernismo, da prática deliberada de inserir e 

subverter discursos para criar o efeito irônico tão caro ao romance contemporâneo. E aqui, 

finalmente, deparamo-nos com o que poderia ser a diferença fundamental entre a metaficção 

historiográfica e seu correspondente no campo da “ciência”, a nova história cultural: na ficção 

pós-moderna seria possível – até necessária – a ironia; o status (ainda) “científico” da 

historiografia, ao contrário, não admitiria tal recurso. Ironicamente, caberá a um teórico 

marxista, embora crítico apenas moderado dos artifícios pós-modernos na ficção, descrever 

com precisão essa suposta diferença. O comentário de Terry Eagleton vem a propósito da 

escola desconstrucionista americana de Yale. 
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[...] as obras literárias são, num certo sentido, menos enganosas do que outras formas de discurso, 
porque implicitamente reconhecem sua própria condição retórica – o fato de que aquilo que dizem é 
diferente daquilo que fazem, de que todas as suas pretensões ao conhecimento funcionam através de 
estruturas figurativas que as tornam ambíguas e indeterminadas. Poderíamos dizer que elas têm uma 
natureza irônica. Outras formas de escrita são tão figurativas e ambíguas quanto ela, mas procuram 
passar por verdade inquestionável. (2003, p.200, grifo nosso) 
  

White (1994) – este (ironicamente, uma vez mais) um teórico alinhado às 

manifestações pós-modernas na historiografia – concorda apenas em parte com a distinção, ao 

observar a “ironia que está implicitamente presente na tentativa de todo historiador de extrair 

dos documentos a verdade sobre o passado”: 

 
A ironia do historiador é uma função do ceticismo que o obriga a submeter os documentos a minucioso 
exame crítico. O historiador precisa tratar o registro histórico ironicamente em algum ponto do seu 
trabalho, precisa admitir que os documentos querem dizer alguma coisa que não é o que dizem, ou que 
estão dizendo alguma coisa que não é o que pretendem dizer, e que lhe é possível distinguir entre dizer 
e querer dizer, pois do contrário não haveria razão para escrever uma história. Bastaria compilar uma 
coleção de documentos e deixar que eles proclamassem suas verdades em seus próprios termos. (p.383) 
 

No fim de contas, ao praticar uma abordagem irônica do documento histórico, 

conforme White, o historiador acaba novamente por se aproximar do romancista 

contemporâneo – que, é bom lembrar, tem nas fontes históricas, documentais inclusive, a 

matéria-prima fundamental de seu trabalho. Mas o mesmo Hayden White logo retoma a visão 

da historiografia como atividade “séria”, “científica”: 

 
É claro que a ironia do historiador pode ser apenas uma arma tática, funcionando como elemento 
metodológico no estado preliminar de pesquisa e reduzindo cada vez mais sua presença na medida em 
que a “verdade” ou as “verdades” contidas nos documentos se tornam nítidas. Tão logo achar que 
extraiu a verdade dos documentos, poderá o historiador abandonar sua postura irônica e escrever suas 
histórias [...], tendo a firme convicção de que está dizendo a verdade sobre “o que realmente sucedeu” 
no passado, com maior ou menor condescendência irônica para com seus leitores, mas não com relação 
ao que ele mesmo agora “sabe”. Poderá manter uma atitude irônica para com seus materiais de um lado 
e seus leitores do outro [...]. (White, 1994, p.383, grifo original) 
 

White é impreciso, talvez contraditório, ao falar em “condescendência irônica” do 

historiador para com seus leitores, tendo-o aconselhado, pouco antes, a “abandonar sua 

postura irônica” para escrever a história. Em todo caso, o autor parece apenas reforçar a 

sensação de que, na pós-modernidade, ficcionista e historiador incorporam papéis muito 

semelhantes: o de (re)construtores do passado a partir da variedade de discursos que lhes é 

oferecida como matéria-prima. Nas palavras de Burke (2005, p.101): “[...] os historiadores 

tornaram-se cada vez mais conscientes de que pessoas diferentes podem ver o ‘mesmo’ 

evento ou estrutura a partir de perspectivas muito diversas”. Eis aí outra afirmação em que a 

denominação “historiadores” poderia facilmente ser substituída por “ficcionistas” sem 
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prejuízo da precisão de tal diagnóstico para ambos os campos, história e ficção. E Burke vai 

além: 

 
Os lingüistas escrevem menos sobre a linguagem como reflexo da realidade social e mais sobre “atos” 
da fala e seus efeitos. Os sociólogos, antropólogos e historiadores falam cada vez mais da “invenção” 
ou “constituição” da etnia, por exemplo, da classe, do gênero ou mesmo da própria sociedade. Em lugar 
do sentimento anterior, de restrições, de determinismo social, de um mundo de estruturas sociais 
“duras”, muitos estudiosos agora expressam um sentimento quase inebriante de liberdade, de poder da 
imaginação, de um mundo de formas socioculturais “macias”, maleáveis, fluidas ou frágeis. Daí o título 
de um livro recente do sociólogo Zygmunt Bauman, Modernidade líquida (2000). (2005, pp.101-102) 
 

Há quem prefira, ao contrário de Bauman, chamar esse estado de coisas simplesmente 

de pós-modernidade. Afinal, é certamente nesse cenário de multiplicidade e maleabilidade – 

possibilitado em grande parte, como veremos adiante, por uma nova relação admitida entre 

linguagem e mundo – que a tese central do pós-modernismo virá à luz. Nas palavras de 

Lyotard (in Docherty, 1993, p.48): “A idéia geral [de pós-modernidade] é trivial. É possível 

observar o declínio na certeza que, por dois séculos, o Ocidente manteve no princípio do 

progresso geral da humanidade”3. Algumas linhas adiante, no mesmo ensaio, Lyotard 

argumenta também: “Nem o liberalismo (econômico ou político) nem os vários Marxismos 

atravessaram esses séculos sangrentos sem serem acusados de perpetrar crimes contra a 

humanidade”.  

Em outras palavras, o pós-modernismo despreza o legado iluminista, fundando, assim, 

as bases de seu discurso teórico: o descrédito total dos metarrelatos, ou “grandes narrativas”, 

aquelas pretensas teorias universais como o Cristianismo, o Marxismo e, claro, o próprio 

Iluminismo. Resultam daí perguntas como: depois de um conflito demolidor de todas as 

crenças como foi a Segunda Guerra (momento de formação para os teóricos que, na década de 

60, formulariam o pensamento pós-moderno), conseguiríamos voltar à normalidade do mundo 

“moderno”, regido – sabíamos agora – por uma lógica, a chamada razão iluminista, que “pode 

tanto nos levar a Auschwitz ou Belsen quanto à liberdade, à igualdade e à fraternidade”4 

(Woods, 1999, p.9)? A resposta, em várias campos da ciência e da arte, parece ter sido um 

redondo “não”. Daí a necessidade de construir novas realidades, múltiplas, não-totalizantes – 

e abraçá-las como uma nova espécie de “sentido do mundo”. Mas, afinal, não será essa uma 

idéia moderna? Aí está, certamente, um tema de investigação permanente desta dissertação.   

                                                
3 “The general idea [of postmodernism] is a trivial one. We can observe and establish a kind of decline in the 
confidence that, for two centuries, the West invested in the principle of a general progress in humanity. […] 
Neither liberalism (economic or political) nor the various Marxisms have emerged from these bloodstained 
centuries without attracting accusations of having perpetrated crimes against humanity.” 
4 “[enlightened reason] can just as probably lead to an Auschwitz or Belsen as it can to liberty, equality and 
fraternity.” 
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Uma vez admitida a fragmentação irremediável de nossa época, o movimento 

denominado “construtivismo” invade, literalmente, todas as áreas do saber. E é Michel 

Foucault – não por acaso uma espécie de filósofo-fundador tanto da nova história cultural 

quanto da metaficção historiográfica de Hutcheon – quem apresenta a formulação de maior 

efeito sobre a posição “construtivista”. Foucault define justamente os “discursos” ou “práticas 

discursivas” como responsáveis por “construir” ou “constituir” (ele utiliza o verbo former, em 

francês) a realidade à nossa volta – no que foi chamado, na década de 60, de “virada 

lingüística” (Burke, 2005, p.102) e, mais tarde, “virada cultural”, termo mais adequado ao 

contexto deste trabalho. Na síntese de Linda Hutcheon: “[...] a historiografia e a ficção 

constituem seus objetos de atenção; em outras palavras, elas decidem quais os acontecimentos 

que se transformarão em fatos” (1991, p.161, grifo original). Note-se que a teórica canadense 

volta a equiparar ficção e história, demarcando uma vez mais a diferença, na pós-

modernidade, entre fatos e acontecimentos. 

Tão importante para essa “virada” quanto Foucault – cujas idéias serão retomadas 

adiante – foi Michel de Certeau e sua teoria cultural. A idéia central deste teólogo, filósofo, 

psicanalista, antropólogo e sociólogo – um conceito que dialoga com Foucault – é a de 

“práticas”: de Certeau analisou os hábitos cotidianos das pessoas comuns, particularmente 

seus hábitos de consumo. Em um livro célebre, A Invenção do Cotidiano, defendeu o 

consumo como uma forma de produção e uma atividade criativa – nunca um hábito passivo 

(Burke, 2005, p.103).  

 
Em outras palavras, nos termos em que ele pensava, as pessoas comuns faziam seleções a partir de um 
repertório, criando novas combinações entre o que selecionavam e, igualmente importante, colocando 
em novos contextos aquilo de que haviam se apropriado. [...] Michel de Certeau é uma figura destacada, 
embora não seja a única, de um importante deslocamento nos estudos da arte, literatura e música 
ocorrido na última geração, que vai de uma concentração sobre os artistas, escritores e compositores 
para uma preocupação também com o público, com suas reações e a “recepção” das obras vistas, 
ouvidas ou lidas. (Burke, 2005, pp.103-104) 
 

Esse deslocamento de interesse dos produtores para os consumidores de cultura 

atingiu também a historiografia em suas abordagens mais recentes, nova história cultural à 

frente. E de tal forma se tornou a ênfase dominante nos estudos históricos que, ainda 

conforme Burke (2005, p.105), “se Foucault e de Certeau estão corretos acerca da importância 

da construção cultural, então toda história é história cultural”. Por analogia, toda ficção que 

funcione sob as convenções da metaficção historiográfica – portanto, segundo Linda 

Hutcheon, o conjunto da ficção pós-moderna – é não apenas necessariamente histórica, mas 

também, apesar do olhar irônico talvez mais acentuado, parte de um movimento maior no 
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sentido da revisão do que é histórico e de como se pode conhecer o passado no presente. Um 

movimento, sobretudo, em favor da cultura como conceito-chave para o entendimento de 

décadas recentes da história humana.  

E por que a cultura como chave? O que há de necessariamente “cultural” nas 

manifestações pós-modernas correlatas aqui delineadas nos campos da história e da ficção? 

Parece claro esse direcionamento no caso dos estudos históricos, pois a NHC contém o termo 

“cultural” no próprio nome, mas é também evidente o compromisso do romance 

contemporâneo com uma certa realidade histórica culturalmente construída. Antes e para além 

dos porquês, pergunta-se: o que é cultura, nos termos em que a tomamos neste texto? 

Tradicionalmente, a resposta à questão mais geral “o que é cultura?” se desenvolve em torno 

de dois eixos – ou, mais exatamente, duas oposições: natural versus artificial – a velha batalha 

entre natureza e cultura, em outras palavras – e cultura versus civilização. 

Um esforço de entendimento da história como “construção” dos fatos não poderia 

ignorar, em primeiro lugar, a guerra diária e milenar do homem contra seus limites biológicos: 

até que ponto a natureza trabalha a favor do determinismo histórico ou, ao contrário, se deixa 

modelar pelo ser propulsor da história que é o homem? Recorde-se que, em suas origens 

remotas, o próprio vocábulo “cultura” referia-se ao cultivo da terra – ou seja, à mão do 

homem agindo, de fato, sobre a natureza. Para Eagleton (2005), essa primeira oposição, ao 

contrário da segunda (cultura versus civilização), resolve-se em si mesma: 

 
Se cultura significa cultivo, um cuidar, que é ativo, daquilo que cresce naturalmente, o termo sugere 
uma dialética entre o artificial e o natural, entre o que fazemos ao mundo e o que o mundo nos faz. É 
uma noção “realista”, no sentido epistemológico, já que implica a existência de uma natureza ou 
matéria-prima além de nós; mas tem também uma dimensão “construtivista”, já que essa matéria-prima 
precisa ser elaborada numa forma humanamente significativa. Assim, trata-se menos de uma questão de 
desconstruir a oposição entre cultura e natureza do que de reconhecer que o termo “cultura” já é uma tal 
desconstrução. (p.11) 

  

Não se quer, no entanto, elevar o termo e a idéia à categoria de solução última, e 

mesmo um pouco mágica, para o problema que, em última análise, aqui se impõe: o da 

representação histórica a partir de vestígios textualizados. O conhecimento do mundo – e 

particularmente das realidades passadas – a que se dedica a História como “ciência” e suas 

contrapartes ficcionais (seja o romance histórico tradicional, seja a metaficção pós-moderna) 

encontra respaldo, sim, numa certa “realidade” externa – embora se pudesse ir mais longe do 

que Terry Eagleton e dizer que se trata aqui de “realidade” antes ontológica do que 

epistemológica, como quer o pensador britânico. Ou melhor, dessas duas “realidades” 

complementares, conforme Hutcheon: “A metaficção historiográfica formula tanto perguntas 
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epistemológicas quanto ontológicas. Como é que conhecemos o passado (ou o presente)? 

Qual é o status ontológico desse passado? De seus documentos? De nossas narrativas?” 

(1991, p.76). Em outras palavras, tais “realidades” continuarão a depender do “construído” ou 

“constituído”, para voltar à terminologia foucaultiana.   

 
O dito de Croce, “toda história é história contemporânea”, aponta diretamente para o paradoxo 
ontológico do tempo verbal do pretérito. Os historiadores estão cada vez mais conscientes de que as 
convenções da narrativa e da realidade implícita com as quais trabalham são filosoficamente 
vulneráveis. [...] Ao ler um documento histórico, ao conferir o processo narrativo na história 
previamente escrita, ao interpretar os atos de linguagem realizados no passado próximo ou remoto, “ele 
[o historiador] se percebe mais e mais se tornando um tradutor no sentido técnico”. (Steiner, 2005, 
p.160) 
 

Para Steiner, portanto, trata-se de “traduzir” o passado no presente, mais do que 

pretender recriar uma realidade jamais palpável, quando nem a do próprio presente o é. E o 

autor acrescenta: “Pode-se asseverar, embora eu rejeite o argumento, que a situação é mais 

crucial na história do que na literatura” (2005, p.160). É mais um a nivelar historiografia e 

romance em seus pressupostos teóricos: “[A atividade do historiador] terá de continuar sendo 

um procedimento seletivo e altamente intuitivo, na melhor das hipóteses bastante auto-

consciente de seu estatuto restrito e, sob certos aspectos, ficcional” (2005, p.162, grifo nosso).  

Steiner observa que é somente recorrendo ao que ele chama de “ficções axiomáticas” 

ou “fantasias axiomáticas” que o historiador é capaz de “fazer História”: “Estas ficções 

podem ser indispensáveis ao exercício do pensamento racional, da fala, de lembranças 

partilhadas, sem o que não pode haver cultura” (2005, p.163). Da mesma forma, só é possível 

projetar o futuro em termos ficcionais – outro salto cultural a que nenhum outro animal além 

de nós teve acesso.  

 
As “fantasias axiomáticas” da inferência projetiva e da antecipação são bem mais do que um ganho 
especializado da consciência humana. Elas são, acredito, um fator de sobrevivência da maior 
importância. A provisão de conceitos e de atos de linguagem englobando o futuro é tão indispensável 
para a preservação e a evolução de nossa humanidade específica como é a dos sonhos para a economia 
do cérebro. Amputada do futuro, a razão definharia. (Steiner, 2005, p.183) 
 

Nos termos que aqui utilizamos, o passado é, portanto, tão ficcional quanto o futuro – 

embora nos seja mais fácil pensar neste último como um tempo passível de ser, por assim 

dizer, inventado. Ora, o que as mais recentes teorias da historiografia e da ficção nos têm 

mostrado é que, tanto quanto o que ainda está por vir, o que já passou é impalpável, imaterial 

– numa palavra, irrecuperável. Portanto, só nos resta (re)inventar também o passado. É o que, 

fazem, cada um a seu modo, a nova historiografia e o romance pós-moderno – embora só 
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recentemente tenham passado a reconhecê-lo. Parodiando Steiner: a razão humana também 

não sobreviveria, certamente, se amputada desse passado possível.  

 

O saber histórico parece situar-se em algum lugar a meio caminho entre a pura investigação 

epistemológica (“arqueológica”, diria Foucault) e uma ânsia legítima por verdades 

ontológicas: dedica-se, assim, ao mesmo tempo, ao conhecimento e ao ser. Cabe à cultura, 

conceito utilíssimo apesar de tudo, tentar conciliar esses dois níveis – o que se dá quase 

naturalmente (sem pretender abusar do jogo de palavras) na medida em que a própria cultura é 

objeto de investigação dos historiadores. 

Para Foucault, a História – “mãe de todas as ciências do homem” (1999, p.508) – será 

forçosamente, como toda a sua prole epistemológica (e o filósofo francês se refere, em 

particular, à história natural, às ciências da linguagem e à economia), um entrelaçamento de 

“práticas discursivas”. Tem-se aqui, afinal, a oportunidade para dissecar tal conceito. Ele 

surge da necessidade, pressentida pelo pensador francês e levada a cabo, até com certo 

exagero, pelas vertentes pós-modernas tanto na historiografia quanto na ficção, de alterar 

profundamente a relação entre o investigador em ciências humanas e seu objeto de estudo. 

Nas palavras de Michel Foucault, trata-se do velho problema da “crítica do documento” 

(2002, p.7, grifo original). No trecho a seguir, com a “postura irônica” recomendada por 

Hayden White a seus pares, Foucault resume a tradicionalmente conflituosa relação do 

historiador com os vestígios materiais sobre os quais precisa se debruçar. 

 
[...] desde que existe uma disciplina como a História, temos nos servido de documentos, interrogamo-
los, interrogamo-nos a seu respeito; indagamos-lhes não apenas o que eles queriam dizer, mas se eles 
diziam a verdade, e com que direito podiam pretendê-lo, se eram sinceros ou falsificadores, bem 
informados ou ignorantes, autênticos ou alterados. Mas cada uma dessas questões e toda essa grande 
inquietude crítica apontavam para um mesmo fim: reconstituir a partir do que dizem esses documentos 
– às vezes com meias-palavras –, o passado de onde emanam e que se dilui, agora, bem distante deles; o 
documento sempre era tratado como a linguagem de uma voz agora reduzida ao silêncio; seu rastro 
frágil mas, por sorte, decifrável. (2002, p.7) 
 

Mas o filósofo francês não parece satisfeito com esse estado de coisas. Tateando na 

direção da revolução epistemológica que batizaria de “arqueologia”, prega uma novíssima 

abordagem do documento histórico – “livros, textos, narrações, registros, atas, edifícios, 

instituições, regulamentos, técnicas, objetos, costumes etc.”, conforme a ampla definição de 

documento que defende. 

 
Ora, por uma mutação que não data de hoje, mas que, sem dúvida, ainda não se concluiu, a história 
mudou sua posição acerca do documento: ela considera como sua tarefa primordial, não interpretá-lo, 
não determinar se diz a verdade nem qual é o seu valor expressivo, mas sim trabalhá-lo no interior e 
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elaborá-lo: ela o organiza, recorta, distribui, ordena e reparte em níveis, estabelece séries, distingue o 
que é pertinente do que não é, identifica elementos, define unidades, descreve relações. O documento, 
pois, não é mais, para a história, essa matéria inerte através da qual ela tenta reconstituir o que os 
homens fizeram ou disseram, o que é passado e o que deixa apenas rastros: ela procura definir, no 
próprio tecido documental, unidades, conjuntos, séries, relações. (2002, p.7) 
 

Ainda que a essa altura os historiadores já se esforçassem na leitura crítica de sua 

matéria-prima, no questionamento dedicado de suas entrelinhas, na aproximação irônica 

sugerida por White e outros, é Foucault quem propõe o passo decisivo para a nova 

historiografia: não apenas o documento deixa de ser “matéria inerte”, como também perde o 

status de objeto último de investigação. Esse lugar será agora ocupado pelo que se diz a 

respeito do documento, ou de um conjunto deles: suas “unidades, conjuntos, séries, relações”, 

propostos e enunciados pelos próprios historiadores. Em suma, as novas “práticas 

discursivas” dentro desse campo do saber – e dos demais, pois Foucault buscava uma 

“arqueologia do saber”, sem especificá-lo, embora delimitando suas preocupações às ciências 

humanas. São tais “práticas” que, a partir de então, na sua multiplicidade, definirão o objeto 

de estudo da História. As mesmas “práticas discursivas” passarão também a ditar as 

modalidades enunciativas, os conceitos, as estratégias de cada saber, conforme a 

terminologia foucaultiana. Se o objeto de tais “práticas” é agora a cultura (e a denominação 

“nova história cultural” parece não deixar dúvidas quanto a isso), é a partir dela, na interseção 

de seus modos de dizer, das normas que balizam seu funcionamento e de suas estratégias 

políticas e teóricas, que se forma o campo do saber denominado estudos históricos. 

 
O estudo da cultura realizado por Foucault é uma história com começos, mas sem causas. Em vez da 
monocausa, ou causa primeira, Foucault nos deu um jogo sem causas. É um universo de rupturas e 
pausas, mas, mesmo assim, um universo. [...] Uma das contribuições reconhecidas de Foucault, adotada 
por vários novos historiadores culturais, encontra-se na importância que ele atribui à 
linguagem/discurso enquanto meio de apreender as transformações. (O’Brien, 1992, pp.58-59)  
 

Em vista do que até aqui foi exposto, não é difícil aceitar as proposições de Michel 

Foucault em relação a objeto e modalidades enunciativas em sua “arqueologia” do saber 

histórico. Linda Hutcheon, servindo-se de terminologia própria, postula os mesmos princípios 

teóricos: como “construtos humanos”, “sistemas de significação”, enfim, “discursos” apenas, 

os fatos históricos – objeto da História – se constituem a partir de uma multiplicidade de 

vozes (modalidades enunciativas, modos de dizer) – cultas e populares, brancas e negras, 

masculinas e femininas – que, juntas, recontam o passado. Menos óbvia é a idéia de que os 

conceitos e estratégias de que se servem os historiadores precisem emanar de suas “práticas 

discursivas”, sem uma organização racional anterior, como em outras ciências – enfim, um 
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corpo teórico que guiasse essa atividade de escavação do passado. Lynn Hunt manifesta uma 

preocupação comum aos novos historiadores culturais. 

 
Onde estaremos quando todas as práticas, sejam elas econômicas, intelectuais, políticas ou sociais, 
revelarem ser culturalmente condicionadas? Colocando de outro modo, uma história da cultura poderá 
funcionar se estiver despojada de todo e qualquer pressuposto teórico sobre a relação da cultura com o 
universo social – se, de fato, o seu programa for concebido como o solapamento de todos os 
pressupostos acerca da relação entre a cultura e o universo social? (1992, pp.13-14) 
 

A pregação de Foucault deve ser tomada, ainda uma vez, como recusa aos sistemas 

fechados de interpretação do mundo, os metarrelatos ou “grandes narrativas”. Os conceitos, 

nos estudos históricos, não podem, portanto, ser regras dadas a priori – embora o pensador 

francês advirta para o perigo, igual porém oposto, de que essas regras se façam a partir de 

uma multidão de indivíduos, numa cacofonia que dificilmente conseguiria delimitar com 

clareza qualquer campo do saber. Vale o mesmo para as estratégias: os caminhos que nos 

levam a conhecer o passado não estão traçados de antemão – muito menos numa linha reta, 

como queriam os iluministas – nem tampouco se constroem por erros e acertos, atalhos e 

desvios, tomados individualmente e aos milhares. Trata-se, nos dois casos, de se encontrar o 

meio-termo ideal para a atividade do historiador, num processo em tudo semelhante, senão 

idêntico, ao da busca de um consenso entre natural e artificial. Ora, tal ponto de equilíbrio tem 

um nome, como vimos: cultura. Isso, claro, se pudermos definir com clareza o termo, sem 

confundi-lo de todo com relativismo ou reducionismo cultural, como invariavelmente fazem 

os detratores dessa corrente de pensamento. Esclarece Eagleton: 

 
Os seres humanos não são meros produtos de seus ambientes, mas tampouco são esses ambientes pura 
argila para a automoldagem arbitrária daqueles. Se a cultura transfigura a natureza, esse é um projeto 
para o qual a natureza coloca limites rigorosos. A própria palavra “cultura” compreende uma tensão 
entre fazer e ser feito, racionalidade e espontaneidade, que censura o intelecto desencarnado do 
iluminismo tanto quanto desafia o reducionismo cultural de grande parte do pensamento 
contemporâneo. (2005, p.14) 
 

Quanto à dicotomia cultura/civilização, muito se tem discutido a pertinência do uso de 

um ou outro termo para designar essa diferença que opõe o homem à natureza. Mas o debate 

remete principalmente às lutas anti-capitalistas – portanto anti-colonialistas e, nesse sentido, 

anti-civilizacionais –, que datam inicialmente do período romântico, no século XIX, e adotam 

a idéia de cultura, num sentido amplo, como seu lema e inspiração. “Quanto mais predatória e 

envilecida parece ser a civilização real, mais a idéia de cultura é forçada a uma atitude 

crítica”, na observação de Eagleton (2005, p.22).  
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Tratava-se de, ao mesmo tempo, rejeitar o capitalismo moderno então nascente e 

promover a pluralidade dos modos de vida, com especial atenção àqueles ainda intocados pela 

mão pesada da civilização – segundo Terry Eagleton, “num gesto pré-figurativo do pós-

modernismo (ele próprio, entre outras coisas, uma variedade do pensamento romântico 

tardio)” (2005, p.25). Todo esse movimento, reunido sob o novo guarda-chuva da cultura, 

teve lugar privilegiado nas artes, como é óbvio. “O que é que liga cultura como crítica 

utópica, cultura como modo de vida e cultura como criação artística? A resposta é certamente 

uma resposta negativa: todas as três são, de diferentes maneiras, reações ao fracasso da 

cultura como civilização real – como a grande narrativa do autodesenvolvimento humano.” 

(Eagleton, 2005, p.35)  

 

Uma abordagem da história que não se pretenda explicação total do passado nem tampouco se 

perca numa balbúrdia de versões que tudo relativiza e, portanto, mais obscurece do que 

explica: eis a pretensão da “arqueologia” foucaultiana, cuja expressão se dá no que o filósofo 

francês chamou enunciado e arquivo. 

 
O enunciado não existe nem do mesmo modo que a língua (apesar de ser composto de signos que só são 
definíveis, em sua individualidade, no interior de um sistema lingüístico natural ou artificial), nem do 
mesmo modo que objetos quaisquer apresentados à percepção (se bem que seja sempre dotado de uma 
certa materialidade, e que se possa sempre situá-lo segundo coordenadas espaço-temporais). (Foucault, 
2002, p.98) 
 

“Para Foucault, [...] o sujeito do discurso é sempre a rede dispersa e descontínua de 

locais distintos de ação; jamais é o conhecedor transcendental”, elucida, ainda uma vez, Linda 

Hutcheon (1991, p.115). Comparando o pensador francês a “outros teóricos, mesmo os que 

pertencem a linhas bastante diferentes” (e aqui não há como não associar Foucault ao russo 

Bakhtin, cujas idéias dissecaremos a seguir), Hutcheon completa: “[..] Foucault sempre 

insistia nas coordenadas espaço-temporais específicas do ato enunciativo e, ao mesmo tempo, 

no contexto discursivo de práticas de significação em cujo interior esse ato encontra seu 

sentido” (pp.115-116). Vê-se, por aí, que o enunciado foucaultiano – ou, antecipando-nos, os 

atos de fala de Bakhtin, conforme observa Castro (2006) – é conceito vital para um saber que 

se situa, conforme constatamos anteriormente, a meio caminho entre a realidade empírica – 

um problema ontológico – e o que dela nos é permitido conhecer, ou seja, o lado 

epistemológico da questão. Nunca, entretanto, um saber totalizante. 

 
Ao invés de vermos alinharem-se, no grande livro mítico da história, palavras que traduzem, em 
caracteres visíveis, pensamentos constituídos antes ou em outro lugar, temos na densidade das práticas 
discursivas sistemas que instauram os enunciados como acontecimentos (tendo suas condições e seu 
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domínio de aparecimento) e coisas (compreendendo sua possibilidade e seu campo de utilização). São 
todos esses sistemas de enunciados (acontecimentos de um lado, coisas de outro) que proponho chamar 
de arquivo. (Foucault, 2002, p.148, grifo original) 
 

Esses sistemas enunciativos, se assim se pode chamá-los, formam aquilo que Foucault 

denominou também “o domínio das ‘coisas ditas’” – uma expressão talvez mais palatável 

diante deste árido conceito de arquivo. Aqui, ao filósofo passa a interessar a ordem do(s) 

discurso(s), título de sua aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro 

de 1970. Embora, desse ponto em diante, as investigações teóricas de Foucault privilegiem 

antes a idéia de poder do que a noção de ideologia, que a este trabalho importa mais 

substancialmente averiguar, em A Ordem do Discurso estão colocadas as bases para um novo 

tipo de perquirição dos eventos passados: 

 
As noções fundamentais que se impõem agora não são mais as da consciência e da continuidade (com 
os problemas que lhe são correlatos, da liberdade e da causalidade), não são também as do signo e da 
estrutura. São as do acontecimento e da série, com o jogo de noções que lhes são ligadas: regularidade, 
casualidade, descontinuidade, dependência, transformação; é por esse conjunto que essa análise dos 
discursos sobre a qual estou pensando se articula, não certamente com a temática tradicional que os 
filósofos de ontem tomam ainda como a história “viva”, mas com o trabalho efetivo dos historiadores. 
(2005a, pp.56-57) 
 

Repare-se que Foucault radicaliza a centralidade do(s) discurso(s) no acesso à 

História, tratando como acontecimentos os atos enunciativos – enquanto o pós-modernismo, 

conforme o temos descrito até aqui, preferirá a análise dos textos (embora sempre no contexto 

presente de um sistema discursivo) que, por sua vez, geram fatos históricos. Mas o que nos 

interessa particularmente é a extensão que tal domínio – o dos atos enunciativos ou atos de 

fala – recobre quando se trata de investigar o passado: “Os territórios arqueológicos podem 

atravessar textos ‘literários’ ou ‘filosóficos’, bem como textos científicos. O saber não está 

contido somente em demonstrações; pode estar também em ficções, reflexões, narrativas, 

regulamentos institucionais, decisões políticas”, escreve Foucault (2002, p. 208). Em suma, 

tudo que é cultural é também histórico. 

Para se chegar a esse estágio de evolução da historiografia (e, por que não, também da 

ficção), foi preciso um salto conceitual dos mais ousados: repensar a relação entre linguagem 

e mundo.  

 
O que é que constitui a natureza da referência na história e na ficção? [...] Exatamente como é que a 
linguagem se prende à realidade? O que nossa teoria literária, nossa literatura e nossa filosofia da 
história estão fazendo atualmente é passar a fazer parte de uma problematização já existente, e agora 
generalizada, de toda a idéia de referência. [...] De maneira explícita, e até mesmo didática, a metaficção 
historiográfica faz sobre a natureza da referência as mesmas perguntas fundamentais que hoje estão 
sendo feitas em muitos outros setores. Será que o signo lingüístico se refere a um objeto real – na 
literatura, na história, na linguagem comum? Caso positivo, que tipo de acesso isso nos permite em 
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relação a essa realidade? [...] Será que alguma referência lingüística pode ser direta, não ter 
intermediários? (Hutcheon, 1991, p.186) 
 

Em outras palavras, resta inacabada, e aparentemente inacessível, a tarefa de unir 

artificial e natural, transformar – magicamente, se possível fosse – coisa em palavra, 

aprisionar o mundo lá fora, e o passado desse mundo, em páginas de história ou ficção. 

Poucos pensadores se dedicaram com maior brilho e erudição à questão da referência do que, 

ainda uma vez, Michel Foucault – uma investigação cuja importância na primeira fase de sua 

obra chegou a render o título de um dos livros mais conhecidos do pensador francês. 

 
“As palavras e as coisas” é o título – sério – de um problema; é o título – irônico – do trabalho que lhe 
modifica a forma, lhe desloca os dados e revela, afinal de contas, uma tarefa inteiramente diferente, que 
consiste em não mais tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos significantes que 
remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam sistematicamente os objetos 
de que falam. (Foucault, 2002, p.56) 
 

Em As Palavras e as Coisas, Foucault iniciava a trajetória que o levaria, anos mais 

tarde, a fundar sua “arqueologia do saber”, anteriormente explorada neste trabalho. Naquela 

obra, mais até do que esmiuçar a questão da referência, o filósofo localiza no tempo o salto de 

qualidade na percepção humana da “realidade” exterior pelo uso das palavras. A nova relação 

assumida entre linguagem e mundo, a que Linda Hutcheon fazia referência em citação 

anterior, marcou nossa entrada em uma nova era – à qual chamaremos, por convenção, 

modernidade. Mais importante: essa mudança na relação entre palavras e coisas trouxe 

consigo, como um germe já ali plenamente instalado, o que mais tarde passamos a conhecer 

como pós-modernidade. Ou, conforme a provocação de Lyotard: “Algo só poderá ser 

moderno se antes tiver sido pós-moderno”5 (1993, p.44). Vamos ao argumento completo de 

Foucault. 

No Renascimento – e o filósofo francês se reporta particularmente ao seu auge, no 

século XVI –, a linguagem ainda aparecia como que entranhada no mundo, com todas as 

implicações mítico-religiosas aí presentes, ubiqüamente, desde a Idade Média: o bíblico “no 

princípio era o Verbo...”, a referência inevitável a uma língua primeira anterior a Babel, cuja 

decifração – afinal inatingível – colocava-se como desafio às línguas humanas, imperfeitas, 

incompletas, mero comentário à fala divina: esta, o próprio mundo. Era como se as coisas 

aparecessem, por assim dizer, “escritas” diante dos homens. Ou, por outra, as palavras 

viessem “inscritas” nas coisas. Segundo a máxima de George Steiner: “Nada há no Jardim ou 

em si mesmo a que Adão não possa dar um nome” (2005, p.200).  

                                                
5 “A work can become modern only if it is first postmodern.” 
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No seu ser bruto e histórico do século XVI, a linguagem não é um sistema arbitrário; está depositada no 
mundo e dele faz parte porque, ao mesmo tempo, as próprias coisas escondem e manifestam seu enigma 
como uma linguagem e porque as palavras se propõem aos homens como coisas a decifrar. A grande 
metáfora do livro que se abre, que se soletra e que se lê para conhecer a natureza não é mais que o 
reverso visível de uma outra transferência, muito mais profunda, que constrange a linguagem a residir 
do lado do mundo, em meio às plantas, às ervas, às pedras e aos animais. (Foucault, 1999, p.49) 
 

Recorde-se o próprio Foucault, em citação anterior, na qual se referia ao “grande livro 

mítico da história, palavras que traduzem, em caracteres visíveis, pensamentos constituídos 

antes ou em outro lugar”, para em seguida desmistificar essa idéia renascentista em favor de 

suas “práticas discursivas”. Um longo percurso, é verdade, do mundo renascentista povoado 

por palavras ao estatuto particular que a linguagem adquire em Foucault e, de maneira geral, 

no mundo contemporâneo. O primeiro evento importante nesse trajeto foi a chamada idade 

clássica – para o pensador francês, a era da representação.  

 
A profunda interdependência da linguagem e do mundo se acha desfeita [na idade clássica, após o 
Renascimento]. O primado da escrita está suspenso. Desaparece então esta camada uniforme onde se 
entrecruzavam indefinidamente o visto e o lido, o visível e o enunciável. As coisas e as palavras vão 
separar-se. O olho está destinado a ver e somente a ver; o ouvido somente a ouvir. O discurso terá 
realmente por tarefa dizer o que é, mas não será nada mais que o que ele diz. (Foucault, 1999, p.59, 
grifo original) 
 

Em seguida, talvez com maior clareza, Foucault explicita o que entende por 

representação na idade clássica: “[...] servir-se de signos não é, como nos séculos precedentes, 

tentar reencontrar por sob eles o texto primitivo de um discurso afirmado, e reafirmado, para 

sempre; é tentar descobrir a linguagem arbitrária que autorizará o desdobramento da natureza 

no seu espaço [...]” (1999, p.86). A estrutura binária (e arbitrária) de significante e 

significado, tão importante para o modernismo e o pós-modernismo, está a caminho, como é 

óbvio. Mas a idade clássica parece ser, no pensamento foucaultiano, uma escala, ou talvez um 

ensaio da relação linguagem-mundo (pós-)moderna. Nos séculos XVII e XVIII, esperava-se 

que o signo mantivesse, por mínima que fosse, uma identificação com o conceito ao qual 

substituía, ainda que a exigência renascentista da semelhança entre palavras e coisas 

parecesse definitivamente abolida. Não à toa, os lógicos da idade clássica, precursores da 

gramática moderna, apontavam quadros e desenhos como exemplos ideais de signos. (O que 

diriam esses estudiosos se tivessem conhecido o cinema?, eis uma especulação das mais 

interessantes, a ser realizada adiante neste trabalho.)  

Assim, embora o divórcio entre palavras e coisas fosse um fato consumado àquela 

altura, persistia ainda a necessidade de representar o mundo pelo signo – ou, antes, de 

reproduzir as representações que, em pensamento, fazemos do mundo. E, com efeito, essa 
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reprodução ainda exigia uma tal fidelidade ao original que é difícil distinguir – e o próprio 

Foucault reconhece o desafio – entre a concepção renascentista da linguagem entranhada no 

mundo e a representação clássica, quase literal, das coisas. Em todo caso, o que veio a seguir, 

a teoria da significação propriamente dita, soa bem mais familiar. 

É conhecida a fórmula de dois termos – significante e significado – unidos 

arbitrariamente para formar o signo, pela qual o suíço Ferdinand de Saussure definiu os rumos 

da lingüística moderna. Mas o primado em si da significação data, conforme Foucault, de um 

século antes, pelo menos. A sobreposição de linguagem e mundo pela representação começa 

sua derrocada já em fins do século XVIII. Os estertores da idade clássica vêm colocar o 

problema em novos termos. 

 
[...] haverá coisas, com sua organização própria, suas secretas nervuras, o espaço que as articula, o 
tempo que as produz; e, depois, a representação, pura sucessão temporal, em que elas se anunciam 
sempre parcialmente a uma subjetividade, a uma consciência, ao esforço singular de um conhecimento, 
ao indivíduo “psicológico” que, do fundo de sua própria história, ou a partir da tradição que se lhe 
transmitiu, tenta saber. A representação está em vias de não mais poder definir o modo de ser comum às 
coisas e ao conhecimento. O ser mesmo que é representado vai agora cair fora da própria representação. 
(Foucault, 1999, p.330) 
 

Daí, portanto, a arbitrariedade com que as palavras passaram a designar as coisas: um 

cachorro não mais atenderá por “cachorro”, ou um gato terá o nome “gato”, por alguma 

relação intrínseca – determinada de antemão seja por um texto primordial do mundo, seja 

pelas leis da representação – entre esses dois animais e os substantivos pelos quais nos 

referimos a eles; chamar-se-ão assim porque, “do fundo de sua própria história, ou a partir da 

tradição que se lhe[s] transmitiu”, os indivíduos falantes do português os designam, todos, 

pelas mesmas duas palavras. Mais importante: a língua, em seu caráter significativo arbitrário, 

ainda assim “funcionaria perfeitamente bem se gato e cachorro trocassem de lugar no 

sistema, desde que todos os falantes fossem avisados”6 (Lodge, 1981, pp.4-5, grifos 

originais). 

Repare-se na liberdade que ganha a linguagem, agora solta de todas as amarras do 

mundo: “A partir do século XIX, a linguagem se dobra sobre si mesma, adquire sua espessura 

própria, desenvolve uma história, leis e uma objetividade que só a ela pertencem” (Foucault, 

1999, p.409). Se por um lado, a linguagem não mais depende das coisas, a recíproca deve ser 

verdadeira: o homem – ele também, afinal, objeto de designação, “coisa” a ser representada – 

se acha livre, com existência própria. Compreende-se, assim, por que a nova relação entre 

                                                
6 “[…] the English language would work equally well if cat and dog changed places in the system, as long as all 
users were aware of the change.” 
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linguagem e mundo finca raízes no mesmo período histórico dos ideais humanistas 

preconizados pelo Iluminismo de fins do século XVIII. Ora, é a partir dali que se pode falar 

da História tal como a conhecemos. 

 
De fato, nenhuma história foi mais “explicativa”, mais preocupada com leis gerais e com constantes que 
as [sic] da idade clássica – quando o mundo e o homem, num só movimento, se incorporavam numa 
história única. A partir do século XIX, o que vem à luz é uma forma nua da historicidade humana – o 
fato de que o homem enquanto tal está exposto ao acontecimento. [...] Essa disposição da História no 
espaço epistemológico é de grande importância para sua relação com as ciências humanas. Uma vez que 
o homem histórico é o homem que vive, trabalha e fala, todo conteúdo da História, qualquer que seja, 
concerne à psicologia, à sociologia ou às ciências da linguagem. Mas, inversamente, uma vez que o ser 
humano se tornou, de ponta a ponta, histórico, nenhum dos conteúdos analisados pelas ciências 
humanas pode ficar estável em si mesmo nem escapar ao movimento da História (Foucault, 1999, 
p.512-513) 

 

Recorde-se, por fim, o que afirmava o pensador francês em citação anterior – “Os 

territórios arqueológicos podem atravessar textos ‘literários’ ou ‘filosóficos’, bem como 

textos científicos” – e soará natural a inclusão de romances (ou, ao menos, de um certo tipo de 

romance: a metaficção historiográfica) junto à psicologia, à sociologia, às ciências da 

linguagem, enfim, a todo o saber humanístico, na ampla acepção do termo proporcionada pelo 

pensamento foucaultiano. Numa última paráfrase ao texto de Foucault: poderia a literatura ter 

ficado estável em si mesma ou escapado ao movimento da história?  

 

Para George Steiner e toda uma geração de filósofos que se dedicaram a escutar “[...] o que os 

seres humanos gritaram ou sussurraram uns aos outros por sobre a desconcertante liberdade 

trazida pelos escombros de Babel [...]” (2005, p.256), o divisor de águas na literatura também 

é claro: “Até onde vai a tradição ocidental, um classicismo subjacente, um pacto negociado 

entre palavra e mundo, subsiste até a segunda metade do século XIX. Nesse momento, ele se 

rompe abruptamente. Goethe e Victor Hugo foram provavelmente os últimos grandes poetas a 

acharem que a linguagem era suficiente para suas necessidades” (2005, p.200-201).  

Foucault mesmo já havia apontado a literatura que sucedeu a clássicos desse calibre 

como uma das compensações a “esse nivelamento da linguagem que a reduz ao puro estatuto 

de objeto [do conhecimento]” (1999, p.410), ou seja, como contraponto ao descolamento 

definitivo de palavras e coisas. No entanto, ao se depararem com a impossibilidade de revelar 

o mundo pela linguagem convencional, a reação dos escritores da época é paradoxal: criam 

uma língua própria, conforme a exortação de Rimbaud a seus contemporâneos (in Steiner, 

2005, p.201): “Encontrar uma língua; – Quanto ao resto, toda palavra sendo idéia, o tempo de 

uma linguagem universal chegará!” À literatura do período “não lhe resta”, escreve Foucault, 
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“senão recurvar-se num perpétuo retorno sobre si, como se seu discurso não pudesse ter por 

conteúdo senão dizer sua própria forma [...]” (1999, p.416). 

 
A partir do século XIX, a literatura repõe à luz a linguagem no seu ser: não, porém, tal como ela 
aparecia ainda no final do Renascimento. Porque agora não há mais aquela palavra primeira, 
absolutamente inicial, pela qual se achava fundado e limitado o movimento infinito do discurso; 
doravante a linguagem vai crescer sem começo, sem termo e sem promessa. É o percurso desse espaço 
vão e fundamental que traça, dia a dia, o texto da literatura. (Foucault, 1999, p.61) 
 

Ora, se a literatura, há pouco mais de um século, se voltou sobre si mesma, num 

encolhimento rumo à forma pura, ou seja, “desistoricizou-se”, como terá chegado ao status de 

saber histórico que aqui tentamos lhe conceder? E mais grave: se as ciências humanas e o 

homem histórico, conforme vimos, só se definem pela separação de palavras e coisas, que 

conseqüências nefastas não teria um “retorno da linguagem”, no dizer do mesmo Michel 

Foucault7? Na síntese a seguir, Linda Hutcheon descreve a particularidade desse “retorno”, na 

comparação com o papel anterior da linguagem: 

 
À luz da ênfase estruturalista na langue e na relação arbitrária, mas estável, entre significante e 
significado, o pós-modernismo poderia ser chamado de “a vingança da parole” (ou, pelo menos, da 
relação entre o sujeito, como gerador da parole, e o ato ou processo de geração). O pós-modernismo 
ressalta o discurso ou a “linguagem em ação” (Benveniste, 1971, 223), a linguagem operando como 
comunicação entre dois agentes. (1991, p.113) 

 

É a chamada “virada cultural” aqui mencionada anteriormente: solução negociada do 

conflito entre ser e linguagem, palavras e coisas. Em última análise, conforme Eagleton, 

deriva exatamente dessa recente trégua na belicosa relação linguagem-mundo a primazia da 

idéia de cultura como motor da história – uma saída saudada como novidade pelos pós-

modernistas e olhada com condescendência, senão com a indiferença dos que vêem aí apenas 

um conceito requentado (desde, pelo menos, Saussure), pelos que persistem se auto-

proclamando modernistas. De novo Hutcheon é quem trata de defender os novos 

desenvolvimentos na maneira como colocamos a realidade em palavras: “[...] a teoria pós-

saussuriana ou pós-estruturalista tem sido uma das forças mais poderosas no sentido de 

deslocar a ênfase do sistema lingüístico e textual para o processo discursivo, para a semiose 

ou a sobredeterminação mútua do sentido, da percepção e da experiência no ato de 

significação” (p.99). Categoricamente, a autora completa: “[E]ssa é a teoria que com mais 

                                                
7 Ainda na década de 1960, o filósofo francês já vislumbrava essa reviravolta ao perguntar-se: “Será nossa tarefa 
no porvir a de avançarmos em direção a um modo de pensamento, desconhecido até o presente em nossa cultura, 
e que permitiria refletir ao mesmo tempo, sem descontinuidade nem contradição, sobre o ser do homem e o ser 
da linguagem?” (1999, pp.467-468). 
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freqüência se associa ao pós-modernismo” – portanto, sim, temos aí uma abordagem nova do 

mundo ainda que, como sempre, dependente do que  nos faz humanos: a linguagem.    

 
História é o que acontece a um animal constituído de tal modo que é capaz, dentro de certos limites, de 
definir suas próprias determinações. O que é peculiar a respeito de uma criatura criadora de símbolos é 
que pertence à sua natureza transcender a si mesma. É o signo que abre aquela distância operativa entre 
nós mesmos e nossos arredores materiais e que nos permite transformá-los em história. [...] A 
linguagem ajuda a nos libertar da prisão de nossos sentidos, ao mesmo tempo que nos abstrai 
nocivamente deles. (Eagleton, 2005, p.141)  
 

O cerne da disputa entre modernos e pós-modernos remete, por fim, à pré-

modernidade. Não exatamente aos estertores da idade clássica, que marcaram o início da 

batalha – momento que, com alguma dramaticidade, já foi chamado de “a encruzilhada pós-

iluminista” (Gianetti, 2002). O problema é outro: a idéia mesma de cultura, embora gerada em 

plena modernidade, parece combinar mais com pré- ou pós-modernos. Para Eagleton (2005), 

“o que liga as ordens pré-moderna e pós-moderna é que para ambas, embora por razões bem 

diferentes, a cultura é um nível dominante da vida social” (p.47). Nas sociedades tradicionais, 

pré-modernas, argumenta o pensador britânico, “a política, a sexualidade e a produção 

econômica ainda estão, até certo ponto, presas numa ordem simbólica de significado” (p.48) – 

nada muito diferente, em essência, do que se observa nas sociedades ditas pós-modernas, 

reconciliadas com a linguagem, sem cuja mediação provavelmente entrariam em colapso. 

Conclui Eagleton: “No mundo pós-moderno, a cultura e a vida social estão mais uma vez 

estreitamente aliadas, mas agora na forma da estética da mercadoria, da espetacularização da 

política, do consumismo do estilo de vida, da centralidade da imagem, e da integração final da 

cultura dentro da produção de mercadorias em geral” (2005, p.48). 

Somente o entendimento dessa “ordem simbólica de significado” pode lançar luzes 

sobre questões tais como: que história da Inglaterra sob Thatcher e, mais além, de um mundo 

diante de outra encruzilhada – não mais “pós-iluminista”, mas pós-Guerra Fria – nos conta a 

metaficção historiográfica O Legado da Família Winshaw? Que representação desses fatos 

históricos recentíssimos encontramos no romance de Jonathan Coe? Como a obra consegue, 

afinal, se desembaraçar do velho dilema palavras versus coisas, natureza versus cultura? Ou 

ainda: quais os procedimentos miméticos usados pelo autor para nos colocar diante dos olhos 

um relato desse passado que, como vimos, é tão confiável – ou, ao contrário, tão ficcional – 

quanto qualquer outra versão dele (historiográfica, sociológica)?  

As respostas a essas perguntas parecem brotar do diálogo com o cinema que o 

romance intertextual de Coe estabelece. Ainda que miniaturizada, minimalista, uma certa 

concepção filosófica sobre o que é a “realidade” – e, portanto, sobre como nossa história é 
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construída – acha-se encravada bem no centro da trama: a sala escura de um cinema 

provinciano; um filme visto pela primeira vez na infância; ou, antes, as lembranças algo 

confusas dessa experiência longínqua que o protagonista de O Legado, Michael Owen, 

carregará pela vida afora – e cujas sombras fantasmagóricas se lançam, como veremos, sobre 

vida e obra de Jonathan Coe. 
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3  A VOZ DO ESCRITOR8: OPÇÕES MIMÉTICAS EM JONATHAN COE 

 

Tenho uma confissão horrível a fazer: parei de me divertir lendo ficção de qualquer tipo. [...] 
Leio jornais, livros de história, livros de não-ficção. E me tornei incrivelmente seletivo. Acho 

que tem a ver com B.S. Johnson. Essa noção dele de que “escrever histórias é escrever 
mentiras”. Isso começou a me obcecar um pouco. E a não ser que me contem uma mentira 

muito boa, tenho preferido verdades tediosas. 
Jonathan Coe 

 

A epígrafe acima pode se revelar um precioso guia de leitura para a obra de Jonathan Coe e, 

particularmente, para um livro como O Legado da Família Winshaw. Registre-se a 

importância, em se tratando de investigar as relações entre ficção e história na obra de Coe, da 

“confissão horrível” que nos faz o autor: “Parei de me divertir lendo ficção. [...] Leio jornais, 

livros de história, livros de não-ficção. [...] Acho que tem a ver com B.S. Johnson”. À 

primeira vista inusitadas para um romancista, essas preferências de leitura talvez sejam apenas 

coerentes com a temática dominante na obra de Coe em anos recentes, particularmente em O 

Legado – um romance facilmente reconhecível como metaficção historiográfica, conforme a 

definição de Linda Hutcheon que retomaremos adiante. Mas quem é B.S. Johnson? E como se 

deu a influência decisiva desse personagem na formação de Jonathan Coe como romancista e 

cronista da história recente de seu país? 

Aqui é preciso revelar a outra face autoral de Coe: além de romances, escreveu 

biografias – a maioria no início de sua carreira e, segundo o autor, “por dinheiro” (Negrello & 

Schwartz, 2004, p.113). Mas uma delas tem lugar privilegiado em sua produção: Like a Fiery 

Elephant – The Story of B.S. Johnson, um relato minucioso, embora fragmentado, da trajetória 

desse autor que se tornou, para Coe, uma espécie de obsessão literária. 

Suicida aos 40 anos, Bryan Stanley Johnson escreveu e publicou, entre as décadas de 

60 e 70, um punhado de romances bastante experimentais na forma – embora o próprio autor 

rejeitasse o rótulo de “experimentalista”. Entre seus livros mais conhecidos e com recepção 

crítica mais favorável à época da publicação, está Albert Angelo, um romance que em suas 

primeiras edições continha um buraco retangular atravessando duas páginas – da 147 à 149 – 

que permitia ao leitor antecipar um evento futuro, à página 151 (Coe, 2005c, p.18). Albert 

Angelo, cujo enredo se resume às agruras de um arquiteto desempregado que é obrigado a dar 

aulas em uma escola primária como meio de sobrevivência (experiência pela qual passou o 

                                                
8 A expressão foi emprestada ao livro de mesmo título, de A. Alvarez, mas receberá aqui sentido diverso do 
originalmente empregado por aquele autor.  
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próprio Johnson), utiliza ainda outros recursos menos engenhosos, mas nem um pouco menos 

originais.  

Numa passagem em que Albert, o personagem-título, tem a atenção dividida entre o 

que se passa na sala de aula ao seu redor e um livro de arquitetura que tenta ler ao mesmo 

tempo, obviamente de maior interesse, B.S. Johnson cria duas colunas de texto, correndo lado 

a lado por páginas a fio, e assim desdobra a narrativa entre os pensamentos do professor e a 

balbúrdia dos alunos. Ao reproduzir trechos de redações dos alunos, em outro momento, 

Johnson prefere não inventá-los: transcreve literalmente os textos de alguns de seus próprios 

pupilos. O romance termina numa curiosa intervenção do “autor empírico” (Eco, 2004), B.S. 

Johnson. Em meio a uma frase das mais banais naquela história um tanto comum, ele toma o 

lugar do narrador e solta um tremendo palavrão – “FUCK ALL THIS LYING”9, assim, em 

letras capitais. Passa então a revelar o conteúdo totalmente autobiográfico do texto num fluxo 

quase incompreensível de pequenas sentenças, até chegar àquele que se tornou o mantra de 

B.S. Johnson, citado por Jonathan Coe na epígrafe acima: “Escrever histórias é escrever 

mentiras”.   

Vida real, eis o que esse autor peculiar, mesmo para a revolucionária década de 60, 

pretendia que sua literatura expressasse.  “Não uma representação da vida – a própria vida. 

Não à toa tudo o que acontecia a seus personagens nos livros – a rotina, a profissão, os 

encontros amorosos, a morte de um amigo querido – sucedera ao próprio Johnson para, em 

seguida, passar por um estranho processo de transcrição quase literal” (Negrello & Schwartz, 

2004, p.112). O homem cuja vida e obra Jonathan Coe obsessivamente perseguiu, viveu e 

morreu, ele também, obcecado, mas por essa necessidade de um “naturalismo extremo”.  

 
Por um lado, temos o que B.S. Johnson chamava “a enormidade da vida”: caótica, multifacetada, 
complexa, infinita. De outro, temos o romance: um pequeno objeto contando, digamos, trezentas ou 
quatrocentas páginas, drasticamente limitado pela habilidade e pela experiência do autor [...]. Como o 
segundo poderia conter a primeira? Se naturalismo significa fidelidade absoluta à “enormidade da 
vida”, então mesmo os romances mais ambiciosos – os de Proust ou Perec, Musil ou Broch – não 
seriam capazes de obtê-lo. A mera tentativa já seria uma espécie de insanidade.10 (Coe, 2003, pp.33-34) 
 

À lista de romancistas “ambiciosos”, no trecho acima, poder-se-iam acrescentar outros 

dois nomes: James Joyce e Samuel Beckett, por sua vez os grandes modelos literários de B.S. 

Johnson (Beckett, particularmente). Em comum, tinham todos a mesma inquietação: a cada 
                                                
9 Em tradução livre e preservando as boas maneiras: “Às favas com esse monte de mentiras”. 
10 “On the one hand, we have what B.S. Johnson called ‘the enormity of life’: chaotic, multifaceted, complex, 
infinite. On the other, we have the novel: a small object of, say, three or four hundred pages, severely 
circumscribed by the author’s ability and experience […]. How can the second contain the first? If naturalism 
means an absolute fidelity to the ‘enormity of life’, then even the most ambitious novel – be it Proust or Perec, 
Musil or Broch – cannot achieve it. The very attempt to do so represents a kind of insanity.”  
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novo romance, precisavam reinventar sua linguagem e, além, seguir desconstruindo o próprio 

gênero romanesco para, segundo essa perspectiva, mantê-lo vivo. Como fazer isso? Ousando 

– talvez a palavra exata seja mesmo, apesar de Johnson, “experimentando” – novas formas. 

Desesperadamente, B.S. Johnson pretendia aprisionar nos livros o mundo lá fora (ou, pelo 

menos, o seu mundo). Lidava à sua própria maneira com o eterno problema da referência que 

aflige qualquer escritor – de ficção ou não-ficção. O que se tornou mais e mais uma prisão 

para ele próprio, Johnson, e com intensidade máxima a partir de Albert Angelo:  

 
[...] de agora em diante, ele não deveria escrever sobre “nada além do que acontece comigo”. Aquilo 
que escreveria, então, seria por definição autobiográfico. Mas não seria propriamente autobiografia. [...] 
Quanto ao romance, tinha se tornado óbvio para Johnson (mas, aparentemente, para ninguém mais) que 
usar as palavras “romance” e “ficção” como se fossem sinônimos era trair a língua. Intrinsecamente, as 
duas palavras não tinham nada a ver uma com a outra. “O romance é uma forma no mesmo sentido em 
que o soneto é uma forma”, ele escreveria mais tarde. “Com essa forma, pode-se escrever verdade ou 
ficção. Escolho escrever a verdade em forma de romance.”11 (Coe, 2005c, p.146, grifo original)  
 

Johnson concebe, então, seu experimento mais radical: o romance The Unfortunates. 

Publicado originalmente em 1969 e reeditado na Inglaterra no final dos anos 90, consiste em 

27 libretos – cada um correspondendo a um capítulo – soltos dentro de uma pequena caixa 

com formato de livro. Pode-se ler os capítulos avulsos em qualquer ordem (com exceção de 

dois deles, marcados como “primeiro” e “último”). Revelam-se, ali, as lembranças de um 

narrador (Johnson) cujo melhor amigo (Tony Tillinghast, que o autor conheceu nos tempos de 

faculdade) adoece de câncer e está à beira da morte. Esses fragmentos de memória, arranjados 

de modo aleatório – exatamente como, na visão de B.S. Johnson, funcionaria a memória 

humana –, se alternam com os eventos presentes da vida do narrador: uma viagem até a 

cidade onde vivia o amigo morto – presumivelmente a própria Nottingham de Tony 

Tillinghast – para cobrir um jogo de futebol como repórter (previsivelmente, uma atividade 

que o próprio Johnson exerceu para complementar seus parcos rendimentos como escritor). 

Para Jonathan Coe, “foi sua tentativa mais extrema de permanecer fiel à realidade – cuja 

característica definidora era agora, para ele, o caos”12 (2005c, p.21).  

O problema com a convicção de Johnson de que o romance deveria ser essa forma 

mutante, adaptada a cada vez à “realidade” específica que descrevia, e com seu mantra 

                                                
11 “[...] from now on he should write about ‘nothing else but what happens to me’. What he had to write, then, 
would by definition be autobiographical. But it would not be an autobiography. [...] As for the novel, it had 
become obvious to Johnson (but not, apparently, to anybody else) that to deploy the words ‘novel’ and ‘fiction’ 
as if they were synonymous was a corrupt use of language. Intrinsically, the two words had nothing to do with 
each other. ‘The novel is a form in the same sense that a sonnet is a form’, he would write later. ‘Within that 
form, one may write truth or fiction. I choose to write truth in the form of a novel.’”  
12 “It was his most extreme attempt to remain faithful to reality – the defining characteristic of which he now saw 
to be chaos.”  
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inflexível – “Escrever histórias é escrever mentiras” – é que ambos acabaram se revelando um 

“beco-sem-saída literário” (Negrello & Schwartz, 2004, p.115).  

 
Como escritor, você tem dois compromissos: com o micro-mundo dentro de você e com o macro-
mundo fora. O escritor que se senta à sua escrivaninha, olhando pela janela para o mundo exterior, vê 
duas coisas: sua própria face refletida na vidraça e olhando de volta para ele e, através dela, as pessoas 
cuidando de suas vidas, profundamente indiferentes. O escritor deve ver ambas as coisas, e ele deve 
escrever sobre ambas [...].  

[...] 
Isso é o que a maioria dos escritores faz. É o que eu mesmo tenho feito, nos 20 anos em que 

tenho me dedicado a escrever romances. Mas não é o que B.S. Johnson fez.13 (Coe, 2003, p.32-33) 
 

Ou, para usar outra frase de Jonathan Coe – mais direta e talvez terrivelmente exata: 

“De certa forma, Johnson cavava a própria cova, pois o que ele fazia só podia sempre ser feito 

uma vez” (Negrello & Schwartz, 2004, p.114). Ninguém, como é obvio, é capaz de se 

reinventar a cada momento – e menos ainda de passar a vida, livro após livro, inventando 

maneiras de se reinventar. “[...] Esse é o corolário de minha relação com B.S. Johnson. Sentia 

que se Johnson seguisse à risca sua obsessão de simplesmente transcrever a realidade em seus 

livros, que era o que ele dizia tentar fazer, ele terminaria por produzir algo completamente 

sem valor como literatura” (Negrello & Schwartz, 2004, p.113). B.S. Johnson foi, no entanto, 

um dos grandes romancistas de sua geração, conforme constata Coe, ao mesmo tempo em que 

confessa ter acabado “levemente maluco” vivendo anos a fio à sombra de Johnson para 

escrever sua biografia: 

 
Às vezes me pego discutindo com ele, tentando demovê-lo de suas ridículas e inflexíveis opiniões. 
Quero dizer a ele: “Olha, Bryan, se você quer que seus livros sejam totalmente fiéis à realidade, é muito 
fácil. Vá a um dos cafés de Islington [bairro de Londres onde B.S. Johnson viveu], ligue um gravador e 
registre as conversas. Depois volte para casa e transcreva tudo, e continue fazendo isso até ter duzentas 
ou trezentas páginas. Aí você terá seu ‘autêntico’ naturalismo e saberá tão bem quanto eu que ninguém 
no mundo vai querer ler esse negócio. [...] Romances são a vida melhorada; mesmo aqueles romances 
sobre pessoas que tiveram vidas arruinadas ou desafortunadas. Porque ao menos essas histórias têm uma 
forma que nos agrada, nos consola. Até mesmo os seus romances contêm belas histórias, porque você é 
um grande artista e não pôde evitar colocá-las ali [...]”.14 (2003, p.35) 

                                                
13 “You have two responsibilities as a writer: to the micro-world within you and the macro-world outside you. 
The writer who sits at his desk, looking out his study window, sees two things: his face reflected in the window, 
staring back at him and through that, he sees a world of people hurrying about their business who are utterly 
indifferent to his well-being. The writer must see both, and he must write about both […].  
“That is what most writers do. It is what I have done, over the 20 years that I have been writing novels. But it is 
not what B.S. Johnson did.”    
14 “Sometimes I find myself arguing with him, trying to shift him from his ridiculous, inflexible positions. I want 
to say to him: ‘Look, Bryan, if you want your books to be totally faithful to reality, it’s very easy. Go into one of 
the cafés in Islington and turn on your tape recorder and record people’s conversations. Then come home and 
transcribe them and keep doing that until you’ve got two or three hundred pages. There you will have your 
“authentic” naturalism and you know as well as I do that there’s not a single person in the world who would 
want to read it. […] Novels improve upon life; even novels which tell stories about people who lead wretched 
and unfortunate lives. Because at least those stories have a shape which pleases us, which consoles us. Even your 
own novels are full of beautiful shapes, because you are too much of an artist, you couldn’t stop yourself from 
putting them in.”  
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Curiosamente, a passagem mais instigante da biografia de Johnson escrita por Coe é a 

transcrição de uma conversa entre amigos gravada numa fita-cassete – como seria de se 

esperar – pelo próprio B.S. Johnson. Nela, o autor e dois amigos, um poeta e um filósofo, 

mais as mulheres dos três, debatem acaloradamente o problema ontológico da referência na 

literatura. A certa altura, exaltado, Johnson declara: “A linguagem é a camisa-de-força na qual 

os pensamentos têm que ser comunicados”15 (Coe, 2005c, p.165). Felizmente, Jonathan Coe 

parece ter tomado B.S. Johnson como uma espécie de anti-modelo: “[...] minha relação com 

ele como escritor é oblíqua, ambígua”16 (2005c, p.451). Ao contrário de Johnson, Coe 

acreditou que “a realidade complexa [...] está aí em algum lugar, esperando apenas ser 

capturada pela mente romanesca”17 (2003, p.33), vestiu de forma auto-consciente (ou, antes, 

pós-moderna) a “camisa-de-força” da linguagem e pôde, enfim, parir um romance 

assumidamente ficcional, mas ao mesmo tempo fiel à “verdade” daqueles duros anos sob 

Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. 

 

Para Steiner (2005, p.246), “a linguagem é inerentemente fantasiosa porque o inimigo é a 

‘realidade’, porque os seres humanos [...] não estão preparados para viver com ‘a coisa que 

é’”. O autor prossegue citando o doloroso vaticínio nietzscheano: 

 
Só existe um mundo”, proclama Nietzsche em Will to Power, “e esse mundo é falso, cruel, 
contraditório, ilusório, sem sentido (...) Precisamos de mentiras para derrotar essa realidade, essa 
‘verdade’, precisamos de mentiras para viver (...) Que mentir seja uma necessidade da vida é em si uma 
parte do caráter problemático e aterrorizante da existência. 
 

Steiner reconhece a dificuldade da empreitada mas, ainda recorrendo a Nietzsche, 

reafirma a necessidade de enfrentá-la: 

 
De fato, a poiesis ou dialética da contra-asserção [nossa necessidade de mentir, em outras palavras] é 
ainda mais complexa, porque a “realidade” a que nos opomos ou que colocamos de lado é em si mesma 
muito extensamente um produto lingüístico. É feita de metonímias, metáforas, classificações que o ser 
humano originalmente faz girar em torno do caos inicial de percepções e fenômenos. Mas a questão 
principal é esta: a “desordem” da linguagem, sua diferença fundamental frente à sistematização 
ordenada e fechada da matemática ou da lógica formal, a polissemia de cada palavra não constituem um 
defeito [...]. Uma sintaxe “fechada”, uma semântica formalmente exaustiva seriam um mundo fechado. 
“A metafísica, a religião, a ética, o conhecimento – tudo isso deriva do desejo humano pela arte, pelas 
mentiras, de sua fuga da verdade, de sua negação da verdade”, disse Nietzsche. Essa fuga do “fato 
dado”, essa denegação é inerente à estrutura combinatória da gramática, à imprecisão das palavras, à 
natureza obstinadamente cambiante do uso e da adequação. Novos mundos nascem entre as linhas. 
(2005, pp.247-248) 

 
                                                
15 “Language is the straitjacket in which thoughts have to be communicated.” 
16 “[...] my own relationship to him as a writer is oblique, ambiguous.” 
17 “[...] the complex reality which you have to believe is out there somewhere, waiting to be grasped by the 
novelistic mind.” 
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Mito é o que vem à mente: contar histórias como questão de sobrevivência da espécie. 

Ao negar essa necessidade com obstinação, B.S. Johnson encontrou seu “beco-sem-saída 

literário”. Jamais compreendeu, como Jonathan Coe chegou a compreender, a ambigüidade 

(Johnson chamava a isso “traição”) que o romance, se quisesse sobreviver como forma, 

precisaria manter em relação à “realidade”. Mas a relação entre os dois escritores encontra aí, 

paradoxalmente, um sentido de continuidade. Talvez possamos mesmo falar em herança. Ao 

morrer, B.S. Johnson deixou incompleta uma trilogia na qual, segundo seu biógrafo, “ele 

planejava compor uma crítica consistente do declínio do Império Britânico no pós-guerra, 

cobrindo a maior parte dos eventos históricos significativos do século XX”18 (Coe, 2005c, 

p.29). Grosso modo, é o que faz O Legado, ou melhor, o conjunto de três romances que temos 

mencionado aqui (sim, uma trilogia também, à sua maneira), com a necessária inclusão dos 

anos posteriores à morte de B.S. Johnson e contemporâneos à escrita de Jonathan Coe, que 

relata: “Johnson finalmente estava fazendo o que se espera de um romancista: ampliando seus 

horizontes. Mas ele os ampliava até o ponto de ruptura”19 (2003, p.34). 

Era típico de Johnson. Ele chegou a completar o primeiro livro da trilogia (e o último 

publicado em vida pelo autor), See the Old Lady Decently, no qual tenta narrar as primeiras 

décadas do século passado da perspectiva de uma jovem da classe trabalhadora londrina: sua 

própria mãe. Mais uma armadilha naturalista, e desta vez fatal, nessa peculiar trajetória 

literária.  

 
Nesse romance, Johnson se apresenta como historiador social tanto quanto romancista e o livro começa 
a desabar sob o peso de sua obsessão por incluir. Ele se martirizava pela noção de que nada, por menor 
que fosse, poderia ficar fora do romance, sob pena de se criar uma noção distorcida da realidade: 
“Escritores”, ele acreditava, “conseguem extrair uma história da vida somente se forem estritamente 
seletivos, e isso é falsificação.”20 (Coe, 2003, p.34) 
 

Note-se ainda que, conforme o raciocínio de Johnson, a historiografia da Era Thatcher, 

por exemplo – como saber empírico e, particularmente, como narrativa –, torna-se também 

uma impossibilidade. O velho problema se apresenta: “[...] como, servindo-se de um 

instrumento pobre, rústico e inadequado como a linguagem, pode-se captar a simultaneidade e 

                                                
18 “[...] he was planning to compose a sustained critique of Britain’s imperial and post-war decline, taking in 
most of the historical landmarks of the twentieth century.”  
19 “Johnson was finally doing what novelists are supposed to do: broadening his canvas. But he was broadening 
it to the point where it was bound to rupture and tear.” 
20 “In this novel, Johnson had to become a social historian as well as a novelist and the book starts to collapse 
under the weight of his passion for inclusiveness. He was consumed by the notion that nothing, however small, 
could be left out of a novel without it creating a distorted version of reality. ‘Writers’, he said, ‘can extract a 
story from life only by strict, close selection, and this must mean falsification.’”  
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a multiplicidade da vida moderna?”21 (Coe, 2003, p.34). Na melhor das hipóteses, B.S. 

Johnson admitiria uma visão positivista, literal da história como a única possível – e já 

naqueles anos 70 os historiadores começavam uma guinada em direção à História “social” na 

qual Johnson viria a fracassar, depois transformada em História “cultural”.  

 
Tentando desesperadamente recriar um pouco da atmosfera política e social de 1928 [no processo de 
escrita de See the Old Lady Decently], [Johnson] de repente se impacienta e diz ao leitor: 

Olha, havia milhões de pessoas, milhares de pessoas, centenas de países, tudo se movendo em 
todas as direções e todo tipo de coisas significantes ou insignificantes acontecendo. Como alguém 
poderia impor alguma ordem àquela descontinuidade colossal? Será que a História, de um jeito ou de 
outro, mente tanto quanto aquilo que se costumava chamar ficção? Como poderia uma mente apenas 
abranger tudo? E serviria para alguma coisa se conseguisse? 

Aqui ele parece ter ido mais além de sua noção, já paralisante, de que o naturalismo é impossível 
na literatura, atingindo uma espécie de desespero existencial em relação à atividade literária em si – ao 
ofício a que havia dedicado toda uma vida.22 (Coe, 2003, p.35)  
 

A esta altura, a pergunta óbvia é: se a linguagem lhe parecia insuficiente a esse ponto, 

por que Johnson insistia no romance? Por que não tentou meios narrativos mais adequados à 

sua obsessiva empreitada de captar o caos em estado bruto? Em dado momento de sua 

trajetória, B.S. Johnson de fato procurou uma alternativa – e aqui pela primeira vez ele 

cruzaria, sem o saber, o caminho de seu futuro biógrafo. 

 Na introdução a Like a Fiery Elephant, Jonathan Coe relata a ocasião em que, aos 

treze anos, assistiu a um programa de televisão chamado Fat Man on the Beach. Era um dos 

experimentos de B.S. Johnson no mundo da imagem. Como diretor de filmes para o cinema e 

para a TV, todos de curta duração, Johnson seguia preceitos tão singulares quanto aqueles que 

o norteavam como romancista. No programa televisivo a que o adolescente Jonathan Coe 

assistiu, nos anos 70, Johnson passeava por locações no litoral do País de Gales, enquanto 

conversava com a câmera sobre experiências de sua juventude transcorridas naqueles mesmos 

lugares. Quase no final do filme, encontra uma solução desconcertante para narrar um dos 

episódios mais delicados daquele período de sua vida. Refletido num espelho em que 

inevitavelmente aparecia, além dele, parte da equipe de filmagem, Johnson declarava: 

“Algumas coisas só podem ser ditas indiretamente. Pode-se apenas vislumbrar o reflexo da 
                                                
21 “[...] how, using the poor, inadequate, blunt instrument of language, can you capture anything of the 
simultaneity and multiplicity of modern life?” 
22 “Here he is, desperately trying to recreate some of the social and political atmosphere of the year 1928, when 
he suddenly breaks off and says to the reader: 
Look, there were millions of people, thousands of people, hundreds of countries, all of them going in every 
direction and performing every kind of significant and insignificant act. How could anyone impose order on that 
multitudinous discontinuity? History must surely be lying, of kind or another, no more true than what used to be 
called fiction? How can anyone mind comprehend it? And would there be any point if it could? 
“Here he seems to be going beyond his already paralysing sense that naturalism in literature is impossible, and 
into a kind of existential despair about the futility of all literary activity – of the very activity to which he had 
devoted his entire life.”     
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verdade delas. Não estou exatamente seguro de que sei a verdade dessa coisa em particular 

sobre a qual vou agora falar indiretamente”23 (in Coe, 2005c, p.137). 

 Johnson voltava incessantemente, em seus filmes, às mesmas questões de literalidade 

que o atormentavam nos livros. Ao adaptar Albert Angelo, por exemplo, procurou ser 

totalmente fiel ao texto original, colocando-se ele próprio em cena no momento em que, no 

romance, a chamada “suspensão da descrença”, o conhecido “pacto ficcional” requerido entre 

autor e leitor para que subsista o relato literário, é deliberadamente implodida pela 

intervenção mal-educada do “autor empírico” B.S. Johnson: “FUCK ALL THIS LYING”. 

Outra das soluções engenhosas para o roteiro de Albert Angelo – nunca filmado, diga-se, 

como várias outras das adaptações de Johnson – tentava reproduzir literalmente a famosa 

passagem das duas colunas de texto: uma para os acontecimentos externos à mente do 

professor Albert, outra para os pensamentos do mestre-escola durante mais uma de suas 

tumultuadas aulas. O roteirista Johnson queria que, ao mesmo tempo que a seqüência da sala 

de aula se desenrolasse, com áudio direto, as reflexões do personagem principal, sentado em 

silêncio à sua mesa em frente ao quadro-negro, aparecessem em legendas – como se um filme 

mudo invadisse o outro, bastante barulhento, protagonizado pelos alunos em algazarra (Coe, 

2005c, pp.242-243). 

 Em última análise, Johnson se debatia com os problemas da referência, da “verdade” e 

da “falsidade” na arte – e, por um momento, o milagre da imagem parece tê-lo feito acreditar 

que era possível, sim, expressar o mundo em (quase) toda a sua complexidade. Chegou a 

declarar, algo ingenuamente: “Quero muito ter a chance de fazer cinema de verdade, mesmo 

que em pequena escala, pois como Robbe-Grillet sinto que esse meio pode ser mais 

satisfatório que o romance”24 (in Coe, 2005c, p.214). De forma reveladora, são palavras quase 

idênticas às de um personagem de O Legado, um universitário idealista de nome Graham: 

 
− Ora, para ser franco, eu não entendo muito bem por que as pessoas ainda escrevem romances. Acho 
que é uma irrelevância total, a coisa toda. Passou a ser desde que inventaram o cinema. Ah, sim, tem 
umas pessoas por aí que ainda fazem coisas interessantes com a forma – Robbe-Grillet e o pessoal do 
nouveau roman – mas qualquer artista moderno sério que deseja usar a narrativa devia estar trabalhando 
com cinema. (Coe, 2002, p.312)  

  

Vê-se por aí que o tipo de filmes que Johnson reputava como “cinema de verdade” 

caracterizava-se, ainda uma vez, pela peculiaridade de métodos e idéias. Alguns artistas 

                                                
23 “Some things can only be said indirectly. One can only reflect the truth of what they were. I am not quite sure 
that I know the truth about this particular thing I want to talk about indirectly.” 
24 “I long to have the chance to do real work in cinema, on however small a scale, as like Robbe-Grillet I feel the 
medium to be potentially more satisfactory than the novel.” 
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franceses contemporâneos do autor embarcaram numa dupla aventura – Alain Robbe Grillet, 

cineasta e romancista, foi um caso típico – que se chamou nouveau roman, na literatura, e 

nouvelle vague, no cinema. Bem conhecidas, essas duas manifestações narrativas buscavam o 

viés naturalista que tanto agradava a Johnson. Ou, conforme a análise de um dos principais 

teóricos da nouvelle vague francesa, Christian Metz (1977), aqui comentando Jean-Luc 

Godard, “uma espécie de seqüência potencial – uma seqüência não determinada –, que 

oferece um tipo sintagmático novo, uma forma inédita da lógica da ‘montagem’, mas que 

continua sendo de fio a pavio uma figura de narratividade” (p.208, grifo original). A 

definição parece talhada para um romance como The Unfortunates.  

Embora muito provavelmente inconsciente das teorias que sustentavam esse 

movimento artístico, Johnson parecia seduzido pela pretensa possibilidade de uma narrativa – 

cinematográfica, neste caso – que prescindiria, segundo aquelas teorias, da mediação 

lingüística. Ou, pelo menos, da mediação das línguas humanas como sistemas rígidos: em 

suma, daquela “camisa-de-força” que era a linguagem para Johnson. 

Aqui convém relembrar Saussure: “O signo lingüístico [...] une um conceito 

[significado] a uma imagem acústica [significante]” (1997, p.80). Voltando a Metz, uma de 

suas teses centrais era a de que, no cinema, significante e significado se confundem. Portanto, 

denotação (simples designação do conceito) e conotação (seu sentido em determinado 

contexto) tampouco se diferenciam: uma mesa que aparece num filme é aquela mesa, única, e 

não mais o conceito “mesa”, ali representado por um significante (a imagem “mesa”). Ainda 

segundo Christian Metz, enquanto na língua existem o som “mesa” e o vocábulo escrito 

“mesa” como significantes – e a literatura, por exemplo, fará uso deste vocábulo único (só há 

uma maneira de grafá-lo...), dando-lhe este ou aquele “sentido” no texto – num filme, ao 

contrário, haverá tantas mesas diferentes quantas houver no mundo, enquadradas de cima ou 

de baixo, com tal ou qual cenário ao fundo etc. Elas nunca serão um “conceito” apenas, mas 

sempre elas mesmas, por assim dizer. 

Em outras palavras, a literatura depende de um código – a língua – do qual, ao mesmo 

tempo, se nutre e se diferencia. O cinema inventaria um código próprio a cada filme: o melhor 

dos mundos para um escritor como B.S. Johnson, ele próprio um auto-proclamado reinventor 

do romance a cada livro. Conclui Metz (1977, p.102, grifo original): “[...] Face à dupla 

literatura/língua, encontramos um único cinema, o qual se parece mais com a literatura que 

com a língua”. As diferenças entre livro e filme – que, ainda assim, Johnson parece falhar em 

perceber, em sua tentativa de adaptar os próprios romances de forma literal para o cinema – 
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podem lançar mais luzes sobre a capacidade de cada um desses artefatos em capturar a 

“realidade” externa a eles.  

  
Muitos hão de se lembrar do começo do último capítulo de Educação Sentimental, de Flaubert: “Viajou. 
Conheceu a melancolia dos vapores, os frios despertares sob a tenda, o encanto das paisagens e das 
ruínas, a amargura das simpatias truncadas”. O texto não diz para onde o protagonista viajou, que 
paisagens contemplou. Deixa que nós imaginemos. (Eco, 2005, p.98) 
 

Em tal situação, como conceber a transposição literal do livro para as telas? (Ou, além, 

a transcrição do mundo, em toda a sua “verdade”, para as páginas de um romance?) De volta à 

analogia lingüística, observe-se a óbvia diferença entre uma tradução comum de Flaubert e 

essa outra tradução, livro-filme, à qual Eco, na seqüência do artigo acima, se refere pelo termo 

mais exato “adaptação”: “[...] de uma ‘tradução’ de Flaubert em outra língua espera-se que a 

indeterminação e a reticência do trecho mencionado sejam respeitadas, ao passo que num 

filme, seja lá como for, os navios a vapor têm de ser mostrados, assim como as paisagens, as 

tendas, e os tons que a melancolia da personagem assume”. Ou seja, de uma língua a outra, 

haveria ainda a relação fixa – embora arbitrária – entre significante e significado. No cinema, 

seriam múltiplas as possibilidades de significação – e Metz, nesse contexto, preferirá o termo 

“expressão”. 

 
Há expressão quando um ‘sentido’ é de algum modo imanente a uma coisa, emana diretamente dela, 
confunde-se com a sua própria forma. [...] A significação, pelo contrário, relaciona externamente um 
significante isolável a um significado que é por sua vez – sabemo-lo desde Saussure – um conceito e 
não uma coisa. [...] Um conceito significa, uma coisa se expressa. (1977, p.96, grifos originais) 
 

Segundo essa perspectiva, o cinema não passa pela significação: “expressa-se”, 

simplesmente. O que Metz falha em perceber – e muito nos diz sobre as afinidades que B.S. 

Johnson enxergava entre seus próprios preceitos teóricos e os de seus contemporâneos 

franceses – é que  

 
também no filme, às vezes mais do que no romance, existem os “vazios” das coisas não ditas (ou não 
mostradas) que o espectador tem de preencher se quiser dar sentido à história. Aliás, se um romance 
pode ter páginas à disposição para tracejar a psicologia de uma personagem, o filme, não raro, tem de 
limitar-se a um gesto, a uma fugaz expressão do rosto, a uma fala de diálogo. Então o espectador 
“pensa”, ou melhor, diria, deveria pensar. (Eco, 2005, p.98) 
 

Eco defende, como de hábito, esse papel ativo do espectador como co-autor da obra de 

arte, denunciando a fragilidade daquela suposta ditadura do “já-significado” no cinema. O 

espectador atuaria nessa espécie de “não-dito” ou “não-mostrado” do filme – o que, ressalte-

se, vale também, ou talvez ainda mais, para o leitor de romances. No fim de contas, era contra 
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essa entrega, essa divisão da responsabilidade autoral, que Johnson se rebelava. Deveria ser 

ele o único autor e, além, sua obra decretaria a “verdade” do mundo. Era-lhe intolerável 

pensar que “a ‘verdade’ do discurso artístico não se articula diretamente com a verdade não 

escrita (tida como ‘verdade da vida’), mas passa pela mediação de comparações (explícitas ou 

não) interiores ao campo artístico” (Metz, 1977, p.238). Johnson debatia-se, finalmente, com 

a dicotomia da verossimilhança, ainda conforme Metz: “A obra verossímil quer ser e quer ser 

tida como diretamente traduzível em termos de realidade. É aqui que o Verossímil encontra 

seu pleno funcionamento: trata-se de se fingir de verdadeiro” (p.239, grifo e maiúscula 

originais). Johnson, numa palavra, queria ser nada menos do que “realmente verdadeiro” – e 

nisso nem o romance, que mesmo Christian Metz e os autores do nouveau roman reputavam 

como um meio de “expressão” legítimo, nem o cinema, com suas convenções de 

verossimilhança e a participação decisiva do espectador, poderiam satisfazê-lo.  Mais uma 

vez, é na diferença em relação a seu herói literário que Jonathan Coe, paradoxalmente, parece 

continuá-lo25.  

 

Há, na obra de Coe, o recurso freqüente à intertextualidade – uma das características 

definidoras desse tipo de romance pós-moderno, segundo Linda Hutcheon. É Hutcheon 

(1991), ainda, quem sugere a expansão do conceito de intertextualidade para o de 

interdiscursividade, “um termo mais preciso para as formas coletivas de discurso das quais o 

pós-moderno se alimenta parodicamente: a literatura, as artes visuais, a História, a biografia, a 

teoria, a filosofia, a psicanálise, a sociologia [...]” (p.169). Mas é prudente não esquecer que o 

texto individualmente, ainda que inserido num sistema discursivo estabelecido, é a matéria-

prima essencial à teia de sentidos históricos que tanto ficcionistas quanto historiadores 

contemporâneos se esforçam para tecer. 

 Num conto recentemente publicado, V.O. (ver tradução em anexo), por exemplo, Coe 

(2005d, pp.29-43) relata a história de um compositor britânico, autor de trilhas sonoras, com 

sérias dificuldades em separar a rotina monótona de drinques à beira da piscina e jantares, 

num festival de cinema alternativo na França, daquilo que se passa nos filmes a que o 

personagem assiste como jurado do concurso. A monotonia só é interrompida pelas investidas 

– profissionais, mas muito íntimas – de uma repórter francesa. O protagonista, casado, acaba 

por rejeitar a moça.  

                                                
25 Pensando bem, tal dialética talvez seja, de fato, a responsável primeira por todos os herdeiros literários mais 
bem-sucedidos, aqueles que escaparam à mera imitação. 
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Aparece, então, um segundo complicador na vida afetiva do famoso compositor: um 

dos filmes do festival, o concorrente alemão, havia sido roteirizado por uma ex-amante sua, 

que ele conhecera em Berlim anos antes, e retratava cenas da vida íntima do casal. Coe causa 

um belo efeito de entrelaçamento entre ficção e “realidade” e, ao mesmo tempo, de 

virtuosismo intertextual ao descrever, na cena final do conto, a repórter francesa atuando 

como intérprete de nosso confuso jurado – ao pé-do-ouvido deste, literalmente – durante a 

exibição do filme alemão.  

Os diálogos são reproduzidos, simultaneamente, em alemão (língua da versão original 

do filme, daí o título do conto), em francês (idioma em que apareciam as legendas na 

projeção) e inglês (correspondendo, finalmente, à tradução que era sussurrada para o 

personagem do compositor por sua fã francesa). Em dado momento, já não se sabe se os 

diálogos são mesmo do filme, se reminiscências do caso amoroso que o personagem central 

manteve com a autora do roteiro em Berlim ou – hipótese também provável por conta do 

conteúdo sentimental e, sobretudo, rancoroso das falas – se uma espécie de desforra da 

repórter-intérprete contra o ídolo que a havia rejeitado.    

  Em outro de seus textos curtos, Diary of an Obsession (Coe, 2005d, pp.44-55), Coe 

faz um relato autobiográfico, bem ao gosto de B.S. Johnson, sobre sua fixação pelo 

personagem de Sherlock Holmes e, particularmente, pela adaptação do diretor Billy Wilder 

para uma das histórias mais picantes do célebre detetive: The Private Life of Sherlock Holmes. 

O diário parte da década de 70, quando o autor primeiro teve contato com o livro e o filme. 

Descreve sua obsessão especial pela estranha trilha sonora e, finalmente, a busca incansável, 

que lhe custou alguns milhares de libras, por uma cópia caseira do filme a que o narrador – ele 

mesmo, Coe – pudesse assistir até enjoar.       

Ecos dessa pequena história ficam evidentes, em O Legado da Família Winshaw, na 

idêntica obsessão do narrador Michael Owen por um filme – e particularmente por um trecho 

“proibido” dele – desde a infância. O episódio é narrado no início do livro, ainda em seu 

prólogo: num passeio comemorativo de seu nono aniversário, o menino Owen é levado ao 

cinema. Acompanhado dos pais e dos avós, assiste a What a Carve Up! – mesmo título, aliás, 

da edição inglesa de O Legado, como observamos anteriormente (um recurso à citação 

paródica e intertextual que, desta vez, infelizmente se perde no título da edição americana que 

deu origem à tradução brasileira). Mas no meio do filme, uma comédia com ares de mistério 

que se passa em uma mansão assombrada como a dos Winshaw, certa cena sugerindo a 

aproximação sexual de dois personagens leva a mãe do menino, horrorizada, a arrancá-lo do 

cinema, obrigando o resto da família a encerrar o passeio por ali. A ação sexual não se 
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consuma no filme (que de fato existe, uma produção de 1962 dirigida por Pat Jackson e 

estrelada por Sid James e Kenneth Connor). Mas era tarde: trinta anos depois, reencontramos 

o agora escritor Michael Owen, então às voltas com a biografia da poderosa família, ainda 

obcecado pelo mesmo filme, e particularmente por aquela seqüência “proibida”, à qual 

finalmente pode assistir em reprises obsessivas no vídeo-cassete.  

O discurso pós-moderno por excelência, como veremos em detalhes no próximo 

capítulo, é a paródia – um procedimento formal, sim, mas indissociável das condições de sua 

recepção porque se pretende, sobretudo, um discurso irônico. E, embora a ironia possa ser 

cômica, veremos ainda, não se confunde pura e simplesmente com o humor. Claro, O Legado 

é um livro divertido – o que se comprova, principalmente, na recriação cômica das histórias 

de Agatha Christie em que os convidados de uma reunião (neste caso, por ocasião da leitura 

de um testamento na sombria mansão dos Winshaw) morrem um a um até que se desvende o 

mistério. Mas, sabemos, a trama não termina ali. Por se tratar de paródia, e apesar de nessa 

altura estarmos próximos do desfecho do romance em si, o enredo vai além da solução 

daquele mistério. Além disso, Owen passa a habitar o filme pelo qual esteve obcecado todos 

aqueles anos.  

É o protagonista quem, a certa altura, diante de uma incrédula audiência (os próprios 

Winshaw, com quem acaba trancafiado na mansão assombrada de seus piores pesadelos e, 

paradoxalmente, de seus mais acalentados sonhos de infância), tenta dar sentido à pequena 

saga que o arrastara a seu atual estado de confusão mental: 

 
– Eu já assisti a esse filme depois daquele dia [o de seu aniversário de nove anos], entende. [...] Tenho a 
fita de vídeo. Sei como a história se desenrola. [Mas] nunca foi suficiente, ser capaz de ver a fita sempre 
que eu pudesse: porque não estava simplesmente assistindo a ela, naquele dia. Eu a estava vivenciando: 
esse era o sentimento que eu pensei que jamais voltaria, aquele que estava esperando resgatar. E agora 
está acontecendo. Já começou. Todos vocês – indicou o círculo de rostos atentos – são personagens do 
meu filme, entendem? Percebam isso ou não, é o que vocês são. (Coe, 2002, pp.514-515, grifo original)  
 

À parte o detalhe de que Owen poderia perfeitamente ter dito “personagens do meu 

livro”, em lugar de “filme”, destaca-se o óbvio conteúdo político da declaração, ainda que o 

contexto seja o da paródia mais escrachada: um zé-ninguém como Michael Owen, fracassado 

em muitos sentidos, é capaz de apontar o dedo aos poderosos da Inglaterra politicamente 

decadente daqueles anos 1980 e dizer-lhes – “Agora eu controlo vocês!” Eis a ironia – 

satírica, além de paródica, conforme tentaremos provar adiante – dessa pequena homenagem 

de Coe à decana dos romances policiais, Agatha Christie. Segue-se, inevitável, o comentário 

de Linda Hutcheon: “Se o formalismo autoconsciente do modernismo em muitas formas 

artísticas conduziu ao isolamento da arte em relação ao contexto social, o formalismo 
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paródico – ainda mais auto-reflexivo – do pós-modernismo revela que é a arte como discurso 

que se vincula intimamente aos âmbitos político e social” (1991, p.58). 

 
De modo coerente, os vários gêneros e subgêneros – biografia, auto-biografia, o romance de detetive, 
além de outras mídias (filme e televisão) – que constituem a base estrutural de O Legado da Família 
Winshaw encontram um denominador comum: a necessidade de elucidar um mistério, seja o de um 
crime sem solução, seja o de viver no caos da modernidade, ou, para o escritor moderno, o de achar uma 
saída do emaranhado de seu processo criativo.26 (Azevedo, 2007, p.2, grifo original) 
 

No mesmo artigo em que comenta a paródia em O Legado, Mail Marques de Azevedo 

constata: “É evidente que Jonathan Coe tem um propósito firme ao parodiar um gênero 

desprezado pela crítica canônica como literatura de massa. Ele usa a fórmula característica da 

ficção detetivesca tanto para estruturar sua narrativa quanto para protestar contra a crueldade 

da conjuntura sócio-política [da época]”27 (2007, p.6). 

Enfim, para Owen, o papel de co-autor daquele filme interrompido tornara-se o 

trabalho de uma vida; a forte “impressão de realidade”, conforme a expressão de Metz (1977), 

que lhe causara a história, e sua “não-seqüência” em particular, um problema ontológico – de 

confusão entre a “verdade” da arte e a “verdade da vida” – comparável ao dilema insolúvel de 

B.S. Johnson. As visões de mundo desses dois personagens, Owen e Johnson (ambos, 

recorde-se, tributários de uma mesma entidade autoral, embora cindida em romancista e 

biógrafo) apontam para as opções miméticas de Jonathan Coe em O Legado da Família 

Winshaw, um romance claramente determinado a recontar, paródica e ironicamente, a grande 

reviravolta político-ideológica da década de 80. Tais opções miméticas operam ainda uma 

transição: enquanto Johnson e os radicais franceses levaram o modernismo a seus mais altos 

vôos, Coe parece ter ancorado seus romances em outra parte: a metaficção historiográfica e o 

pós-modernismo. Conclui Hutcheon: 

 
São o Novo Romance e também o Novo Novo Romance franceses, juntamente com a superficção 
americana, que os críticos citam com mais freqüência como exemplos de ficção pós-modernista. Porém, 
segundo meu modelo, em vez disso eles seriam exemplos do recente extremismo modernista. [...] 

A ficção pós-moderna desafia o formalismo estruturalista/modernista e quaisquer simples 
noções mimeticistas/realistas de referencialidade. (1991, p.78) 

 

 

                                                
26 “Coherently, the various genres and subgenres – biography, autobiography, the detective novel, besides other 
media (film and television) – that constitute the structural  underpinning of The Winshaw Legacy meet at a 
common point: the need to elucidate a mystery, whether it be an unsolved crime, living in the chaos of 
modernity, or, for the modern writer, finding his way out of the entangled process of creation.”  
27 “It is evident that Jonathan Coe has a definite intent in parodying a genre dismissed by canonical criticism as 
mass literature. He uses the formulaic characteristics of detective fiction both to structure his narrative and as a 
means to protest against the callousness of the socio-political environment.”   
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4  O LEGADO DA FAMÍLIA WINSHAW  COMO METAFICÇÃO 

HISTORIOGRÁFICA 

 

A ficção não reflete a realidade, nem a reproduz. Não pode fazê-lo. Na metaficção 
historiográfica não há nenhuma pretensão de mimese simplista. 

Linda Hutcheon 
 

Em larga medida, como temos visto, a arte pós-modernista – aqui incluídos, em particular, os 

romances assim intitulados – tem se caracterizado pela necessidade de diferenciar-se em 

relação ao modernismo, ao mesmo tempo nutrindo-se dele. A centralidade da cultura e da 

linguagem (portanto, do que adiante definiremos como ideologia) na mediação entre 

consciência e mundo – tarefa primordial de toda arte, afinal de contas – foi o assunto 

predominante na primeira parte desta análise. É também pela diferença em relação à obra do 

artista que o inspirou que Jonathan Coe encontra voz própria: se B.S. Johnson levou ao 

extremo o experimento formal, típico do alto modernismo, e não por acaso flertou com o 

nouveau roman francês, Coe, constatamos há pouco, prefere procedimentos miméticos 

aparentemente mais tradicionais – mas só aparentemente – e nunca simplistas. Segundo Linda 

Hutcheon, é pelo questionamento das convenções representacionais, mais do que por sua 

rejeição, que se define o conjunto da ficção pós-moderna, ou seja, a metaficção 

historiográfica: “A problematização substitui a demolição” (1991, p.15).  

A definição corrente de metaficção historiográfica, citada anteriormente, menciona 

“romances famosos e populares que, ao mesmo tempo, são intensamente auto-reflexivos e 

mesmo assim, de maneira paradoxal, também se apropriam de acontecimentos e personagens 

históricos” (Hutcheon, 1991, p. 21). Quase no final deste já clássico livro em que inventou o 

conceito, Hutcheon volta a uma definição mais ou menos didática: “[...] esse termo se refere a 

romances cuja auto-reflexividade atua em conjunto com o que parece constituir seu oposto (a 

referência histórica) tendo por objetivo revelar os limites e os poderes do conhecimento 

histórico. O desafio à história ou a sua escrita não é a negação de nenhuma das duas” 

(p.280, grifo nosso). Destaca-se aqui, novamente, a disposição pós-moderna de “questionar a 

partir de dentro” tanto a história quanto, acrescentaríamos, a própria literatura, conforme o 

desenvolvimento seguinte: 

 
O pós-modernismo ensina que todas as práticas culturais têm um subtexto ideológico que determina as 
condições da própria possibilidade de sua produção ou de seu sentido. [...] 
Assim, deliberadamente contraditória, a cultura pós-moderna usa e abusa das convenções do discurso. 
Ela sabe que não pode escapar ao envolvimento com as tendências econômicas (capitalismo recente) e 
ideológicas (humanismo liberal) de seu tempo. (Hutcheon, 1991, p.15) 
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Hutcheon propõe, enfim, o trinômio que tão bem define o romance aqui analisado: 

“[...] aquilo que quero chamar de pós-modernismo é fundamentalmente contraditório, 

deliberadamente histórico e inevitavelmente político” (p.20). Contradição traduz-se por ironia 

(na prática, paródia, intertexto e auto-reflexão), mas o caráter histórico-político, em última 

análise, ideológico da metaficção historiográfica é o que melhor a define. Uma ideologia 

contra as ideologias, porém. 

 
No pós-moderno não existe dialética: a auto-reflexão se mantém distinta daquilo que tradicionalmente 
se aceita como seu oposto – o contexto histórico político no qual se encaixa. O resultado dessa 
deliberada recusa em resolver as contradições é uma contestação daquilo que Lyotard chama de 
narrativas-mestras totalizantes de nossa cultura, aqueles sistemas por cujo intermédio costumamos 
unificar e organizar (e atenuar) quaisquer contradições a fim de coaduná-las. (1991, p.12)28  
 

Refratário a qualquer explicação que desse sentido final ao mundo histórico-político, o 

pós-modernismo colocará sua ênfase sobre o processo em si de apreensão desse mundo – um 

processo que, como veremos, só pode ser definido como ideológico, ou seja, “a maneira como 

nossos diversos sistemas de signos proporcionam sentido a nossa experiência”, inclusive e 

principalmente a experiência do passado, ainda conforme Hutcheon (p.13). A própria autora 

apressa-se em esclarecer que nada disso seria novidade – desde, pelo menos, Dom Quixote e 

Shakespeare o texto literário desafia “as contradições do auto-reflexivo e do histórico” – não 

fosse por um detalhe: “O que há de mais novo é a constante ironia associada ao contexto da 

versão pós-moderna dessas contradições, bem como sua presença obsessivamente repetida” 

(p.13, grifo nosso). 

O grande desafio ao se tentar caracterizar uma obra como metaficção historiográfica29 

é, portanto, o parentesco mais do que próximo, do ponto de vista formal, entre esse tipo de 

romance e boa parte da ficção moderna a partir de Miguel de Cervantes. Não será pela 

apropriação pura e simples de diversos gêneros textuais (o jornalístico, o ensaístico, mesmo o 

                                                
28 Ainda sobre a posição – diga-se, fundadora – desse pensador, Hutcheon esclarece: “Para Lyotard, o pós-
modernismo se caracteriza exatamente por esse tipo de incredulidade em relação às narrativas-mestras ou 
metanarrativas: aqueles que se queixam da ‘perda de sentido’ no mundo ou na arte estão realmente lamentando o 
fato de que o conhecimento já não é esse tipo de conhecimento basicamente narrativo” (1991, p.24). A autora 
ressalta também o fato de que a própria teoria pós-moderna busca o paradoxo, a ironia que afinal caracterizará as 
obras de arte filiadas a essa tendência. Para Hutcheon, a negação das metanarrativas de Lyotard constitui, ela 
própria, uma teoria “obviamente metanarrativa”. Foucault, por sua vez, teria criado “totalizações epistêmicas 
antitotalizantes”. Essas manifestações seriam, enfim, “tipicamente paradoxais: são as dominadoras negativas do 
domínio, os coesos ataques à coesão, os essencializantes desafios às essências, que caracterizam a teoria pós-
moderna” (p.39).  
29  Na capa da edição brasileira de O Legado, um trecho da resenha de Terry Eagleton para London Review of 
Books classifica o romance como “ficção política pós-moderna”. O termo nos parece também adequado à análise 
que aqui empreendemos, mas será preterido em favor da denominação – evidentemente melhor fundamentada – 
de Linda Hutcheon.  
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literário, em subgêneros como o policial ou o terror) que se dará a tão buscada diferença entre 

moderno e pós-moderno. Tampouco procedimentos como a alternância de narradores ou a 

introdução de “tipos sociais”, numa encenação pretensamente realista ou naturalista da 

sociedade em questão, serão suficientes. Tudo isso o modernismo já fez – e com notável 

competência.  

Mas como detectar ironia – talvez a palavra mais vezes empregada nessa definição 

particular do pós-moderno – no romance aqui analisado? Indagarmo-nos isso já é prova cabal 

de que a ironia – particularmente em tempos de liberdade política e de expressão, quando não 

seria preciso disfarçar declaração alguma – virou um “negócio arriscado”, conforme lembra 

Linda Hutcheon em volume dedicado ao conceito, Teoria e Política da Ironia: 

 
Por que alguém iria querer usar essa estranha forma de discurso onde [sic] você diz algo que você, na 
verdade, não quer dizer e espera que as pessoas entendam não só o que você quer dizer de verdade, 
como também sua atitude em relação a isso? Como você decide que uma elocução é irônica? Em outras 
palavras, o que o leva a decidir que o que você ouviu (ou viu) não faz sentido por si só, mas requer uma 
suplementação com um sentido (e um julgamento) diferente, inferido, que, então, o levaria a chamá-lo 
de “ironia”? (Hutcheon, 2000, p.16) 
 

Os gêneros discursivos marcados pela ironia – entre os quais, nos interessam a paródia 

e a sátira, e particularmente a sobreposição das duas – encontram “sua dimensão ‘crítica’ ao 

marcar a diferença no coração da similaridade” (p.19). Mas quem deve encontrar tal 

diferença, e portanto dar ao texto um sentido que ele aparentemente não tem (mas o autor 

gostaria que tivesse), é em última análise o leitor: “[...] a ironia não é ironia até que seja 

interpretada como tal – pelo menos por quem teve a intenção de fazer ironia, se não pelo 

destinatário em mira. Alguém atribui a ironia; alguém faz a ironia ‘acontecer’”, afirma ainda 

Hutcheon (2000, pp.22-23), para em seguida ponderar: “Embora se possa argumentar que isso 

vale para qualquer interpretação que se dê a qualquer texto, penso que é mais válido no caso 

da ironia” (p.23). 

Ou seja, a resposta pode estar não no texto em si, mas na sua relação com o contexto 

(histórico-político, sem dúvida) em que se dão sua produção e sua recepção – processos, 

veremos no capítulo seguinte, eminentemente ideológicos. Para Bennett (in Hutcheon, 1991, 

p.282), “a literariedade depende essencialmente não das propriedades formais de um texto em 

si mesmas, mas da posição que essas propriedades estabelecem para o texto dentro das 

matrizes do campo ideológico predominante”. Em outras palavras, a forma em si nada nos 

dirá – ela é parte do que o romance quer dizer. Ou, conforme a formulação de Mikhail 

Bakhtin que retomaremos à frente neste trabalho: “Enquanto princípio de representação, a 

idéia se funde com a forma” (1981, p.68). Hutcheon (1991, p.136) complementa e rebate: 
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“Bakhtin [...] afirmou que a forma e a história eram interligadas e mutuamente determinantes, 

mas no pós-modernismo isso só é válido caso não se faça nenhuma tentativa de unificar ou 

fundir as duas”. Por difícil que seja a tarefa, tentaremos manter aqui, ao menos por enquanto, 

essa tensão que define o pós-moderno para Hutcheon: “Atuar paradoxalmente (inserir e 

depois subverter) pode ser menos satisfatório do que apresentar uma dialética resolvida, mas 

pode ser a única reação não totalizante possível” (p.136). O contraponto bakhtiniano, também 

um complemento a essas idéias, virá enriquecer o debate no item 5 desta análise.  

Porém, em Teoria e Política da Ironia, Hutcheon prossegue sua exploração do 

conceito precisamente na direção do ato de fala de Bakhtin ou, retomando momento anterior 

de nossa argumentação, de seu equivalente foucaultiano, o enunciado: para a autora, a ironia é 

um “ato social” (2000, p.27) – “[...] ela mina o sentido declarado, removendo a segurança de 

‘um significante: um significado’ e revelando a natureza inclusiva complexa, relacional e 

diferencial da criação do sentido irônico” (p.30). Em suma, ainda conforme Linda Hutcheon: 

 
Com a ironia, existem [...] relações dinâmicas e plurais entre o texto ou elocução (e seu contexto), o dito 
ironista, o interpretador e as circunstâncias que cercam a situação discursiva. 

[...] O interpretador pode ser – ou não – o destinatário visado na elocução do ironista, mas ele 
ou ela (por definição) é aquele que atribui a ironia e então a interpreta: em outras palavras aquele que 
decide se a elocução é irônica (ou não) e, então, qual sentido irônico particular ela pode ter. Esse 
processo ocorre à revelia das intenções do ironista (e me faz me perguntar quem deveria ser designado 
como o “ironista”). É por isso que a ironia é um “negócio arriscado” (Fish, 1983:176) [...]. (Hutcheon, 
2000, pp.27-28, grifo original)  

 

Cabe-nos como leitores, portanto, encontrar em O Legado da Família Winshaw certa 

ironia frente ao mundo contemporâneo. Mas ironia em tons mais “celebratórios” do que 

“arrependidos” ou “lamentosos” diante desse mundo, na definição de outro estudioso do 

assunto com pretensões de didatismo (Woods, 1999). Eis porque, com formidável insistência, 

a arte pós-moderna tem sido acusada de um riso leviano diante do caos e da destruição – o 

que era particularmente ofensivo àquela geração que vivenciou o pós-Segunda Guerra. Pior: 

pós-moderno quase se torna sinônimo de apolítico ou, para usar um termo caro ao mundo 

polarizado de então, “alienado”. Resume Hutcheon: “[...] a ironia se torna[ria] uma espécie de 

substituto para a resistência e a oposição reais. Os ironistas já foram acusados de presunção, é 

claro, mas desta vez é o interpretador também que não está sendo deixado em paz” (2000, 

p.52). A autora completa: “Às vezes se argumenta isso em termos de seu emprego na sátira 

[...]” (p.53).  

Ora, é precisamente a paródia satírica (ou sátira paródica) a forma de contra-discurso – 

portanto ação, oposição – usada por Coe para comentar criticamente os anos 80. Conforme 

lembra, ainda, a mesma Linda Hutcheon: “O oposto do conceito ‘conservador’ – em outras 
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palavras, a teoria de que a ironia é realmente subversiva e de oposição – também tem uma 

história longa (e paralela), na qual o uso que a sátira faz dela tem um papel igualmente 

importante” (2000, p.53). Hutcheon chega mesmo a atribuir à sátira certa “função corretiva” 

entre os possíveis efeitos da ironia: “[...] é a sátira em particular que freqüentemente se volta 

para a ironia como um meio de ridicularizar – e implicitamente corrigir – os vícios e as 

loucuras da humanidade” (p.84). Aqui, a postura irônica pós-moderna poderia encontrar 

novas objeções. 

 
Para alguns teóricos, é algo claramente positivo para um ironista ou interpretador ter uma perspectiva 
firme de onde corrigir esses vícios e loucuras, ter “padrões reais” para basear a indignação moral. Mas, 
hoje, outros parecem suspeitar cada vez mais de uma posição como essa: presumir tal posição de 
Autoridade e Verdade, eles argumentam, pode muito bem ser uma loucura, se não um vício. (Hutcheon, 
2000, p.84)  
 

Trata-se, novamente, de negar qualquer impulso totalizante – neste caso, moralizante 

também. Para Hutcheon, “a natureza transideológica de sua política significa que a ironia 

pode ser usada (e tem sido usada) ou para minar ou para reforçar ambas as posições 

conservadora e radical” (p.50). Mas parece claro que o romance em questão apresenta, sim, 

um ponto de vista crítico daqueles anos 80 pela ênfase no próprio processo de sua apreensão. 

A ironia funciona, aqui, em registro quase que puramente ideológico no sentido que Bakhtin 

confere ao termo – e exploraremos em detalhes no próximo capítulo. A forma paródica e 

satírica que assume O Legado, ironizando a própria estrutura narrativa sobre a qual se apóia e 

ao mesmo tempo o mundo histórico-político que mimetiza, é a própria idéia ali contida: a 

caótica Era Thatcher levou ao paroxismo “os vícios e as loucuras da humanidade”. Que o 

personagem central do romance tenha dificuldades para compreender isso – e, embora 

redimido, não logre exatamente mudar esse estado de coisas – talvez seja a contrapartida 

“conservadora”, ou ao menos desencantada, da versão de Jonathan Coe para aqueles duros 

anos.       

 

Abandonemos, pois, por tudo o que foi dito a respeito até aqui, a análise puramente formal. 

Para começar, uma constatação simples: o romance de Coe parece construir-se chamando 

deliberadamente a atenção mais às famosas entrelinhas do que às frases efetivamente 

enunciadas por seu(s) narrador(es). Daí a necessidade, por exemplo, de se minimizar o critério 

dos narradores em primeira e terceira pessoas, que de fato se alternam entre as partes do 

romance, como marca distintiva dessa obra em relação a suas pares modernistas. (A 

propósito, essa mesma alternância, e realizada de forma bem menos sutil, por assim dizer, 
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mais explícita, até violenta, foi um dos recursos prediletos de B.S. Johnson em livros como 

Albert Angelo, conforme vimos em capítulo anterior.)  

Segundo Hutcheon, a metaficção historiográfica propõe um “desafio à tradicional 

transparência do pronome de primeira pessoa como reflexo da subjetividade e à do pronome 

de terceira pessoa como a garantia de objetividade” (1991, p.225). No romance pós-moderno, 

não haveria tais relações, digamos, hierárquicas entre os dois tipos de narradores. Numa 

análise formal, o problema persistiria e pareceria agora maior: como provar a especificidade 

do texto pós-moderno se nada mudou – eu permanece sendo primeira pessoa, enquanto ele/ela 

é a terceira? Mas, para os narradores de O Legado, parece simplesmente valer a observação da 

autora, voltando a Lyotard, de que “[...] ninguém jamais consegue ser o primeiro a narrar 

coisa alguma, não consegue ser a origem sequer de sua própria narrativa” (p.169).  

 
Lyotard estabelece deliberadamente essa “limitação” [a impossibilidade de um narrador totalmente 
original] como sendo o oposto daquilo que ele considera como a posição capitalista do escritor como 
criador, proprietário e empresário de sua estória [sic]. Grande parte da escrita pós-moderna compartilha 
essa implícita crítica ideológica aos pressupostos que estão por trás dos conceitos humanistas do século 
XIX a respeito do autor e do texto, e é a intertextualidade paródica que constitui o principal veículo 
dessa crítica. (Hutcheon, 1991, p.169) 
 

Tomem-se, por exemplo, os diários de Henry Winshaw, extensamente “reproduzidos” 

no romance, ao lado de outros “textos” que ora contestam, ora confirmam as versões do 

parlamentar britânico e todo-poderoso do clã para alguns acontecimentos do período em 

questão – boa parte do século XX, neste caso. Ao emular a biografia da famosa família, o 

livro de Jonathan Coe atém-se às regras do gênero, mas sempre ironicamente – o que pode se 

dar, digamos, “com a utilização das convenções paratextuais da historiografia (especialmente 

as notas de rodapé) para inserir e também debilitar a autoridade e objetividade das fontes e 

das explicações históricas”, assinala Hutcheon (1991, p.162). É precisamente por uma nota de 

rodapé (a de número “8”, repare-se) que, a certa altura, um oculto editor justifica uma falha na 

“transcrição” até ali perfeitamente cronológica dos diários, quando o relato mal havia 

alcançado os tempos de faculdade em Oxford de Henry: 

 
8Existe uma lacuna lamentável nos diários nesse ponto. Ou Winshaw não fez nenhum registro durante 
os anos de 1949-1959, ou – como é mais provável – os volumes referentes a esses anos se perderam a 
ponto de não poderem ser recuperados. [...] Na minha busca de qualquer tipo de documentação que 
fornecesse uma amostra do talento do jovem parlamentar, só consegui desencavar a seguinte transcrição 
dos arquivos da BBC. (Coe, 2002, p.144) 
 

O texto segue seu rumo com a prometida “transcrição” de uma entrevista de Henry 

Winshaw a Alan Beamish, apresentador de um certo programa “Atualidades”. Nesse ponto, 
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ainda não conhecemos o Sr. Beamish, e novo rodapé nos informa: “9Alan Beamish (1926-): 

locutor famoso que começou a carreira como correspondente político da BBC, depois tornou-

se conhecido como produtor inovador durante as décadas de sessenta e setenta, enquanto 

continuava a aparecer ocasionalmente diante das câmeras” (p.145). Sobre o futuro do 

personagem, o trecho conclui: “Depois de um período negativo nas emissoras de televisão 

independentes, subitamente se aposentou, em 1990”. A história de como mais um lance sujo 

dos Winshaw, desta vez perpetrado pela jornalista da família, Hilary, destruiu a carreira de 

Alan Beamish (por acaso, o homem que a introduzira na profissão, anos antes) somente será 

revelada muitas páginas mais tarde. Mas o intertexto paródico aqui presente – e nem é preciso 

dizer que a entrevista de Henry Winshaw a Beamish apresenta-se como sucessão cômica das 

gafes discursivas de um político típico – consegue, além de embaralhar o tempo da narrativa, 

desautorizar as fontes documentais, como quer Hutcheon.  

O mesmo acontece no desenvolvimento seguinte do imbróglio Henry-Beamish. 

Retomados os diários do parlamentar, uma entrada datada de outubro de 1985, portanto mais 

de trinta anos passados daquela primeira entrevista, registra a surpresa de Henry ao participar 

de outro programa, agora na televisão, cujo apresentador revelou-se uma cara conhecida: 

“nada mais nada menos que o meu velho inimigo Beamish” (p.157), comenta o ilustre 

membro da família Winshaw. E logo acrescenta, na medida exata da carga ideológica 

daqueles tempos: “[...] todos sabem que o homem [Beamish] é praticamente um comunista e 

não tem como dirigir um programa de debates supostamente imparcial”. Mas Henry encara o 

desafio: uma discussão em rede nacional sobre a privatização do serviço público de saúde em 

que se depara, ainda nas suas palavras, com “uma médica, feia como uma porca de óculos” 

(p.158). Sua oponente era convicta adversária, como é óbvio, do avanço das forças privadas 

sobre serviços públicos essenciais – carro-chefe do governo Thatcher no qual embarcava com 

entusiasmo gente oportunista como os Winshaw. Diários novamente interrompidos.  

A versão de Henry para o debate – vitória incontestável sua, claro – é seguida por um 

trecho das memórias de Alan Beamish, o outro lado da história. Para o apresentador, a médica 

que enfrentou Henry naquela noite “era alta [...] com óculos de armação dourada 

emoldurando um par de olhos castanhos impressionantes e combativos” (p.159). Seria a 

mesma pessoa dos diários do parlamentar?  Pior: “[...] o estilo de debate político de Winshaw, 

a essa altura de sua carreira, estava há muito dissociado do discurso racional, e tendia a 

consistir inteiramente de estatísticas entremeadas com gotas ocasionais de perdigotos”, 

segundo a observação maldosa de Beamish. É assim, com versões diferentes e às vezes 
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contraditórias, mas certamente todas ficcionais, que se conta a história recente nos livros de 

Jonathan Coe.  

 
Autoconscientemente, a metaficção historiográfica nos lembra que, embora os acontecimentos tenham 
mesmo ocorrido no passado real empírico, nós denominamos e constituímos esses acontecimentos como 
fatos históricos por meio da seleção e do posicionamento narrativo. E, em termos ainda mais básicos, só 
conhecemos esses acontecimentos passados por intermédio de seu estabelecimento discursivo, por 
intermédio de seus vestígios no presente. (Hutcheon, 1991, p.131)  
 

Nos exemplos citados, fica evidente o cruzamento do histórico com o auto-reflexivo, 

nos termos de Hutcheon. Mas esse procedimento pode ser ainda mais explícito, como nestas 

duas notas de rodapé em meio, ainda, à “transcrição” dos diários de Henry: “Há um relato 

completo, embora especulativo, da crise familiar que se seguiu a esse acontecimento, em 

Michael Owen, O Legado da Família Winshaw: Uma crônica familiar (Editora Peacock 

Press, 1991)”, diz a primeira delas (p.140); “O incidente causou poucos comentários na época, 

embora uma versão caracteristicamente exagerada da história se encontre em Owen, op. cit.” 

(p.149), escarnece a segunda, remetendo à primeira. Ao leitor do romance, sobram dúvidas: 

quem ganhou o tal debate sobre o serviço de saúde, afinal? Antes: é Michael Owen o autor de 

um livro intitulado O Legado da Família Winshaw? Ou a autoria da obra deve ser mesmo 

creditada, como ingenuamente temos feito, a Jonathan Coe? Retornamos, pois, ao âmago da 

questão pós-moderna: a negação das narrativas-mestras, de todo impulso totalizante ou 

primordial; “ninguém jamais consegue ser o primeiro a narrar coisa alguma”, lembremos 

Linda Hutcheon. 

Em suma: auto-reflexividade e autoria, ao lado das questões histórico-políticas do 

nosso tempo, formam literalmente a obra de Jonathan Coe, em particular O Legado – o mais 

auto-reflexivo de seus livros, sem dúvida. Mas vejamos o que O Círculo Fechado, a versão do 

autor para os anos 90 e o pós-11 de setembro, nos reserva nesse campo. Benjamin, o 

personagem que conduz a narrativa desde os anos 70, em Bem-vindo ao clube, tenta nesse 

intervalo concluir um romance. “Chama-se Inquietação, e trata dos acontecimentos políticos 

dos últimos trinta anos, e como se relacionam com... acontecimentos da minha vida”, 

confessa, sem jeito, o personagem (p.299). Um dos obstáculos à conclusão da obra é sua 

ousadia formal: trata-se de um romance que acompanha um disco, ou vice-versa, pois 

Benjamin está confuso com a ambidestria artística que o acompanha desde a adolescência, 

não sabe se quer ser escritor ou músico. É, em todo caso, um artista em permanente 

inquietação – nova ironia, ainda auto-reflexiva: 
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– [...] Estarei me enganando com a idéia de que estou fazendo algo importante? Será que não estou 
apenas remexendo as brasas de minha vidinha e tentando atiçá-las com algo significativo metendo um 
bocado de política no meio? E quanto ao 11 de setembro? Como abrir espaço para algo assim no meu 
livro? Não escrevo uma palavra desde que aquilo aconteceu, ou após os americanos terem invadido o 
Afeganistão. Subitamente, tudo o que eu fazia pareceu menor e menos importante. [...] Pensei estar 
juntando palavras e música... literatura e história, o pessoal e o político de um modo que ninguém 
pensara antes. (Coe, 2005b, p.301-302) 
 

Não chegamos a saber, ao final de O Círculo Fechado, se Benjamin Trotter vence o 

terrível impasse que o paralisa há tantos anos. Não é o mais importante: pudemos acompanhá-

lo enquanto tentava. Quanto ao grau de sucesso de Jonathan Coe na mesma empreitada, o 

leitor mais uma vez, como em O Legado, tem a resposta nas mãos: o romance que está lendo.  

    

O capitalismo recente – dito globalizado – e a visão de mundo que predominou nos últimos 

dois séculos, o humanismo liberal, como vimos há pouco, são duas das preocupações mais 

importantes da arte pós-moderna. Mas, vimos também, é a partir de tais pressupostos, e não 

necessariamente contra eles, que atuam esses artistas. O truque está em usar os procedimentos 

narrativos mais familiares, aqueles que combinam perfeitamente com a época, apenas para 

mostrar o quanto são limitados, imperfeitos. Há quem veja nessa “ação infiltrada”, por assim 

dizer, uma postura apenas conformista ou pouco séria frente a questões contemporâneas da 

maior importância. Engano, terminamos por concluir. 

 
[...] certamente o romance de Coe é didaticamente político, refletindo sobre o passado recente para dar 
sentido às atuais condições culturais em vez de enfatizar suas próprias características formais, algumas 
delas usadas, como é óbvio, ironicamente. [...] Evidentemente, o próprio hibridismo do texto de Coe 
reflete essas condições culturais, mas o centro moral e ético do romance parece indicar algo além de 
uma perspectiva pós-moderna.30 (Tew, 2004, pp.18-19) 
 

Embora chegando a ela por caminhos diversos, tendemos a concordar com a leitura 

acima, apenas um comentário periférico sobre O Legado, mas absolutamente pertinente, no 

amplo estudo de Philip Tew sobre o romance britânico contemporâneo.  É novamente na 

relação do texto com seu tempo e a recepção que lhe é reservada por uma certa sociedade que 

se configura a ironia, um termo desdobrável em pelo menos mais dois: intertextualidade (ou 

interdiscursividade) e paródia. São três recursos que se confundem no modo como os define 

Hutcheon, em sua Poética do Pós-modernismo: “A paródia é a forma irônica de 

intertextualidade que permite tais reavaliações do passado” (p.283); ou ainda em expressões 

                                                
30 [...] surely Coe’s novel is didactically political, reflecting on the recent past to generate a sense of current 
cultural conditions rather than the text emphasizing its own formal characteristics, some of which are of course 
utilized ironically. […] Certainly the very hybridity of Coe’s text reflects cultural conditions, but the novel moral 
and ethical centre would seem to indicate something other than a postmodern perspective.”  



 55

como “irônicas inversões da paródia”, ou “intertextualidade paródica”. Em suma, a autora 

parece nos dizer que a própria paródia, na forma peculiar de 

intertextualidade/interdiscursividade, é em si o procedimento irônico que buscávamos como 

distintivo da ficção pós-moderna – uma equação com três termos intercambiáveis, porém 

inseparáveis e, no caso específico, temperados por boa dose de sátira.  

No trecho seguinte, Hutcheon introduz nuances e ressalvas a sua definição de paródia, 

procurando reafirmar a relação dos aspectos formais do texto literário com o mundo histórico-

político que lhe é exterior – embora este seja, também, sempre um discurso. 

 
[O pós-modernismo] parece ser a arte paradoxalmente caracterizada pela história e também por uma 
investigação internalizada e auto-reflexiva sobre a natureza, os limites e as possibilidades do discurso da 
arte. Em seu aspecto exterior, poderia parecer que o principal interesse do pós-modernismo são os 
processos de sua própria produção e recepção, bem como sua própria relação paródica com a arte do 
passado. Mas quero afirmar que é exatamente a paródia – esse formalismo aparentemente introvertido – 
que provoca, de forma paradoxal, uma confrontação direta com o problema da relação do estético com o 
mundo de significação exterior a si mesmo, com um mundo discursivo de sistemas semânticos 
socialmente definidos (o passado e o presente) – em outras palavras com o político e o histórico. (1991, 
p.42) 
 

Ou, posto ainda de outra forma, é preciso justificar o prefixo meta no tipo de ficção 

que se pretende aqui descrever: auto-reflexiva, construída (também, mas não principalmente) 

sobre jogos formais; mas, ao mesmo tempo, entender sua dimensão histórica, e por extensão 

político-ideológica. Para Hutcheon, porém, e aqui os acontecimentos da história recente – o 

11 de setembro nova-iorquino à frente – talvez a desmentissem, nossa época não é dada a 

rupturas. E, ainda no domínio dos prefixos, tampouco o é a arte que lhe corresponde: “Na 

metaficção historiográfica, [a] paródia realiza paradoxalmente tanto a mudança como a 

continuidade cultural: o prefixo grego para- pode tanto significar ‘contra’ como ‘perto’ ou ‘ao 

lado’” (p.47). As linhas seguintes fazem uma síntese inspirada de tais idéias: 

 
A paródia e a auto-reflexividade da metaficção historiográfica funcionam como marcadores do literário 
e também como desafios às limitações desse literário. A “contaminação” contraditória, por ela 
realizada, daquilo que é autoconscientemente literário com aquilo que é comprovavelmente histórico e 
referencial desafia as fronteiras, que aceitamos como sendo existentes, entre a literatura e os discursos 
narrativos extraliterários que a cercam: a história, a biografia e a autobiografia. (Hutcheon, 1991, p.282) 
 

Formalmente, paródia é intertexto. É novamente Hutcheon quem propõe como 

novidade pós-moderna o reaproveitamento de textos variados: “A intertextualidade pós-

moderna é uma manifestação formal de um desejo de reduzir a distância entre o passado e o 

presente do leitor e também de um desejo de reescrever o passado dentro de um novo 

contexto”. No caso de Jonathan Coe, cada carta, e-mail, trecho de um diário pessoal ou 

matéria de jornal é introduzido em seus romances com a ironia de quem conhece o que 
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aconteceu depois. Tome-se a correspondência eletrônica entre os amigos Claire Newman e 

Doug Anderton, dos romances Bem-vindo ao Clube e O Círculo Fechado, num trecho deste 

último – um e-mail datado, simbolicamente, de 11 de setembro de 2001. Naquela tarde, Claire 

visitava a mãe de Doug, vítima recente de um derrame: 

 
Sua mãe parece estar bem. Considerando o que você me disse, acho que ela se recuperou incrivelmente. 
Às vezes parece um pouco confusa. Quando desci de seu quarto, às quatro da tarde, ela estava vendo 
aquelas imagens chocantes e a princípio achou que fosse um desses filmes horríveis que passam de 
tarde. Ela viu as pessoas se jogando das janelas e disse que não deviam mostrar aquelas coisas antes das 
nove da noite. Mas logo ela se deu conta de que era real. 
Assistimos às notícias juntas durante cerca de duas horas. Devo dizer que ela estava muito mais calma 
do que eu. Por algum motivo, chorei diversas vezes. Mas tudo o que a sua mãe disse é que lamentava 
pelos mortos e que os Estados Unidos iriam armar uma grande vingança. Perguntei o que queria dizer e 
ela não respondeu. No fim, só disse estar feliz por saber que não estará por perto para saber o que 
acontecerá a seguir. 
[...] 
Tempos incríveis. (Coe, 2005b, p.290)  
 

Encontra-se aí, condensado em tom paródico, o pressuposto pós-moderno da 

inabilidade crônica de se conhecer o passado de outra forma que não seja a textual – uma 

definição ampla na qual cabe inclusive a transmissão televisiva da queda das Torres Gêmeas, 

aqui ironicamente confundida com um filme de ação pela mãe idosa do personagem Doug 

Anderton. É ela também quem faz a observação sobre a “grande vingança” americana àqueles 

ataques. Um comentário sério e grave no contexto do romance, mas irônico para quem o lê e 

igualmente como intenção do autor, que o redigiu depois dos fatos que se seguiram – ou seja, 

tanto no contexto da produção do romance quanto no de sua recepção. Ironia adicional é ainda 

o alívio da senhora Anderton “por saber que não estará por perto para saber o que acontecerá 

a seguir”, enquanto nós todos – autor e leitores – estivemos o tempo todo por aqui e sabemos 

bem de todos os desdobramentos daquela história.  

Como se não fosse o bastante, o comentário final no e-mail de Claire para Doug em 

pleno século XXI – “Tempos incríveis” – ecoa a passagem de Bem-vindo ao Clube em que 

um dos personagens, Malcolm, comenta ao acaso: “Tempos assustadores pela frente”31. Ele se 

referia aos anos 70 em que vivia e ao futuro a partir dali. Malcolm, o “cabeludo” que Claire e 

Doug conheceram na adolescência, morreria em poucos dias vítima de uma bomba terrorista 

do IRA – grupo radical irlandês que naquela época assustava tanto quanto a Al-Qaeda e 

                                                
31 Nesta passagem, optamos por tradução própria do original: “Scary times on the event horizon” (Coe, 2004a, 
p.100). Na edição brasileira (Coe, 2004b, p.134), a frase traduzida, “Tem nuvens negras despontando no 
horizonte”, suprime a palavra “tempos”, de vital importância para a análise aqui pretendida. 
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Osama Bin Laden tiram o sono dos personagens de O Círculo Fechado. O círculo, de fato, se 

fecha: texto sobre texto.  

Conforme ressaltamos acima, formalmente (o grifo, a essa altura, talvez nem fosse 

necessário), paródia é intertexto. Mas, conforme comenta Linda Hutcheon: “[...] o sentido e a 

forma não estão nos acontecimentos, mas nos sistemas que transformam esses 

‘acontecimentos’ passados em ‘fatos’ históricos presentes” (1991, p.122, grifos originais). 

Pouco adiante, a autora conclui: “[..] o pós-moderno realiza dois movimentos simultâneos. 

Ele reinsere os contextos históricos como sendo significantes, e até determinantes, mas, ao 

fazê-lo, problematiza toda a noção de conhecimento histórico” (p.122). Hutcheon tem o 

cuidado, portanto, de não tratar paródia e intertextualidade como sinônimos. 

 
Os textos em si não geram nada – a não ser que sejam apreendidos e interpretados. Por exemplo, sem a 
existência implícita de um leitor, os textos escritos não passam da acumulação de marcas pretas em 
páginas brancas. [...] A paródia não envolve apenas um enoncé estrutural, mas também a enonciatión 
inclui um emissor da frase, um receptor desta, um tempo e um lugar, discursos que a precedem e se lhe 
seguem – em resumo, um contexto. (1989, p.35)  
 

Nada muito diferente, claro, do que já havíamos constatado quanto ao conteúdo 

irônico do romance de Coe e de outros textos pós-modernos: “A paródia é, pois, na sua 

irônica ‘transcontextualização’ e inversão, repetição com diferença” (Hutcheon, 1989, p.47) – 

diferença que é atribuída (ao menos espera-se que seja), relembremos, por um interpretador, 

ou simplesmente: o leitor. “Mas esta ironia tanto pode ser apenas bem-humorada, como pode 

ser depreciativa. O prazer da ironia não provém do humor em particular, mas do grau de 

empenhamento do leitor no ‘vai-vém’ intertextual” (pp.47-48). 

Repare-se, portanto, que nem ironia, nem paródia confundem-se com humor. “Nem 

todas as ironias são divertidas – embora algumas sejam. Nem todo humor é irônico – embora 

algum seja.” (Hutcheon, 2000, p.48) Humor, por sua vez, não é o mesmo que comicidade, 

conforme notou Vladimir Propp (1992), mas alguns teóricos – não por acaso os mesmos a 

tomar leveza, no pós-modernismo, por pura e simples leviandade – acabaram por confundir as 

coisas: 

 
[...] a existência pós-moderna metamorfoseou-se do irônico para o humorístico. Enquanto antes os seres 
humanos confrontavam-se com uma realidade que era sincera, interpretável, e cheia de indicações sobre 
como deveria ser lida, nós agora encaramos uma irrealidade que é desconcertante, avessa à 
interpretação, e ilegível. Os ironistas apreendem esse universo plural pós-moderno como trágico porque 
não é possível descobrir nenhuma verdade nele. Os humoristas apreendem esse universo plural pós-
moderno como cômico porque não é possível descobrir nenhuma verdade nele.32 (Olsen, 1990, p.92) 

                                                
32 “[...] postmodern existence has metamorphosed  from the ironic into the humorous. Whereas humans once 
confronted a reality that was basically sincere, interpretable, and filled with indications of how it should be read, 
we now face an unreality that is disingenuous, against interpretation, and unreadable. Ironists perceive such a 
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O “universo plural pós-moderno”, vale reforçar, é o habitat da ironia – permita-nos o 

autor discordar. Mas a paródia pode, sim, ser cômica – e até, lembra Hutcheon (1989, p.70) 

citando Theodore Verweyen, caricatural – embora faça da ironia (e não do humor) sua 

principal “estratégia” ou “mecanismo retórico”, ainda segundo Linda Hutcheon (1989). “A 

patente recusa pela ironia da univocalidade semântica equipara-se à recusa pela paródia da 

unitextualidade estrutural” (p.75), define a autora, para em seguida apontar novamente 

algumas das qualidades palpáveis de O Legado como ficção pós-moderna – paródica, satírica, 

irônica. 

 
Há duas direções possíveis que a sobreposição de paródia e sátira pode tomar, dado que o objetivo da 
paródia é intramural e o do sátira é extramural – isto é, social ou moral. Existe, por um lado, um tipo do 
gênero paródia [...] que é satírico e cujo alvo é ainda outra forma de discurso codificado: [...] 
ridiculariza [por exemplo] as convenções da televisão e do documentário cinematográfico. Por outro 
lado, além desta paródia satírica, há a sátira paródica (um tipo do gênero sátira) que visa algo exterior 
ao texto, mas que emprega a paródia como veículo para chegar ao seu fim satírico ou corretivo. 
(Hutcheon, 1989, p.83, grifos originais) 
 

Parece-nos claro que a ironia, quando realizada intramuros na obra de Coe, resultará 

em paródia dos diversos gêneros e subgêneros da literatura e da historiografia; mas, no 

mesmo movimento, haverá ironia extramuros, como quer Hutcheon, e portanto sátira de um 

outro tipo de “texto” bastante específico: poderosos caricaturais como os Winshaw e suas 

condutas perversas – ora cômicas, ora trágicas. Aí está, também, a resposta pós-modernista a 

uma possível nostalgia do passado, mesmo que recente. A resposta a “[...] um desejo 

modernista de organizar o presente por meio do passado ou de fazer com que o presente 

pareça pobre em contraste com a riqueza do passado” (Hutcheon, 1991, p.157). O romance 

pós-moderno “não é uma tentativa de esvaziar ou de evitar a história”, ainda conforme 

Hutcheon: 

 
Em vez disso, ele confronta diretamente o passado da literatura – e da historiografia, pois ela também se 
origina de outros textos (documentos). Ele usa e abusa desses ecos intertextuais, inserindo as poderosas 
alusões de tais ecos e depois subvertendo esse poder por meio da ironia. No total, resta pouco da noção 
modernista de “obra de arte” exclusiva, simbólica e visionária; só existem textos, já escritos. (1991, 
p.157) 
 

Mas não custa lembrar: só haverá intertexto, sátira e paródia – e por conseqüência 

ironia – na relação com determinadas “condições culturais”, nos termos de Philip Tew. E, se o 

veículo da cultura é a linguagem, obras como O Legado e os demais romances de Jonathan 

                                                                                                                                                   
postmodern pluriverse as tragic because no truth is discoverable within it. Humorists perceive such a postmodern 
pluriverse as comic because no truth is discoverable within it.”    
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Coe só poderiam ser erguidas sobre os próprios gêneros históricos do discurso, um conjunto 

de textos que “narram”, por assim dizer, a cultura contemporânea. 

 
Na metaficção historiográfica, não são apenas a literatura (séria ou popular) e a história que formam os 
discursos do pós-modernismo. Tudo – desde os quadrinhos e os contos de fadas até os almanaques e os 
jornais – fornece intertextos culturalmente importantes para a metaficção historiográfica. [...] 
A metaficção historiográfica parece disposta a recorrer a quaisquer práticas de significado que possa 
julgar como atuantes numa sociedade. Ela quer desafiar esses discursos e mesmo assim utilizá-los, e até 
aproveitar deles tudo o que vale a pena. (Hutcheon, 1991, p.173) 
 

A análise de Hutcheon sobre outro romance resume bem esse ponto – basta que se 

troque a década de 30 da obra ali citada pela década de 80 de O Legado: “[...] o romance 

realmente encena a percepção de que aquilo que ‘conhecemos’ sobre o passado provém dos 

discursos desse passado. Não se trata de realismo documental: é um romance sobre nossas 

representações culturais do passado, nosso discurso sobre a década de 30” (p.177, grifo 

original). Nos romances de Jonathan Coe, à paródia da historiografia, da biografia e da 

autobiografia (que inclui ainda as matérias-primas desses gêneros textuais, como os famosos 

diários de Henry, correspondência etc.), e da literatura – o thriller à Agatha Christie na parte 

final de O Legado – soma-se o uso irônico de intertextos como o filme What a Carve Up!, 

analisado anteriormente, e o jornalismo. Por exemplo, a atuação polêmica de Hilary em 

tablóides ingleses e, mais tarde, num canal de televisão: a célebre colunista é capaz de 

defender posições políticas opostas, ao sabor de seus interesses particulares em um ou outro 

momento – e só mesmo a perspicácia do biógrafo Michael Owen para denunciar tais 

disparates (Coe, 2002, pp.76-78). 

 

Por fim, outra vez é pela diferença em relação a um dos gêneros pelos quais o modernismo 

tratou o passado – o romance histórico – que a metaficção historiográfica se impõe como 

novidade. Sobre o grande teórico do romance histórico, Hutcheon comenta:  

 
Lukács achava que o romance histórico poderia encenar o processo histórico por meio da apresentação 
de um microcosmo que generaliza e concentra. Portanto, o protagonista deveria ser um tipo, uma síntese 
do geral e do particular, de “todas as determinantes essenciais em termos sociais e humanos”. A partir 
dessa definição, fica claro que os protagonistas da metaficção historiográfica podem ser tudo, menos 
tipos propriamente ditos: são os ex-cêntricos, os marginalizados, as figuras periféricas da história 
ficcional [sic]. (1991, p.151) 
 

Sim, nosso protagonista Michael Owen – afora a óbvia excentricidade do personagem, 

no sentido mais comum do termo – acompanha a história de seu tempo a partir da periferia 

daquela sociedade, sem entender bem a confusão ideológica em que está metido. Hutcheon 

lembra ainda: “Até os personagens históricos assumem um status diferente, particularizado e, 
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em última hipótese, ex-cêntrico [...]” (p.151). Ora, bastam uma ou duas breves aparições da 

figura histórica central àquele período, Mrs. Thatcher, para se comprovar mais esse efeito de 

paródia sobre a historiografia tradicional e o romance histórico em O Legado, embora, ao 

contrário do que acontece em outros exemplos de metaficção historiográfica levantados por 

Hutcheon, a ex-primeira ministra britânica não protagonize o romance, atuando mais como 

um onipresente fantasma a assombrar aquela década e, novamente, as páginas do diário de 

Henry. De volta aos tempos de estudante do parlamentar, eis o essencial da entrada de 12 de 

novembro de 1946, dia de reunião da Associação Conservadora de Oxford: 

 
E agora, querido Diário, estou para lhe confiar uma informação ultra-secreta: pois a pura verdade é que 
ACHO QUE ESTOU APAIXONADO. Sim! Pela primeira vez na vida! A Presidenta da Associação é 
uma moça de Somerville, chamada Margaret Roberts, e devo dizer que é uma formosura!6 [Aqui, a nota 
de rodapé fornece a biografia sumária da futura primeira-ministra britânica. Thatcher é seu nome de 
casada.] Uma cabeleira simplesmente maravilhosa, de cor castanho nogueira – eu só sentia vontade de 
me afundar  nela. Durante a maior parte do tempo só conseguia ficar olhando para ela, embasbacado 
[...]. 

Ela fez um discurso brilhante. Tudo que disse era verdade. Eu jamais ouvi alguém dizer essas 
coisas de forma tão clara antes. 

Meu coração e minha mente são seus, Margaret, faça deles o que quiser. (Coe, 2002, p.142) 
 

Repare-se a ironia na caracterização de Thatcher como uma espécie de “oráculo da 

verdade” e na alusão discreta à “batalha por corações e mentes”, um dos motes prediletos dos 

arautos da Guerra Fria e, mais tarde, do chamado “pensamento único”. Mas Henry Winshaw, 

embora entregue àquela aparição deslumbrante, só reencontraria essa sua paixão de juventude 

muitos anos mais tarde, já como membro do parlamento. 

 
5 de fevereiro de 1960 
 
Foi o maior choque da minha vida. Não tendo muito a fazer esta manhã, fui até a Câmara, por volta das 
onze. A agenda não era promissora: segunda leitura da Lei dos Órgãos Públicos (Admissão da Imprensa 
às Assembléias). Esse seria o discurso inaugural do novo deputado de Finchley, uma certa Margaret 
Thatcher: e macacos me mordam se ela não era a mesma Margaret Roberts por quem eu fiquei caído na 
Associação Conservadora lá em Oxford! [...] Enquanto ela falava, os anos simplesmente pareceram 
evaporar, e ao final provavelmente estava olhando embasbacado para ela, com a boca aberta, como 
algum adolescente carente de sexo. Aqueles cabelos! Aqueles olhos! Aquela voz! (Coe, 2002, p.148) 
 

Enfim, “o ‘tipo’ tem poucas funções, exceto como algo a ser atacado com ironia”, 

conclui Hutcheon (p.151). E, como é óbvio, cada um dos membros da poderosa mas 

decadente família Winshaw é assim caracterizado, ou melhor, caricaturado – como sugere até 

o projeto gráfico do livro, tanto na versão original quanto em sua edição brasileira (ver 

anexos). No início do romance, em cerca de dez páginas dedicadas a apresentar os principais 

membros da família durante uma de suas imprevisíveis reuniões na mansão Winshaw, a 

caracterização irônica de algumas daquelas figuras-chave da sociedade britânica é impiedosa. 
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A ironia pode partir dos próprios personagens, como no comentário jocoso de Thomas, o 

banqueiro, sobre seu irmão Henry, dirigido à própria mãe de ambos: “Não devia dar ouvidos a 

nada do que o Henry diz, sabe disso – diz ele, com um sorriso indiferente. – Afinal de contas, 

ele é um político” (p.24). Ou na voz do narrador em terceira pessoa, a objetividade possível na 

metaficção historiográfica, nesta passagem em que introduz Mark33, futuro traficante de 

armas: “Já aprendera muito com Thomas e Henry, sobre o modo de fazer dinheiro, e como as 

divisões e conflitos entre homens inferiores e de mentes fracas podem ser exploradas para se 

obterem lucros pessoais” (p.25). Mark aproveita o estágio que o tio banqueiro lhe oferece para 

sugerir aos acionistas do banco que não tivessem crises de consciência na questão da guerra 

no Oriente Médio – mais uma, ainda em plenos anos 60! – sobre a qual o país está 

moralmente dividido: deveriam emprestar dinheiro aos dois lados e sairiam ganhando de 

qualquer maneira, sugere o mercador da guerra entre os Winshaw. Michael Owen, por sua 

vez, esquecendo-se logo da posição de “historiador oficial” do clã, passa a encarar sua tarefa 

como verdadeira missão heróica: 

 
[...] ficou óbvio para mim, desde o início, que estava lidando essencialmente com uma família de 
criminosos, cuja fortuna e prestígio haviam se baseado em todo tipo de fraudes, falsificações, furtos, 
ladroagem, malandragens, intriga, sacanagens, pilhagens, ganhos ilícitos, apropriações indébitas, 
espoliações e desfalques. 

[...] como se podia afirmar que cada centavo da fortuna dos Winshaw – desde o século XVII, 
quando Alexander Winshaw começou o negócio de abocanhar uma parte lucrativa do florescente tráfico 
de escravos – havia vindo, seja por qual meio fosse, da vergonhosa exploração de pessoas mais fracas 
do que eles, sinto que a palavra “criminoso” caía como uma luva e que eu estava prestando um serviço 
útil ao mostrar isso ao público, enquanto me matinha escrupulosamente dentro dos limites do que me 
fora solicitado. (Coe, 2002, p.105) 
 

Parece-nos acertado dizer que esses “tipos sociais”, tornados caricaturas pelo retrato 

que deles faz o romance, são eles próprios “textos históricos”, “enunciados político-

ideológicos” e, portanto, intertexto e material de paródia uma vez mais. O uso dos dados 

históricos – personagens, acontecimentos – se dá de maneira peculiar, ainda na comparação 

com o romance histórico: 

 
A ficção (pace Lukács) costuma incorporar e assimilar esses dados a fim de proporcionar uma sensação 
de verificabilidade (ou um ar de densa especificidade e particularidade) ao mundo ficcional. A 
metaficção historiográfica incorpora esses dados, mas raramente os assimila. Na maioria das vezes, o 
que se enfatiza é o processo de tentar assimilar: vemos os narradores [...] tentando dar sentido aos dados 
por eles coletados. (Hutcheon, 1991, p.152) 
 

                                                
33 Note-se a ironia, neste caso bem pouco sutil, que liga este Mark Winshaw a outro Mark de sobrenome ilustre: 
Thatcher. O da vida real virou escândalo (e um fardo para a mãe) ao ser acusado de negociar armas ilegalmente 
na África – até nisso parecido com seu xará em O Legado. 
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Eis a questão que nos interessa daqui por diante (e que ocupará toda a parte final deste 

estudo): ideologia. “Como leitores, vemos tanto a coleta [dos dados históricos] quanto as 

tentativas de fazer uma organização narrativa”, escreve Hutcheon (p.152). Um problema de 

natureza ideológica, ou seja, das formas de apreensão do mundo: “Tanto a ficção como a 

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

aparência de autônomas e auto-suficientes”, assinala ainda a autora (p.149). Ambas, ficção e 

história, porém, conforme temos enfatizado, não passam mesmo de “construtos textuais, 

narrativas que são ao mesmo tempo não-originárias em sua dependência em relação aos 

intertextos do passado e inevitavelmente repletas de ideologia”.  

Ressalte-se a importância da expressão formas de apreensão do mundo, usada há 

pouco. Aqui entra o elemento auto-reflexivo peculiar ao romance pós-moderno, que o 

distinguirá de outros discursos ideológicos, o da historiografia inclusive: “A metaficção 

historiográfica ressalta a relação problemática e complexa que sempre existiu entre o conceito 

formal do texto e o conceito sociopolítico de ideologia” (p.228, grifos nossos). Hutcheon 

chama a atenção, uma vez mais, para a insistência do pós-modernismo nesses aspectos como 

meio de se diferenciar da literatura moderna, neste caso. 

 
Assim como a autoconsciência metaficcional não constitui nada de novo (lembremo-nos de Tristram 
Shandy, para não falar em Dom Quixote), também essa mistura do ideológico com o auto-
reflexivamente literário em termos da “presença do passado” não é, por si só, radicalmente inovadora: 
vejamos o envolvimento autoconscientemente crítico que as peças históricas de Shakespeare fazem com 
sua platéia no questionamento da ação e da autoridade sociais, passadas e presentes. Mas a concentração 
específica desses pontos de interesse na teoria e na prática atuais sugere que aí pode haver algo mais 
que faça parte de uma poética do pós-modernismo. (p.231) 
 

O comentário seguinte da autora, embora dirigido novamente a outro livro (afinal, a 

obra de Jonathan Coe não havia ainda sido publicada quando Hutcheon escreveu o que se 

segue), destaca “[...] a paródia formal para satirizar valores thatcherianos de modo a ressaltar, 

de forma bastante pós-moderna, as determinantes políticas e econômicas envolvidas na 

maneira como valorizamos a arte [e a história, acrescentaríamos], mas também sua própria 

implicação inevitável nesses mesmos valores” (p.232). Parece, ainda uma vez, uma análise 

talhada para o romance que aqui analisamos ou para qualquer outro que pretendesse retratar a 

mesma época em termos pós-modernos. Finalmente, a seqüência do parágrafo vai ao âmago 

das relações ficção-história-ideologia: o que em literatura se chama mimese. “O pós-

modernismo”, sugere Hutcheon, “levanta a questão incômoda (e normalmente ignorada) do 

poder ideológico por trás de aspectos estéticos como o da representação: de quem é a 

realidade que está sendo representada?” (p.232, grifo original). 
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Como veremos no capítulo que encerra esta análise e aqui nos recorda Linda 

Hutcheon, “conforme disse Bakhtin, ‘o estudo da arte verbal pode e precisa superar o divórcio 

entre uma abordagem ‘formal’ abstrata e uma abordagem ‘ideológica’ igualmente abstrata’” 

(1991, p.232). Daí mais uma vez a novidade, ainda de acordo com a autora, da metaficção 

historiográfica: 

 
Para mim, a ficção pós-moderna é a forma que melhor ilustra uma tentativa desse tipo. Sua 
autoconsciência quanto a sua forma impede qualquer eliminação do literário e do lingüístico, mas sua 
problematização do conhecimento histórico e da ideologia atua no sentido de enfatizar a implicação do 
narrativo e do representacional nas estratégias que utilizamos para o estabelecimento de sentido em 
nossa cultura. (1991, pp.232-233) 
 

Voltamos, portanto, à constatação de que o método pós-moderno não rejeita, antes 

problematiza; não destrói, mas insere e depois subverte; age a partir do interior dos discursos 

contemporâneos. “Em outras palavras, o pós-moderno ainda atua no domínio da 

representação, e não da simulação, mesmo questionando constantemente as regras desse 

domínio”, acrescenta Linda Hutcheon (p.288)34. “A arte pós-moderna”, completa a autora, 

“reconhece autoconscientemente que [...] está carregada de ideologia em virtude de sua 

natureza representacional (e, muitas vezes, narrativa)” (p.289). Ou ainda, nas palavras de 

Wallis com que Hutcheon encerra a questão, “as representações não possuem um conteúdo 

intrinsicamente ideológico, mas executam uma função ideológica na determinação da 

produção de sentido” (p.289). É o que tentaremos provar no capítulo a seguir, ao mesmo 

tempo como confirmação mas, paradoxalmente (pós-modernamente?), como crítica a alguns 

momentos da teoria de Hutcheon. 

 

 
 
 
 
                                                
34 Aqui, Hutcheon procura demarcar claramente a distância que separa sua metaficção historiográfica – ainda um 
procedimento representacional – de outras interpretações do pós-moderno, como o “simulacro” ou o “hiper-real” 
de Baudrillard (1992). Esse proeminente teórico do pós-modernismo chegou a declarar, durante a Guerra do 
Golfo, no início dos anos 90, que o conflito não acontecera de fato: era tão somente um fenômeno de mídia. 
Baudrillard mais tarde se retratou sobre esse comentário, mas persistiu na idéia de uma certa “perda do real”: a 
realidade contemporânea, invadida pela televisão, pelo cinema e pela propaganda, teria se tornado pura 
representação ela própria – daí a inutilidade do procedimento representacional na arte. Afinal, já estaríamos 
imersos, cotidianamente, na “hiper-realidade”, no “simulacro”. Hutcheon, por sua vez, defende repensar a noção 
de referência, mas um repensar que questiona tanto “a tradicional transparência realista” quanto “essa redução, 
mais recente, da referência a simulacro”. Insiste que “tudo aquilo que sempre tivemos para trabalhar é um 
sistema de signos, e que chamar a atenção para isso não é negar o real, mas lembrar que apenas atribuímos 
sentido ao real dentro desses sistemas de significação” (p.288, grifo original). Ou seja, para Hutcheon, a 
realidade (especialmente o passado) de fato existe; cabe-nos investigar como, no pós-modernismo, ela é 
ideologicamente representada. 
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5  VOZES DO INTERTEXTO: REPRESENTAÇÃO & IDEOLOGIA 

 

No pós-modernismo, a história e a ideologia são igualmente inevitáveis. 
Linda Hutcheon 

 

“Vivemos num mundo confuso e confusamente percebido” (Santos, 2000, p.17), lê-se na 

abertura de um livro clássico sobre o fenômeno da globalização. É certamente uma descrição 

apropriada para o mundo de Michael Owen, naquela já distante década conhecida como Era 

Thatcher – ou, ao menos, para a representação, de todo confusa, que Owen nos faz daquele 

mundo. A metáfora do cinema – uma verdadeira profusão de telas a projetar imagens que 

confundem – tampouco é gratuita. Cabe novamente ao estudante idealista e candidato a 

cineasta Graham, numa conversa com o protagonista de O Legado, teorizar sobre a questão: 

 
– [...] Sabe, o filme é um meio tão compactamente estruturado, que [...] todos os tipos de decisões 
precisam ser tomadas. Quanto tempo vai durar uma tomada, como vai ser o enquadramento, que 
tomadas vão acontecer antes dela, quais virão depois. Ora, esse processo não se torna suspeito quando 
se lida com uma coisa que se promove explicitamente como um filme político? Não torna o papel do 
diretor de cinema intensamente problemático, nos sugerindo não a pergunta: “É essa a verdade?”, mas 
“De quem é essa verdade, afinal?” (Coe, 2002, p.318) 
 

Pouco adiante, na mesma conversa, Graham arremata: “[...] no final das contas, toda 

verdade é ideológica”. A do romance de Jonathan Coe, pode-se dizer, é contra-ideológica, 

mas mergulhada em ideologia ainda assim. Num magistral lance de auto-referência e 

intertextualidade, em tudo pós-moderno, O Legado inclui a resenha de um livro – “escrita” 

pelo protagonista Michael Owen e, por isso, citada entre aspas abaixo – que parece comentar 

o próprio romance de Coe. 

 
“Tornou-se questão de rotina [...] elogiar o Sr... [refere-se ao autor do livro que resenhava] por sua hábil 
combinação de sagacidade e dedicação política; e até mesmo insinuar que nele, afinal, temos um 
ironista moral que faz valer a pena essa época desumana. Precisamos desesperadamente de romances, 
afinal, que mostrem uma compreensão do seqüestro ideológico que aconteceu tão recentemente neste 
país, que possam ver suas conseqüências em termos humanos e mostrar que a reação apropriada não 
está simplesmente na tristeza e na revolta, mas no riso louco e incrédulo.” (Coe, 2002, p.313) 
 

Ora, um exemplar pronto e acabado de tal ficção política, capaz de provocar “riso 

louco e incrédulo” porque paródica e altamente irônica, é precisamente o que o leitor de O 

Legado tem nas mãos. É precisa, ainda, a alusão ao “seqüestro ideológico” que tomava conta 

da Inglaterra de Thatcher e do resto do mundo naqueles primórdios da globalização, conforme 

chegaram a teorizar vários estudiosos do fenômeno e de seu embasamento ideológico, 

chamado genericamente de “neoliberalismo”. 
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[...] Thatcher [...] tirou das sombras de uma relativa obscuridade a doutrina muito particular que ficou 
conhecida como “neoliberalismo” e a transformou no principal guia de princípios do pensamento 
econômico e da administração. [...]  
O neoliberalismo tornou-se, em suma, o discurso hegemônico. Infiltrou-se em nossa maneira de pensar 
a tal ponto que passou a fazer parte do senso comum segundo o qual muitos de nós interpretamos, 
vivemos e entendemos o mundo.35 (Harvey, 2005, pp.2-3) 
 

Aquilo que recebeu, em outros segmentos talvez mais radicais da militância 

acadêmica, a alcunha de “pensamento único”, pode também ser visto como “fábula” (Santos, 

2000). Será que pretendem nos fazer apreender o mundo pelas lentes (cinematográficas?) de 

um novo liberalismo saudoso dos tempos em que a história transcorria com a linearidade 

inocente de um conto de fadas? O capitalismo triunfante e a razão invencível formam, como 

se sabe, a linha de frente de um certo pensamento que chegou a defender o fim da história – 

um final feliz que não houve, como todos sabemos. No romance em que aborda questões 

históricas mais recentes, O Círculo Fechado, Jonathan Coe aciona um personagem 

muçulmano, Munir, ele também um “tipo” comum nesses nossos tempos, cuja indignação 

caricata contra aqueles crédulos neo-iluministas do fim da história é descrita nos seguintes 

termos: 

 
A história – cujo fim fora anunciado prematuramente por alguns escritores havia mais de uma década, 
após a derrota do comunismo – estava tomando um impulso terrível, crescendo em um rio impiedoso e 
rápido que logo alagaria as suas margens, e milhões de pessoas, temia Munir, seriam levadas por sua 
corrente em direção a um destino desconhecido sobre o qual não tinham controle. (Coe, 2005b, p.388)  
 

Jameson (2001, p.43), aqui pensando a questão pós-moderna para além do marxismo 

mais duro que caracteriza a maior parte de seus escritos, sugere que uma teoria ponderada do 

nosso tempo “postula um novo estágio, um terceiro estágio multinacional do capitalismo, do 

qual a globalização, quase sempre associada à assim chamada pós-modernidade, é uma 

característica intrínseca”. Tal postura rejeita – ironiza, uma vez mais – a idéia de um horizonte 

final do capitalismo. E aqui voltamos ao conceito de ideologia: não há outro mais pertinente 

ao período histórico retratado por Coe em seus livros.  

Na Era Thatcher, com sua feroz retórica de convencimento da opinião pública sobre as 

maravilhas de um mundo liberal, o termo ideológico conhece seu auge, enquanto se aproxima 

o fim do embate – este também embebido em ideologia – entre o Ocidente capitalista e o 

                                                
35 “[...] Thatcher [...] plucked from the shadows of relative obscurity a particular doctrine that went under the 
name of ‘neoliberalism’ and transformed it into the central guiding principle of economic thought and 
management. […] 
Neoliberalism has, in short, become hegemonic as a mode of discourse. It has pervasive effects on ways of 
thought to the point where it has become incorporated into the common-sense way many of us interpret, live in, 
and understand the world.”  
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Oriente comunista. Essa passagem de máxima voltagem ideológica, a que anteriormente 

chamamos “encruzilhada pós-Guerra Fria”, torna o mundo confuso aos olhos (ou, antes, 

segundo as palavras) de nosso protagonista Michael Owen. Confuso não apenas para ele: 

outro romance de Coe, Bem-vindo ao Clube, cuja história é interrompida às portas da Era 

Thatcher, ainda nos anos 70, traz personagens também em apuros para apreender um mundo 

em transformação – a crise dos sindicatos, uma cultura jovem de resistência, representada 

principalmente pelo punk, e o fantasma da guerra racial; a continuação desse livro, O Círculo 

Fechado, por sua vez, retoma os mesmos personagens – a maioria ainda adolescente em Bem-

vindo ao Clube – agora já vivendo este início de século em que, tendendo à farsa, a história 

parece dar a volta sobre si nas guerras do Oriente Médio (ainda raciais...), mas desta vez com 

a marca de uma cultura jovem de hedonismo e valores individuais exacerbados e da crise das 

lutas políticas, sindicais ou não.  

Se o tom ideológico de nosso tempo perdeu nitidez, foi por alguns poucos anos 

apenas. Em resposta à mistificação do fim da história, cunhou-se o seguinte aforismo 

(apócrifo, ao que consta, algo tão comum no ambiente cibernético envolto em anonimato dos 

dias atuais): “As ideologias podem ter morrido com o Muro de Berlim, mas renasceram das 

cinzas das Torres Gêmeas”. O 11 de setembro nova-iorquino é mais um desses emblemas 

ideológicos da história recente. É pela atualidade da obra de Jonathan Coe – e pela atualização 

ali proposta do conceito de ideologia, tão em voga, como vimos – que passamos a investigar 

esse aspecto. 

Que é ideologia?  

Konder (2002, p.194), apoiando-se em reflexão do historiador britânico Raymond 

Williams, se refere às “três acepções usualmente assumidas pelo conceito de ideologia: a de 

sistema de crenças característico de um grupo ou classe social; a de sistema de idéias falsas 

(falsa consciência) contrapostas ao conhecimento científico ou verdadeiro; e a de processo 

geral de produção de significados e idéias”. Em outro momento, o mesmo Konder, desta vez 

recorrendo ao verbete “ideologia” de Mario Stoppino, no Dicionário de política, alude ao 

significado “fraco” do conceito, que corresponde mais ou menos à primeira das acepções 

acima: o termo ideologia designaria, explica Konder, “sistemas de crenças políticas, conjuntos 

de idéias e valores cuja função é a de orientar comportamentos coletivos relativos à ordem 

pública”; e contrapõe a isso o significado “forte”, segundo Stoppino, “aquele em que o termo 

se refere, desde Marx, a uma distorção do conhecimento”, ou seja, a anteriormente citada 

acepção da “falsa consciência” – uma expressão marxista até a medula.  
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O significado “fraco”, assim chamado porque de fato dilui um conceito filosófico 

importante na solução fácil do “sistema de crenças”, não nos servirá: trataremos, afinal, mais 

do mundo conforme apreendido pelos personagens de Jonathan Coe do que do thatcherismo, 

do neoliberalismo ou de qualquer conjunto de idéias assemelhado. Aqui, vale a sábia 

observação do crítico Antonio Candido, ele próprio um sociólogo de formação, quando se 

trata dos “nexos sociais da literatura”: “[...] procuro não fazer análises paralelas, isto é, 

descrever as condições sociais e depois registrar a sua ocorrência no texto, o que pode levar, 

por exemplo, a encarar a criação ficcional como um tipo de documento. Isto pode ser legítimo 

para o sociólogo ou o historiador, não para o crítico. O que procuro é, quando for o caso, 

compreender como o dado social se transforma em estrutura literária” (Cariello, 2006, p.E1), 

processo a que o próprio Candido chama “redução estrutural”. 

Quanto ao significado “forte” de ideologia, segundo a elaboração de Konder/Stoppino, 

tampouco nos ajuda. Ora, defender que haja idéias “falsas” em contraposição a um certo 

“conhecimento científico ou verdadeiro”, ou ainda opor a “falsa consciência” marxista a uma 

suposta “verdade” subjacente, seria derrubar toda a argumentação anterior deste trabalho 

sobre a validade dos mais diversos tipos de discursos na construção da história e, igualmente, 

da metaficção historiográfica36. Fiorin (2003, p.28), ainda em viés marxista que não nos serve, 

vê a ideologia também como “conjunto de idéias” ou “representações que servem para 

justificar e explicar a ordem social, as condições de vida do homem e as relações que ele 

mantém com os outros homens”. Diz o autor: “Como ela é elaborada a partir das formas 

fenomênicas da realidade, que ocultam a essência da ordem social, a ideologia é ‘falsa 

consciência’”. A definição não nos serve, repita-se, porque a “realidade” só se manifesta na 

linguagem e uma tal “essência da ordem social”, se existir, será ela também pura linguagem37. 

Vejamos o que sugere Eagleton (1997, p.193, grifo nosso): 

 
O termo ideologia tem um amplo espectro de significados históricos, do sentido intratavelmente amplo 
de determinação social do pensamento até a idéia suspeitosamente limitada de disposição de falsas 
idéias no interesse direto de uma classe dominante. Com muita freqüência, refere-se aos modos como os 
signos, significados e valores ajudam a reproduzir um poder social dominante, mas também pode 
denotar qualquer conjuntura significante entre discurso e interesses políticos. A partir de um ponto de 
vista radical, o primeiro sentido é pejorativo, enquanto o segundo é mais neutro. Minha própria visão é 

                                                
36 Agradeço ao professor José Antônio Vasconcelos por apontar aqui uma possível contradição e pelas demais 
contribuições suas a esta dissertação durante e após debate do qual participamos na Semana de Teses e 
Dissertações do Curso de Letras, evento realizado na Universidade Federal do Paraná em outubro de 2006. 
37 Não se está negando, com isso, a existência do mundo real, tampouco do passado desse mundo – que, 
conforme temos afirmado e reafirmado neste estudo, de fato existem (existiram). O que se rejeita é uma suposta 
“essência”, última e irrefutável, do mundo histórico. Este é de natureza político-ideológica, enquanto o outro – a 
que poderíamos chamar “mundo concreto” – tem existência puramente cognitiva. Agradeço ao professor Paulo 
Soethe por apontar essa diferença fundamental durante a banca de qualificação do trabalho, em abril de 2007.  
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de que ambos os sentidos do termo têm seus empregos, mas que não os desenredar deu origem a um 
bocado de confusão.  
 

Adotando uma noção ampliada de ideologia – “qualquer conjuntura significante entre 

discurso e interesses políticos” – o que se pretende é exatamente “desenredar” nosso uso do 

conceito de termos como “classe dominante” ou “falsa consciência”. Sem ignorar, ao mesmo 

tempo, esse ponto nevrálgico – ao qual voltaremos sempre que necessário – em que 

inevitavelmente o termo ideologia, visto como francamente marxista, esbarra em uma tradição 

anti-racionalista e múltipla de pensamento, aqui encarnada principalmente em Foucault – a 

ponto de este ter mesmo preterido, em suas investigações, a categoria ideologia em favor de 

outra, poder (2005b, pp.39-40; 2004, p.7). No caso do romance aqui analisado, no entanto, 

pensamos ser mais adequado e instigante persistir com a primeira: apenas evitaremos, em 

linhas gerais, seu sentido “pejorativo” em favor de uma visão mais “neutra” da questão 

ideológica.   

Resta-nos, portanto, a terceira acepção levantada há pouco por Konder/Stoppino: 

ideologia como “processo geral de produção de significados e idéias”, ou seja, uma 

abordagem mais puramente filosófica, conforme resume Linda Hutcheon, quase que nos 

mesmos termos usados até aqui neste breve retrospecto: 

 
Deixando de lado a noção marxista, mais antiga, de ideologia como uma falsa consciência ou como um 
sistema ilusório de crença, o discurso crítico atual passou a adotar uma noção diferente de ideologia 
como um processo geral de produção de sentido. Em outras palavras, todas as práticas sociais (inclusive 
a arte) existem na ideologia e por meio da ideologia [...]. (1991, p.227)  
 

Tanto melhor se pudermos encontrar na filosofia da linguagem o que procuramos: uma 

teoria pluralista, não-totalizante, do recurso ideológico na literatura. Ou, por outra, a resposta 

a como a linguagem literária, na aparente inércia das palavras, produz significado ideológico. 

Mais: em que uma “realidade” – repare-se: não uma “verdade” última, mas, como disse 

Antonio Candido, “o dado social [que] se transforma em estrutura literária”, portanto 

necessariamente um discurso – em que, enfim, uma tempestade de mudanças discursivamente 

auto-justificadas como as da Era Thatcher, por exemplo, é determinante em uma obra 

literária? O pensamento do filósofo russo Mikhail Bakhtin pode lançar alguma luz sobre tais 

questões. 

 

Antes de mais nada, é preciso esclarecer brevemente as condições de produção dos textos de 

Bakhtin citados adiante. Porque viveram sob a vigilância cerrada do regime comunista, tendo 

sofrido os expurgos tão comuns especialmente no período stalinista, Bakhtin e o círculo de 
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intelectuais do qual fez parte escreveram quase sempre de forma precária e clandestina. Dois 

outros nomes comumente associados ao pensador russo – Voloshinov e Medvedev – disputam 

até hoje a autoria de algumas passagens que, aqui, em prol da fluência do texto, creditaremos 

simplesmente a Mikhail Bakhtin. Cabe ainda um esclarecimento inicial sobre a ligação entre 

esses trabalhos de Bakhtin et al. e o pensamento marxista, obviamente na ordem do dia na 

Rússia comunista. Tezza (2003, p.28), como forma de imediatamente demarcar diferenças 

entre uma coisa e outra, sugere  

 
situar o lugar do marxismo em Bakhtin – se se tratava simplesmente de um “marxismo nominal”, uma 
estratégia de publicação de Voloshinov e Medvedev, com as palavras de ordem repetidas em geral no 
primeiro capítulo do livro para escapar da censura, ou se de fato, ou além disso, havia uma legítima 
preocupação de fundar uma teoria da linguagem de raiz marxista [...]. 
 

O mesmo Tezza, referindo-se à afirmação de um estudioso da obra bakhtiniana de que 

o filósofo russo, ainda que menos explicitamente do que Voloshinov e Medvedev, também 

reverenciou o pensamento marxista, observa: “Embora seja discutível a citada reverência de 

Bakhtin ao marxismo, [...] a influência de alguns de seus aspectos pode ser entrevista em 

muitos momentos, em particular na afirmação da materialidade do signo, em todas as suas 

instâncias, que aparece no conjunto de sua obra dos anos 30 e 40” (p.29). Em se tratando de 

um pária do regime, não será certamente uma inspiração marxista do tipo dogmática, em 

busca de “verdades” que, novamente, aqui não nos interessam. Tezza prossegue: 

 
[...] Medvedev condena no marxismo soviético a tendência a ver a literatura como a mera transmissora 
de ideologias, ou como reflexo direto da vida, ou como reflexão mecânica da realidade, ou como 
portadora de teses. Para Bakhtin [...], na literatura não há filosofia, mas o ato de filosofar; não há 
conhecimento, mas o processo de cognição. (p.36) 
 

Tal processo, com tudo que ele, sim, possa conter de ideológico, é o que nos interessa 

a partir de agora. No célebre estudo Marxismo e Filosofia da Linguagem (um título que, sob 

luzes e álibis novos aqui expostos, poderá ser melhor compreendido), Bakhtin não hesitará em 

situar a ideologia no nível discurso: “Sem signos não existe ideologia” (2006, p.31, grifo 

original); “Tudo que é ideológico possui um valor semiótico” (p.33, grifo original). Assim 

colocada, a ideologia deixa de ser parte da consciência – como preconizaria uma visão 

idealista da questão – e entra no mundo social dos signos, de acordo com Bakhtin.  

 
O centro organizador de toda enunciação, de toda expressão não é interior, mas exterior: está situado no 
meio social que envolve o indivíduo. Só o grito inarticulado de um animal procede do interior, do 
aparelho fisiológico do indivíduo isolado. É uma reação fisiológica pura e não ideologicamente 
marcada. Pelo contrário, a enunciação humana mais primitiva, ainda que realizada por um organismo 
individual, é, do ponto de vista do seu conteúdo, de sua significação, organizada fora do indivíduo pelas 
condições extra-orgânicas do meio social. (Bakhtin, 2006, p.125-126, grifo original) 
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Mesmo o “discurso interior” é, portanto, gerado fora de quem o profere, de acordo 

com o pensamento bakhtiniano. Que dizer da consciência, voltando a ela? “A consciência só 

se torna consciência quando se impregna de conteúdo ideológico (semiótico) e, 

conseqüentemente, no processo de interação social”, afirma Bakhtin (2006, p.34). O que 

afasta também, vale reforçar, qualquer possibilidade de “falsa consciência” – esta noção 

marxista dogmática de ideologia que, embora historicamente relevante, pelo exposto até aqui 

pouco nos serve. 

 
A única definição objetiva possível da consciência é de ordem sociológica. [...] A consciência adquire 
forma e existência nos signos criados por um grupo organizado no curso de relações sociais. Os signos 
são o alimento da consciência individual, a matéria de seu desenvolvimento, e ela reflete sua lógica e 
suas leis. A lógica da consciência é a lógica da comunicação ideológica, da interação semiótica de um 
grupo social. Se privarmos a consciência de seu conteúdo semiótico e ideológico, não sobra nada. 
(Bakhtin, 2006, pp. 35-36) 
 

Bakhtin afirmará, de fato, que por sua vez “[...] as leis da comunicação semiótica [...] 

são diretamente determinadas pelo conjunto das leis sociais e econômicas”, arrematando em 

seguida: “A realidade ideológica é uma superestrutura situada imediatamente acima da base 

econômica” (p.36). Não se trata de negar o parentesco desse pensamento com os conceitos 

marxistas fundamentais – esse parentesco está no próprio título do livro citado. Voltemos a 

Peter Burke, um dos historiadores que melhor souberam compreender as semelhanças entre 

essa teoria da linguagem, a renovada primazia da cultura e a volta da narrativa promovida, 

especialmente, pela nova história cultural: “As relações econômicas e sociais não são 

anteriores às culturais, nem as determinam; elas próprias são campos de prática cultural e 

produção cultural – o que não pode ser dedutivamente explicado por referência a uma 

dimensão extracultural da experiência” (Burke, 1992, p.9).  

Em Marxismo e Filosofia da Linguagem, Bakhtin afirma ainda: “O ser, refletido no 

signo, não apenas nele se reflete, mas também se refrata. O que é que determina essa refração 

do ser no signo ideológico? O confronto de interesses sociais nos limites de uma só e mesma 

comunidade semiótica, ou seja: a luta de classes” (Bakhtin, 2006, p.47, grifos originais). 

Repita-se: referências certamente haverá ao pensamento de Marx e Engels nas idéias sobre 

literatura aqui apresentadas. Mas este estudo se propõe a ir além de coincidências a nosso ver 

superficiais, neste caso. Vejamos. 

No romance em que cobre os anos 70, Bem-vindo ao Clube, Jonathan Coe a certa 

altura, em mais um procedimento típico de intertextualidade, nos oferece a “transcrição” de 

uma fita cassete contendo um diálogo entre o sindicalista Bill Anderton e a estudante Claire 
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Newman. Embora as razões da garota para aquele encontro fossem outras, e não cabe aqui 

detalhá-las, a conversa se realiza a maior parte do tempo como uma entrevista para o jornal da 

escola de Claire. A jovem repórter pede a Bill que explique o porquê das greves e da agitação 

permanente na fábrica onde trabalha, no subúrbio de Longbridge. “Há uma luta acontecendo 

em Longbridge – uma guerra, pode-se dizer. A luta entre trabalho e capital. Essa luta é tão 

antiga quanto a história ou pelo menos tão antiga quanto o capitalismo, mas não se encontra 

muita coisa sobre ela nos livros de história”, diz o sindicalista (Coe, 2004b, p.301). Mais um 

crédulo a embarcar ingenuamente na luta de classes pura e dura, como tantos naquele tempo? 

Talvez não. 

É preciso reafirmar, aqui, a inutilidade dos “tipos” nos romances de Coe e na 

metaficção historiográfica em geral. No desenrolar do diálogo a partir daquele trecho, Bill 

Anderton irá um pouco além do marxismo de cartilha, numa ilustração bastante satisfatória do 

quanto, também para os personagens desses romances, a linguagem constrói o fato histórico, 

como discutimos anteriormente. Bill prossegue: 

 
Eu já olhei nos [sic] livros que meu filho usa na escola e são os mesmos que eu costumava ler quando 
criança – a história dos reis e dos príncipes, e dos primeiros-ministros. A história da classe dominante38, 
em outras palavras. Mas a classe dominante é apenas uma parte minúscula da história, e ao longo de 
séculos vem se sustentando e sendo apoiada pelo trabalho do restante da população, e essas pessoas 
também têm história. (Coe, 2004b, p.301) 
 

Ainda uma visão bastante marxista, alguém argumentará – com certa razão. Registre-

se, no entanto, o protesto do personagem por uma nova filosofia da História, aquela mesma 

que tem inspirado tanto a historiografia recente quanto o tipo de romance aqui analisado. A 

“realidade”, e é isso que nos interessa, só será apreensível pela linguagem – constatação a que 

o próprio Bill Anderton chegará com total clareza na seqüência de sua entrevista com Claire. 

No trecho a seguir (em que “CN” é Claire Newman e “BA”, Bill Anderton), o sindicalista se 

debate com a questão, para ele essencial, dos termos em que está sendo contada a sua história 

e a dos seus – a “classe trabalhadora” – por parte dos dirigentes de Longbridge, a “classe 

dominante”. 

 
CN: Vê a relação entre essas duas classes como uma luta, uma guerra. 
BA: Essencialmente, sim. 
CN: Não foi justamente esse seu posicionamento que lhe rendeu a reputação de militante? 

                                                
38 Nesta passagem, optamos por tradução própria do original “ruling class” (Coe, 2004a, p.239). Na edição 
brasileira (Coe, 2004b, p.301), a expressão é traduzida ora como “classe dominante”, ora como “classe 
governante”. A primeira opção é, sem dúvida, mais adequada à discussão sobre marxismo travada entre os dois 
personagens no diálogo em questão. 
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BA: Não gosto dessa palavra. Ela é invenção da classe dominante. É só uma palavra que inventaram 
para rebaixar uma pessoa que está representando os interesses de seus companheiros. A classe 
dominante é dona da língua, entende, como de tudo o mais. As palavras, assim, se corromperam. 
CN: O senhor é marxista? 
BA: Bom, essa sua pergunta é um tanto... tendenciosa, Claire. Sabe o que é um marxista? 
CN: (rindo) Não sei muito bem. [...] 
BA: Eu já li Marx, obviamente. Estudei os textos dele na escola noturna, e concordo com sua 
interpretação da história. Só que isso não faz de mim um comunista, é claro. (Coe, 2004b, p. 301) 

 

O diálogo coloca em xeque toda e qualquer noção consagrada ou sistema totalizante: 

militância, marxismo, comunismo. A própria História. Novamente, se os acontecimentos e os 

personagens aspiram a qualquer materialidade, só podem consegui-la nos signos com os quais 

se vêem marcados. “Signos ideológicos”, como quer Bakhtin, numa espécie peculiar de 

marxismo em chave semiótica, por assim dizer, ou ainda de materialismo histórico dos signos 

– Foucault, em seu A Ordem do Discurso, usará a expressão análoga “materialismo do 

incorporal”39. É o que leva o sindicalista a concluir: “Se a gente dominar a linguagem, então 

tem poder. Uma espécie de poder” (pp. 302-303).  

Bem-vindo ao Clube, recordemos, segue os acontecimentos até a derrota política 

irreversível dos sindicatos, no final dos anos 70. A primeira-ministra conservadora Margaret 

Thatcher sobe ao poder, em grande medida, porque entende a dimensão ideológica da história 

e sabe manipulá-la: reinventa a discussão política pela via da linguagem. E é por essa via que, 

quase quinze anos mais tarde, depois de Thatcher ter sido sucedida por outro primeiro-

ministro conservador, a Inglaterra volta à tutela dos trabalhistas com Tony Blair. A ironia – 

que evidentemente não escapa aos romances de Coe – está no fato de a retórica do chamado 

Novo Trabalhismo ser muito parecida com aquela do thatcherismo mais militante.  

Na continuação de Bem-vindo ao Clube, O Círculo Fechado, o parlamentar trabalhista 

Paul Trotter descobre as maravilhas de ter uma consultora, Malvina, capaz de orientá-lo na 

arte da retórica, vale dizer, da condução da história. Ela o incentiva a ser irônico sempre que 

houver oportunidade. “A ironia é algo muito moderno – assegurou Malvina. – Muito atual. 

Veja: você não tem mais de deixar claro exatamente o que quer dizer. Na verdade, você nem 

mesmo precisa acreditar no que diz. Esta é a beleza da coisa” (Coe, 2005b, p.68, grifo 

original). Pode-se ler uma segunda camada de ironia na expressão “algo muito moderno” com 

                                                
39 A passagem na qual aparece a expressão – e que tenta resolver o estatuto filosófico do “acontecimento 
discursivo” foucaultiano, também próximo do “fato histórico”, textualizado, de Hutcheon – pede aqui citação 
integral: “Certamente o acontecimento não é nem substância nem acidente, nem qualidade, nem processo; o 
acontecimento não é da ordem dos corpos. Entretanto, ele não é imaterial; é sempre no âmbito da materialidade 
que ele se efetiva, que é efeito; ele possui seu lugar e consiste na relação, coexistência, dispersão, recorte, 
acumulação, seleção de elementos naturais; não é o ato nem a propriedade de um corpo; produz-se como efeito 
de e em uma dispersão material. Digamos que a filosofia do acontecimento deveria avançar na direção 
paradoxal, à primeira vista, de um materialismo do incorporal” (Foucault, 2005, pp.57-58) 
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que a personagem qualifica o próprio recurso da ironia – um lance auto-consciente e auto-

reflexivo, uma vez mais, quando o romance que temos nas mãos tem sido chamado de pós-

moderno justamente por ser irônico. Mas, antes que o leitor de O Círculo Fechado novamente 

se perca nesse labirinto retórico, o singular personagem Paul Trotter, com o deslumbramento 

e a simplicidade crua de quem até então desconhecia a mágica afinal comum a modernos e 

pós-modernos, encerra a questão: “Na era da ironia, as palavras podem querer dizer o que 

quisermos” (p.69).  

Ainda não é o momento de entrarmos em detalhes sobre a teoria literária de Mikhail 

Bakhtin. Retrocedamos, pois, à concepção de ideologia para resumir nosso percurso – ou, 

antes, o percurso bakhtiniano – até aqui:  

 
Na base de nossa análise está a convicção de que toda obra literária é internamente e imanentemente 
sociológica. Forças sociais vivas a perpassam; cada elemento de sua forma é permeado por valores 
sociais vivos. Por essa razão uma análise puramente formal deve tomar cada elemento da estrutura 
artística como um ponto de refração de forças sociais vivas, como um cristal sintético cujas facetas 
estão estruturadas e posicionadas de forma a refratar feixes específicos de valores sociais, e refratá-los 
num ângulo específico.40 (1999, p.276) 

 

Trata-se novamente daquela “realidade ideológica” pairando acima do mundo (ou, 

para Antonio Candido, o processo de “redução estrutural” a que nos referimos antes). E 

voltamos ao nervo exposto de nossa argumentação. Haverá, afinal, essa realidade (a infra-

estrutura marxista) anterior à linguagem? A resposta é sim e não. Por um lado, Bakhtin e seu 

círculo, em sua perquirição sobre “como o signo reflete e refrata a realidade em 

transformação” (2006, p.42, grifo original), reafirmam o pressuposto marxista da 

anterioridade de uma infra-estrutura. “As relações de produção e a estrutura sociopolítica que 

delas diretamente deriva determinam todos os contatos verbais possíveis entre indivíduos, 

todas as formas e os meios de comunicação verbal: no trabalho, na vida política, na criação 

ideológica” (p.43). Mas, de outra parte, e na seqüência mesmo da citação acima, o 

pensamento bakhtiniano é categórico quanto à relevância concreta do que é enunciado: “Por 

sua vez, das condições, formas e tipos da comunicação verbal derivam tanto as formas como 

os temas dos atos de fala”. Ora, tais atos de fala – ecoando o conceito de enunciado em 

Foucault (Castro, 2006) – afiguram-se tão “reais” quanto qualquer “realidade” infra-estrutural 

que supostamente os houvesse precedido. Esse processo de retroalimentação – coisa que gera 

                                                
40 “At the basis of our analysis lies the conviction that every literary work is internally and immanently 
sociological. Within it living social forces intersect; each element of its form is permeated with living social 
evaluations. For this reason a purely formal analysis must take each element of the artistic structure as a point of 
refraction of living social forces, as a synthetic crystal whose facets are structured and ground in such a way that 
they refract specific rays of social evaluations, and refract them at a specific angle.” 
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palavra que gera coisa, não necessariamente nessa ordem – é a chave para o entendimento da 

representação na literatura segundo Bakhtin, como veremos a seguir. Estamos aqui, é certo, 

bem distantes da mistificação de uma “essência” das relações sociais, ou ainda de um 

“conhecimento científico ou verdadeiro” do mundo.  

 
Preliminarmente, portanto, separando os fenômenos ideológicos da consciência individual nós os 
ligamos às condições e às formas da comunicação social. [...] Mas esse aspecto semiótico e esse papel 
contínuo da comunicação social como fator condicionante não aparecem em nenhum outro lugar de 
maneira mais clara e completa do que na linguagem. A palavra é o fenômeno ideológico por excelência. 
(Bakhtin, 2006, p.36, grifo original) 

 

   

Relembremos, por um momento, o Foucault de As Palavras e as Coisas, que nos exorta a 

“não mais tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos significantes que remetem 

a conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam sistematicamente os objetos 

de que falam” (2002, p.56). Há uma evidente proximidade entre a noção foucaultiana do saber 

humanístico – histórico inclusive, ideológico sempre – que se sedimenta em camadas 

arqueológicas de linguagem e a teoria de Bakhtin et al. acerca dessa mesma linguagem como 

meio – histórico inclusive, ideológico sempre – de conhecimento do mundo. Ambos, em 

suma, reintroduzem o sujeito na história por meio da linguagem, rejeitando o divórcio entre 

um e a outra levado a cabo por um pensamento idealista de inspiração saussuriana. 

Conforme explica Tezza (2003, pp.194-195), enquanto o sistema de sinais saussuriano 

(significantes que aguardam ser preenchidos por significados gerados, idealmente, em outra 

parte) era objeto de estudo das ciências naturais, o signo de Voloshinov, pedra-de-toque da 

filosofia de todo o Círculo de Bakhtin, recoloca a lingüística entre as ciências humanas. O 

comentário ecoa este de Foucault, aqui a História novamente no centro do debate: 

 
Uma vez que o homem histórico é o homem que vive, trabalha e fala, todo conteúdo da História, 
qualquer que seja, concerne à psicologia, à sociologia ou às ciências da linguagem. Mas, inversamente, 
uma vez que o ser humano se tornou, de ponta a ponta, histórico, nenhum dos conteúdos analisados 
pelas ciências humanas pode ficar estável em si mesmo nem escapar ao movimento da História (1999, 
pp.512-513) 
 

O tema dos discursos que formam o conhecimento humano do mundo – aí incluído o 

conhecimento de nosso próprio passado – é retomado em Bakhtin, que “tenta organizar nosso 

olhar sobre o mundo heterogêneo das interações verbais, mostrando-nos a ampla variedade de 

enunciados existentes na realidade social, amalgamados que estão às múltiplas e infindáveis 

experiências de interação que as sociedades acumulam ao longo do tempo” (Castro, 2006, 

p.116), em mais um ponto de contato visível entre as teses do círculo russo e o pensamento de 
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Michel Foucault. O trecho citado esboça um dos assuntos recorrentes na obra de Bakhtin, os 

“gêneros do discurso”, em tudo correlatos às muitas “vozes” do saber arqueológico de 

Foucault que, estratificadas, consolidarão as diversas áreas do conhecimento em ciências 

humanas. Confirme-se a semelhança no seguinte excerto de Marxismo e Filosofia da 

Linguagem: 

 
Cada domínio possui seu próprio material ideológico e formula signos e símbolos que lhe são 
específicos e que não são aplicáveis a outros domínios. O signo, então, é criado por uma função 
ideológica precisa e permanece inseparável dela. A palavra, ao contrário, é neutra em relação a qualquer 
função ideológica específica. Pode preencher qualquer espécie de função ideológica: estética, científica, 
moral, religiosa. (Bakhtin, 2006, p.37) 
 

Bakhtin insiste: “O tema e a forma do signo ideológico estão indissoluvelmente 

ligados, e não podem, por certo, diferenciar-se a não ser abstratamente” (2006, p.47). Para o 

círculo russo, aí se opera “este processo de integração da realidade na ideologia, o nascimento 

dos temas e das formas” (p.47) – uma simbiose impossível de ser desfeita, segundo Bakhtin, 

contrariamente ao que preconiza a teoria de Linda Hutcheon sobre esse ponto: tensão 

permanente entre forma e história. Na mais célebre de suas obras propriamente de crítica 

literária, Problemas da Poética de Dostoievski, o filósofo afirma: “Enquanto princípio de 

representação, a idéia se funde com a forma. Determina todos os acentos formais, todas as 

apreciações ideológicas que formam a unidade formal do estilo artístico e o tom único da 

obra” (1981, p.68). É a tradução estética, afinal, das idéias lingüístico-filosóficas do círculo. 

Note-se que, aqui, Bakhtin ainda elaborava sobre o que chama de “princípio monológico” do 

romance, preparando terreno para uma de suas mais famosas assertivas: a de que Dostoievski 

superara essa etapa e fora capaz de criar textos “polifônicos” – conceito que não nos interessa 

especificamente, pois nem se cogita reivindicar tal condição para O Legado da Família 

Winshaw41. Mais pertinentes ao romance em questão parecem os comentários a seguir, em 

que Bakhtin estende suas reflexões sobre ideologia na obra literária à figura do autor, 

reafirmando a raridade da polifonia: 

 
[...] a colocação da idéia em literatura costuma ser totalmente monológica. Nega-se ou afirma-se a idéia. 
Todas as idéias afirmáveis se fundem na unidade da consciência autoral que vê e representa; as idéias 
não-afirmadas são distribuídas entre as personagens, porém não mais como idéias significantes e sim 

                                                
41 Ademais, conforme aponta Tezza (2003, p.231), “[...] apesar de toda a aposta de Bakhtin no que ele chama de 
‘novo gênero romanesco’, ele mesmo não conseguia encontrar (isso 40 anos depois, em 1974) mais do que dois 
ou três exemplos de romance polifônico, citando mais obras filosóficas que literárias”. Não assumiríamos, pois, 
esse risco com o romance que é nosso objeto de estudo, repetindo simplificações que se têm visto com 
freqüência, aliás, nos estudos literários. A heteroglossia, recurso ao qual têm recorrido, como vimos, os novos 
historiadores além dos romancistas (Burke, 1992), aplica-se melhor ao romance em questão. 
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como manifestações socialmente típicas ou individualmente características do pensamento. O autor é o 
único que sabe, entende e influi em primeiro grau. Só ele é ideológico. (1981, pp.68-69) 
 

Na questão das “manifestações socialmente típicas”, o personagem Henry – um 

político caricato, como vimos, sempre explorado com ironia – fornece as falas mais 

exemplares do romance. O recurso de Coe para distribuir as idéias que farão contraponto ao 

que Bakhtin chama de “consciência autoral” é simples e eficaz: a intervalos mais ou menos 

regulares, algum membro proeminente da família Winshaw – e todos ocupam posições 

privilegiadas de poder naquela sociedade – procura Henry para tratar de assuntos privados. As 

reuniões ocorrem sempre no bar de um clube grã-fino, o Heartland, “uma instituição 

pesadona, calcifificada e dominada pelos homens, onde o primo Henry gostava de fechar a 

maioria de seus negócios informais” (Coe, 2002, p.98). Na conversa do parlamentar com a 

“prima” Dorothy, fazendeira inescrupulosa que pretende usar da influência política da família 

para se ver livre de leis ambientais e de saúde pública, óbvios entraves a seus lucros, Henry 

manifesta-se como um thatcherista típico: “Não se deve interferir em nada que ajude a manter 

seu lugar diante da concorrência. Vou falar com o ministro. Tenho certeza de que ele vai ser 

capaz de entender seu ponto de vista” (p.286). E adiante, contando a Dorothy sobre os planos 

do governo de cortar a merenda escolar gratuita: 

 
– Ora, naturalmente a grita vai ser grande, mas depois vai passar, e outra coisa vai preocupar as pessoas. 
O importante é que vamos economizar muito dinheiro e enquanto isso toda uma geração de crianças da 
classe operária ou de famílias de baixa renda não vai comer senão sucrilho e chocolate todos os dias. E 
no fim isso vai significar que vão crescer fisicamente mais fracas e mentalmente retardadas. – Dorothy 
ergueu uma sobrancelha diante dessa declaração. – Ah, sim – acrescentou ele, para tranqüilizá-la. – 
Uma dieta com alto teor de açúcar retarda o desenvolvimento mental. Os nossos já provaram isso. – Ele 
sorriu. – Como todo general sabe, o segredo da vitória em qualquer guerra é desmoralizar o inimigo. 
(p.287) 
 

O leitor médio, ainda que alheio aos graves conflitos de interesses que passaram a ser 

regra na economia dita globalizada, sabe imediatamente que não deve levar a sério o discurso 

de Henry – embora ele contenha, sim, uma posição ideológica clara. Mas não há nada de 

realista no diálogo. Não há “mimese simplista”, como diria Linda Hutcheon. Há, de um lado, 

um ou dois “tipos” atacados com ironia; de outro, conforme Bakhtin em citação anterior, o 

autor – “único que sabe, entende e influi em primeiro grau”. Em suma: “Só ele é ideológico”. 

O pensador russo completa: 

 
A idéia afirmada e plenivalente do autor pode ter função tríplice na obra de tipo monológico: em 
primeiro lugar, constitui o princípio da própria visão e representação do mundo, o princípio de escolha 
e unificação do material, o princípio de monotonia ideológica [estrutura ideológica invariável, 
constituída de um único tom] de todos os elementos de uma obra. Em segundo lugar, a idéia pode ser 
apresentada como conclusão mais ou menos precisa ou consciente tirada do objeto representado. Em 



 77

terceiro, a idéia do autor pode ter expressão direta na posição ideológica da personagem principal. 
(1981, p.69, grifos originais)  
 

Em O Legado da Família Winshaw, parece-nos, a “função tríplice” apontada acima 

ganha contornos claros. É óbvia, primeiramente, a ideologia presente já nos princípios 

organizadores do texto: intertextualidade, paródia/sátira, auto-reflexão – numa palavra, ironia. 

Um texto linear e realista diria pouco sobre o desprezo da “consciência autoral”, em O 

Legado, pelos métodos político-administrativos da Era Thatcher. Essa é, aliás, a conclusão 

“mais ou menos precisa ou consciente tirada do objeto representado” a que se refere a citação 

anterior – uma conclusão a que se poderia chegar pelo simples contraste entre os bons 

propósitos, apesar de tudo, de um anti-herói como Michael Owen e as “maldades”, sempre 

caricatas, dos Winshaw . Nas palavras do protagonista (e aqui chegamos ao terceiro elemento 

da “função tríplice”), em conversa com seu editor e referindo-se à biografia da família que 

tentava concluir: 

   
– [...] Esse livro está repleto de emoção. Repleto de raiva, pelo menos. Se comunica alguma coisa, é o 
quanto odeio essa gente, como são malvados, como estragaram tudo, com seus interesses adquiridos e 
sua influência, seus privilégios e sua força repressora em todos os centros de poder. Como eles nos 
encurralaram a todos, como retalharam o país inteiro como carniça, entre si. Não sabe como foi, Patrick, 
ser obrigado a me fazer cercar dessa família durante tantos anos; dia após dia, sem ninguém a não ser os 
Winshaw por companhia. Por que acha que o livro saiu assim? Porque escrever tudo isso, tentar revelar 
a verdade sobre eles, foi a única coisa que me impediu de querer matá-los. (Coe, 2002, pp.125-126, 
grifo original) 
 

Um manifesto anti-Thatcher, sem dúvida. Mas “a idéia afirmada e plenivalente do 

autor”, voltando a Bakhtin, terá nuances para além da organização do texto, da conclusão 

mais ou menos aparente que as escolhas miméticas do autor revelam e da posição ideológica 

do protagonista. No processo de “tentar revelar a verdade” cujo desenrolar acompanhamos 

com crescente interesse em O Legado, desvelam-se, finalmente, os níveis ideológicos do 

romance.  

 

Como vimos anteriormente, mesmo a “infra-estrutura” bakhtiniana é discurso: “as conversas 

de corredor, as trocas de opinião no teatro e no concerto, nas diferentes reuniões sociais, as 

trocas puramente fortuitas, o modo de reação verbal em face das realidades da vida e dos 

acontecimentos do dia-a-dia, o discurso interior e a consciência auto-referente, a 

regulamentação social, etc.” (Bakhtin, 2006, p.43). Ou seja, aí está aquela simbiose entre 

“realidade” e linguagem, conforme o desenvolvimento seguinte: 

 



 78

Estas formas de interação verbal acham-se muito estreitamente vinculadas às condições de uma situação 
social dada e reagem de maneira muito sensível a todas as flutuações da atmosfera social. Assim é que 
no seio desta psicologia do corpo social materializada na palavra acumulam-se mudanças e 
deslocamentos quase imperceptíveis que, mais tarde, encontram sua expressão nas produções 
ideológicas acabadas. (Bakhtin, 2006, p.43)  
 

Note-se que, em Bakhtin, as próprias relações sociais – que em dialeto marxista puro 

poderiam ser chamadas de “relações de produção”, ou simplesmente “relações econômicas” – 

acabam “materializadas na palavra” (novamente a famosa materialidade do signo 

bakhtiniana). Dito de outra forma: é ideologia que, em retorno, ajudará a formar a própria 

dimensão histórico-política da realidade – a única possível ou, ao menos, cognoscível. 

Embora longo, o raciocínio a seguir vale a transcrição completa: 

 
A atividade mental tende desde a origem para uma expressão externa plenamente realizada. [...] Uma 
vez materializada, a expressão exerce um efeito reversivo sobre a atividade mental: ela põe-se então a 
estruturar a vida interior, a dar-lhe uma expressão ainda mais definida e mais estável. 

Essa ação reversiva da expressão bem-formada sobre a atividade mental (isto é, a expressão 
interior) tem uma importância enorme, que deve ser sempre considerada. Pode-se dizer que não é tanto 
a expressão que se adapta ao nosso mundo interior, mas o nosso mundo interior que se adapta às 
possibilidades de nossa expressão, aos seus caminhos e orientações possíveis. Chamaremos a totalidade 
da atividade mental centrada sobre a vida cotidiana, assim como a expressão que a ela se liga, ideologia 
do cotidiano, para distingui-la dos sistemas ideológicos constituídos, tais como a arte, a moral, o direito, 
etc. A ideologia do cotidiano constitui o domínio da palavra interior e exterior desordenada e não fixada 
num sistema, que acompanha cada um dos nossos atos ou gestos e cada um dos nossos estados de 
consciência. (Bakhtin, 2006, pp.122-123, grifos originais) 
 

A partir desse ponto, Bakhtin descreve pelo menos dois níveis da ideologia do 

cotidiano que, particularmente, nos interessam. O primeiro, batizado de “nível inferior”, é 

“aquele que desliza e muda mais rapidamente”. “Conseqüentemente, colocaremos nesse nível 

todas as atividades mentais e pensamentos confusos e informes que se acendem e se apagam 

na nossa alma, assim como as palavras fortuitas ou inúteis. Estamos diante de abortos da 

orientação social, incapazes de viver, comparáveis a romances sem heróis ou a representações 

sem espectadores”, revela Bakhtin (2006, p.124) – e soa muito apropriada a metáfora final. 

Pois parece-nos que é pela voz do protagonista Michael Owen – mais precisamente pelos 

balbucios deste anti-herói dirigindo-se a ninguém, talvez a si próprio – que, num cenário 

ideologicamente dominado pelo que anteriormente identificamos como “neoliberalismo”, 

manifesta-se em primeiro grau a ideologia do cotidiano. 

Aos poucos, e sempre em meio a monólogos algo desconexos, Owen vai construindo a 

própria consciência ideológica em relação aos tempos difíceis que tem enfrentado: “A década 

de 80 não foi uma boa época para mim, de modo geral”, diz, a certa altura do relato em 

primeira pessoa que se alterna com os capítulos da biografia dos Winshaw. Mas é a influência 

deletéria do clã em sua vida particular que rende as passagens mais claramente ideológicas – 
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ainda que no registro menor do que definimos há pouco como ideologia do cotidiano. Assim, 

assistimos a nosso protagonista dar-se conta de que seu pai pode ter adoecido por se alimentar 

metade da vida com os produtos intoxicantes da fazenda de Dorothy; ou entender, finalmente, 

que as preocupações que levaram o Sr. Owen a um infarto e à morte tiveram início quando o 

banqueiro Thomas arrasou os fundos de pensão dos ex-operários, deixando aposentados como 

o pai de Michael em sérias dificuldades financeiras, depois de uma vida inteira de trabalho 

duro. Por fim, ao lado do precário leito de hospital da amiga Fiona, vítima dos cortes na saúde 

pública promovidos por políticos como Henry Winshaw, ele faz o inventário das “maldades” 

da família. Por ilustrar de maneira definitiva os estratos inferiores da ideologia do cotidiano, 

vale citar o trecho completo – como se vê, outro longo monólogo.   

 
Eu disse: 

– [...] Eu não acredito mais em acidentes. Há uma explicação para tudo: e sempre há um 
culpado. Descobri por que você está aqui. Está aqui por causa do Henry Winshaw. Irônico, não? Ele 
quer que você fique aqui porque não pode suportar a idéia de que o dinheiro dele, ou o dinheiro de gente 
como ele possa ser usado para evitar que essas coisas aconteçam. É óbvio, mesmo. Não é muito difícil, 
se quisermos saber quem é o responsável. Um caso resolvido. Só precisamos agora é pegar o assassino e 
levá-lo ao juiz. E trazer também o resto da família, aproveitando o embalo. Eles todos têm sangue nas 
mãos. Está escrito na testa deles. Não se pode contar as pessoas que morreram por causa do Mark e do 
seu comércio obsceno. Dorothy matou o meu pai, dando-lhe de comer aquela porcaria; e Thomas 
cravou mais fundo ainda a faca, fazendo o dinheiro dele sumir como por encanto justamente quando 
precisava dele. Roddy [um negociante de arte inescrupuloso como os demais Winshaw] e Hilary 
certamente contribuíram. Se a imaginação é a força vital das pessoas e o pensamento é o oxigênio delas, 
então é o trabalho dele cortar nossa circulação e o dela é garantir que todos fiquemos mortos do pescoço 
para cima. E aí eles se sentam em casa engordando com base nos ganhos e nós aqui, nos ferrando. 
Nossas empresas falindo, nossos empregos desaparecendo, nossos campos sufocando-se, nossos 
hospitais caindo aos pedaços, nossos lares entregues ao banco por não podermos pagar a hipoteca, 
nossos corpos sendo envenenados, nossas mentes se desativando, o espírito do país inteiro esmagado e 
tentando desesperadamente respirar. Odeio os Winshaw, Fiona. Olha só o que fizeram com a gente. 
Olha só o que fizeram com você. 
 Talvez eu não tenha dito nada disso. Fica muito difícil lembrar. (Coe, 2002, pp.460-461) 
 

No aspecto formal, repare-se a fusão entre narrador e personagem. É o próprio Owen o 

narrador do trecho. É ele quem dá voz a um personagem: de novo Owen, ainda em primeira 

pessoa – este sim o anti-herói que, nesse nível dito inferior do cotidiano, expressa-se 

ideologicamente. E quanto aos estratos superiores da ideologia do cotidiano? Seria o Owen-

narrador do excerto acima um legítimo representante desse nível ideológico? Em parte, sim. 

Pois é forçoso notar, como faremos a seguir, que tais estratos superiores – embora em 

uníssono, em tom monológico, o que antes denominamos a “voz do escritor” – nunca serão 

uma voz apenas, mas várias, necessariamente. E todas a serviço, por assim dizer, do que 

Bakhtin denomina “consciência autoral” – voz(es) distinta(s), portanto, dos balbucios de 

Owen, e entre as quais se podem incluir as manifestações caricatas de “tipos” como os 

Winshaw: pura ironia, evidentemente. Coe leva a distinção ao extremo ao incluir uma fala do 
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personagem (estrato inferior) introduzida por um narrador em primeira pessoa (estrato 

superior) que é o próprio personagem, mas agora ideologicamente marcado pela “consciência 

autoral”. Para Bakhtin, os estratos superiores – a “voz do escritor” – na ideologia do cotidiano 

 
são substanciais e têm um caráter de responsabilidade e de criatividade. São mais móveis e sensíveis 
que as ideologias constituídas. São capazes de repercutir as mudanças da infra-estrutura socioeconômica 
mais rápida e mais distintamente. Aí justamente é que se acumulam as energias criadoras com cujo 
auxílio se efetuam as revisões parciais ou totais dos sistemas ideológicos. Logo que aparecem, as novas 
forças sociais encontram sua primeira expressão e sua elaboração ideológica nesses níveis superiores da 
ideologia do cotidiano, antes que consigam invadir a arena da ideologia social constituída. (Bakhtin, 
2006, p.125) 
 

E onde, exatamente, se encontra tal “ideologia social constituída” (que Bakhtin por 

vezes chama “ideologia dominante”)? O filósofo russo propõe localizá-la no que denomina 

“instituições ideológicas (a imprensa, a literatura, a ciência)”, ou ainda – retomando citação 

anterior – nos “sistemas ideológicos constituídos, tais como a arte, a moral, o direito, etc.”, 

sobre os quais a ideologia do cotidiano imporia uma “infiltração progressiva” (p.125). Ressoa 

aqui o mantra pós-moderno: atuar a partir de dentro, subverter sem rejeitar. Bakhtin 

acrescenta: “[...] essas novas correntes da ideologia do cotidiano, por mais revolucionárias 

que sejam, submetem-se à influência dos sistemas ideológicos estabelecidos, e assimilam 

parcialmente as formas, práticas e abordagens ideológicas neles acumulados” (p.125, grifo 

nosso). Ora, aqui parece-nos emergir – luminosa – uma descrição não só do processo de 

construção de O Legado da Família Winshaw, em particular, mas da própria noção de 

romance pós-moderno, tão próxima da historiografia mais recente: uma sedimentação de 

discursos a contar, neste caso, além da história de seus personagens, também a história de 

uma Inglaterra afogada em ideologia. 

 

Um último (e ousado) movimento de interpretação se faz necessário. É óbvia, na obra de 

Jonathan Coe, a inspiração biográfica dos temas – o que, conforme vimos, e nesse ponto 

talvez concordassem até mesmo Mikhail Bakhtin e B.S. Johnson, acaba dando forma a seus 

romances. Johnson é, aliás, o emblema maior dessa imbricação entre vida e obra no caso de 

Coe: foi determinante para suas opções miméticas, portanto ideológicas e, por fim, formais. 

Essa mesma chave de interpretação, na qual insistimos desde o primeiro momento, parece 

servir também para, literalmente, abrir a gaveta mental dos temas do autor de O Legado. Ou 

será mera coincidência que o romance – cujo enredo, não nos esqueçamos, é protagonizado 

por um autor em busca de explicação para o seu tempo – estivesse sendo escrito por Coe 

exatamente naqueles anos de ressaca da Era Thatcher? 
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Em citação anterior, Harvey (2005, pp.2-3) observava, sobre aquele período, que “o 

neoliberalismo tornou-se, em suma, o discurso hegemônico. Infiltrou-se em nossa maneira de 

pensar a tal ponto que passou a fazer parte do senso comum segundo o qual muitos de nós 

interpretamos, vivemos e entendemos o mundo”. Parece-nos razoável que nem Michael 

Owen, nem a entidade autoral por trás do personagem (ou, por outra, nem Jonathan Coe, nem 

seu alter-ego ficcional) escapariam àquele “seqüestro ideológico”, como a ele se refere o 

próprio Owen.  

O que nos interessava mostrar era a reação desses dois “personagens” – sim, porque 

trata-se aqui da persona autoral de Coe, como é óbvio, da “consciência autoral” do romance, 

para voltar a Bakhtin, e não da figura biográfica – diante daquela “realidade” (atenção, uma 

vez mais, às aspas: só nos é dado conhecer aqueles fatos em romances ou livros de história). 

E, se Owen, na ideologia do cotidiano bakhtiniana, pode ocupar o “nível inferior”, por que 

não supor que seria originalmente Coe a sustentar, na “voz do escritor”, as demandas dos 

“níveis superiores”, aqueles em que “se acumulam as energias criadoras com cujo auxílio se 

efetuam as revisões parciais ou totais dos sistemas ideológicos”? Tanto mais forte se torna o 

argumento quanto mais se consegue deslindar o “tom único” desse romance – apesar de sua 

profusão de “vozes”, de sua intertextualidade/interdiscursividade ou, na expressão criada para 

o título deste capítulo, das vozes do intertexto que o compõe: um magnífico coro ideológico. 

Ao fim e ao cabo, no entanto, ouvimos apenas o clamor solitário – mas hilariante e poderoso – 

de um artista contra a aspereza de seu tempo. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 
 

Passei a acreditar que escrever um romance sério (o que inclui, evidentemente, bons 
romances cômicos) é um ato político, uma tentativa de criar um lugar temporário onde o 

sujeito individual possa pensar e imaginar livremente. A única responsabilidade de um 
romancista é a de ampliar a capacidade de imaginação dos leitores. Essa é minha noção do 

papel político de um escritor, nos dias de hoje. 
Jonathan Coe 

 

Nosso tempo – esse curtíssimo intervalo que parte dos anos 80, passa pela Queda do Muro e 

segue em desastrosa rota de colisão contra aquelas duas torres em 11/9 – parece dos mais 

interessantes. Ao menos para aqueles de nós, certamente muitos, que nos lembraremos não 

apenas das imagens do ataque terrorista de alguns anos atrás, repetidas exaustivamente na TV, 

mas das circunstâncias exatas em que vimos aquelas cenas pela primeira vez – ao vivo, 

possivelmente – e soubemos dos fatos. O tipo de narrativa pessoal da História que só se 

constrói para aqueles momentos realmente cruciais de uma época. E até ali, esta nossa época 

prometia tranqüilidade: a vitória definitiva e gloriosa da economia de mercado e da 

democracia; o fim da História, como chegaram a nos prometer. Para surpresa dos otimistas, 

deslizamos lentamente de volta à turbulência e à obscuridade dos piores momentos do século 

que terminava. 

 Pois é essa mesma época, como vimos, o grande protagonista dos romances de 

Jonathan Coe analisados ao longo deste trabalho – entre os quais, O Legado da Família 

Winshaw mereceu atenção diferenciada por ilustrar, com abundância de exemplos, a teoria de 

que aos textos contemporâneos, em última análise, cabe a tarefa de narrar uma época. E textos 

são sempre narrativas pessoais – embora, vimos também, devam necessariamente pertencer 

ao conjunto maior dos discursos: os da História, neste caso. Entre a versão desta pesquisa 

defendida perante a banca de qualificação e a presente versão final, Coe teve mais um de seus 

romances, A Casa do Sono, extemporaneamente publicado no Brasil – em língua inglesa, foi 

lançado há uma década, em 1997. É mais uma peça, veremos, a se encaixar nesse painel que, 

afinal, para voltar a Foucault, constitui o próprio objeto de que falamos: o passado.  Conforme 

resume o próprio Coe: 

  
Nos seus melhores momentos, suponho que esses meus romances “históricos” [aspas originais] possam 
oferecer algo que a escrita dos historiadores não pode fazer na mesma medida ou com tantos detalhes: 
um senso do que se poderia chamar de textura de uma época, o que as pessoas comuns teriam 
conversado, pensado e sentido enquanto os grandes eventos – aquilo que está a cargo da história 
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convencional registrar – passavam por suas vidas. Sim, o romance pode contribuir para [um] “esforço 
de memória coletivo”. (Schwartz, 2007, p.21, grifo original)42  

      

Em A Casa do Sono – para muitos (inclusive, em parte, o próprio autor) uma espécie 

de coda a O Legado da Família Winshaw – Coe retorna aos personagens caricatos e às 

situações cômicas para acidamente comentar a sociedade da “eficiência” e da “qualidade” que 

virou a Inglaterra sob Thatcher e, apesar do discurso “de esquerda”, prevaleceu com Tony 

Blair. A metáfora central do livro é a própria casa do título: uma clínica para tratamento de 

distúrbios do sono que funciona na mesma construção que um dia abrigou uma república de 

estudantes, a sombria Ashdown. De fato, o próprio autor admitiu, em entrevista recente 

(Brasil, 2007, p.D3), estar ainda possuído pelo espírito de ironia paródica e satírica de O 

Legado ao iniciar o romance seguinte, justamente A Casa de Sono – a cujo enredo voltaremos 

adiante. 

Os outros três romances aqui contemplados – além de O Legado, Bem-vindo ao Clube 

e sua continuação, O Círculo Fechado, para Coe, seus romances “políticos” (novamente as 

aspas são do autor) – se utilizam de procedimentos ditos pós-modernos, em especial a 

sobreposição irônica dos mais diversos discursos contemporâneos: o cinema, o texto de 

jornal, o próprio discurso da historiografia, inclusive com o recurso freqüente à transcrição de 

“documentos” que comprovariam os fatos ali narrados – muitos absolutamente fictícios, vale 

lembrar. Nesse embate entre ficção e “realidade”, prevalece a visão de mundo deste autor 

contemporâneo, no sentido pleno da palavra, à matéria narrada. “Dentro da minha capacidade 

de lembrar, procurei transformar minhas memórias em situações precisas, mas a narrativa que 

usei para unir tudo é completamente inventada” (Negrello & Schwartz, 2004, p.113). 

Eis a diferença e, ao mesmo tempo, a herança de B.S. Johnson para Jonathan Coe. A 

obsessão de Coe por esse escritor peculiar – a quem o autor de O Legado da Família 

Winshaw imitou abertamente em sua produção inicial, sem tradução ainda para o português – 

é, vimos, talvez a única pista de sua filiação literária. Isso porque ele mesmo, Coe, acabou por 

se tornar um autor ímpar, de grande singularidade, e justamente por ter encontrado uma voz 

própria que lhe permitiu distanciar-se da loucura de seu inspirador – ou seja, sobreviver 

(literária, mas também literalmente) a Johnson e seguir em frente como ficcionista, em busca 

não da “verdade”, mas de uma certa “realidade emocional” que seu herói literário desprezava: 

                                                
42 Exceto onde houver indicação diversa, as opiniões de Jonathan Coe aqui citadas são parte de nova entrevista 
realizada com o autor, em maio de 2007 – portanto, ao final da pesquisa e em complemento àquela primeira 
conversa que, em 2004, originou este projeto. Nesta segunda entrevista, Coe respondeu por e-mail às questões. 
Trechos foram posteriormente publicados no jornal literário Rascunho daquele mesmo maio de 2007 (ver 
referências bibliográficas).  
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“Escrever histórias é escrever mentiras”, repetia para si mesmo B.S. Johnson, com o fervor 

dos suicidas. “Se eu fosse descrever fatos, contar ‘a verdade’ sobre minha adolescência”, 

reflete Coe, sobre Bem-Vindo ao Clube, “acabaria escrevendo um livro não-verdadeiro de 

alguma forma. E seria inútil escrevê-lo” (Negrello & Schwartz, 2004, p.113). Sobre Johnson, 

conclui: “Ele acreditava na forma, na estrutura e todas essas coisas que a vida real não tem. 

Mas isso é a razão por que fazemos literatura. De outra forma, não haveria motivo para tanto 

esforço. Poderíamos muito bem nos contentar com programas de ‘reality TV’”. 

B.S. Johnson é claramente um representante do alto modernismo, este momento da 

literatura em que o romance, tão preocupados com a forma estiveram seus autores, conheceu 

sua máxima deformação e, para alguns, seu limite como gênero. A oposição – talvez mera 

continuidade – entre modernos e pós-modernos é, sem dúvida, um dos grandes temas teóricos 

deste trabalho, já em si, predominantemente teórico. Vale a pena notar a disposição com que 

uns e outros, modernos e pós-modernos, encaram essa tarefa primordial do texto literário – 

representar a vida. Não se trata de discutir maior ou menor realismo: tanto entre as narrativas 

modernas quanto entre os romances pós-modernos haverá graus distintos de fidelidade ao 

“real” (as aspas são, de qualquer ponto de vista, absolutamente necessárias).  

Ocorre que os escritores que abraçaram a idéia pós-moderna têm sido acusados de 

uma certa “vergonha de narrar”, conforme a expressão do romancista Cristovão Tezza (2006). 

Daí por que, segue o argumento, os romances pós-modernos se referem exaustivamente a si 

próprios e abusam de ironia em relação à literatura e discursos variados, na forma de paródia, 

desnudando-se conscientemente como falseadores de um “real” que, ademais, não se poderia 

afirmar que existe – ao menos na seara histórico-política. 

A pendenga é, já sabemos, ideológica – por mais desgastado que o termo pareça. Mas 

ganhou força, nos últimos tempos, uma definição de ideologia que justamente enfatiza o 

quanto nosso conhecimento do mundo (ou da “realidade”) é sempre e apenas uma 

representação. Dito de outra forma, não há como ter acesso ao “real” em primeira mão: será 

preciso, antes, filtrá-lo na linguagem. Para Burke (1992, p.22): “Em resumo, a analogia 

lingüística estabelece a representação como um problema que os historiadores não podem 

mais evitar”. Não nos esqueçamos que, pela proximidade que se estabeleceu entre essas duas 

atividades, a advertência deveria servir tanto aos historiadores quanto a seus contra-pares 

ficcionistas. “Todas as práticas, sejam econômicas ou culturais, dependem das representações 

utilizadas pelos indivíduos para darem sentido a seu mundo.” (Burke, 1992, p.25) 

É nesse ponto que surge a discordância que opõe duas visões de representação: idéia 

versus forma, na acepção de Linda Hutcheon e sua metaficção historiográfica; e idéia mais 
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forma, conforme Mikhail Bakhtin e seu marxismo dos signos43. Situar O Legado da Família 

Winshaw e o romance pós-moderno no cruzamento dessas duas visões constituiu, 

provavelmente, o segundo grande tema subjacente a toda a discussão, em verdade uma 

derivação do primeiro – não mais o verdadeiro embate modernos contra pós-modernos, é 

verdade; agora uma divergência sutil, mas ainda assim relevante.  

O desenho que ilustra a capa da mais recente reedição de bolso de What a Carve Up! 

(título original de O Legado), publicada pela editora Penguin, pode ajudar a iluminar essa 

sutil diferença. A ilustração (ver anexos) mostra um personagem com o crânio raspado, 

vestido à maneira de um presidiário, que, sentado de costas, assiste à TV a um canto de uma 

imensa sala (ou cela). Os únicos móveis do recinto são a cadeira, a TV e seu aparador. A tela 

exibe o rosto de um astronauta, numa alusão a Yuri Gagarin – outra das obsessões de infância 

do narrador Michael Owen, ao lado do filme que dá título ao romance, como vimos. Do 

homem sentado de costas, controle remoto à mão, projeta-se uma imensa sombra que parece a 

de uma árvore. Eis o estado de prostração – político-ideológica, principalmente – do 

personagem de Coe (ao menos até certo ponto do romance). Eagleton, aqui precisamente em 

comentário à ideologia da Era Thatcher, pondera: 

 
Nas sociedades capitalistas avançadas, os meios de comunicação freqüentemente são considerados um 
possante veículo através do qual a ideologia dominante é disseminada; mas essa suposição não deve 
permanecer irrefutada. [...] Muitas pessoas passam a maior parte de suas horas de lazer vendo televisão; 
mas se ver televisão de fato beneficia a classe governante [dominante], não é porque ela contribui para 
transmitir a ideologia dessa classe a um bando de gente dócil. O fato politicamente importante acerca da 
televisão é, provavelmente, o ato de assistir a ela, mais do que o seu conteúdo ideológico. Passar longos 
períodos na frente da televisão firma os indivíduos em papéis passivos, isolados, privatizados, além de 
consumir uma boa quantidade de tempo que poderia ser dedicada a propósitos políticos produtivos. É 
mais uma forma de controle social que um aparato ideológico. (1997, p.42) 
 

O autor parece, inadvertidamente porque ainda não conhecia o romance de Coe, 

comentar a ilustração da capa que descrevíamos há pouco. E diz mais: “O fato de as pessoas 

não combaterem ativamente um regime político que as oprime talvez não signifique que 
                                                
43 Sobre isso, Terry Eagleton, linhas antes dos trechos que adiante citamos, comenta: “Serão as idéias assim tão 
importantes para o poder político? A maior parte das teorias da ideologia surgiu no interior da tradição de 
pensamento materialista, e faz parte desse materialismo ser cético quanto a atribuir qualquer prioridade muito 
elevada à ‘consciência’ no âmbito da vida social. Decerto, para uma teoria materialista, a consciência sozinha 
não pode iniciar qualquer mudança notável na história, e pode-se pensar, portanto, que há algo por si só 
contraditório nesse materialismo que obstinadamente se dedica a investigar signos, significados e valores”. 
Depois, como que reivindicando opinar sobre o próprio romance de Coe e esta nossa análise: “Um bom exemplo 
do poder limitado da consciência na vida social é a chamada revolução thatcherista. [...] Thatcher não esteve 
onde esteve porque a população britânica fielmente se identificava com os seus valores; esteve onde esteve a 
despeito do fato de não haver tal identificação. Se há, de fato, uma ‘ideologia dominante’ na Grã-Bretanha atual, 
ela não parece ser muito bem-sucedida”. Ele conclui: “Como então Thatcher conseguiu assegurar seu poder? As 
verdadeiras razões podem ser bem mais mundanas do que qualquer conversa sobre ‘discursos hegemônicos’” 
(1997, pp.41-42). 
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tenham absorvido mansamente seus valores governantes. Pode ser que, após um árduo dia de 

trabalho, estejam exaustas demais e não tenham energia de sobra para envolver-se em 

atividades políticas, ou que sejam tão fatalistas ou apáticas que não percebam o sentido de tais 

atividades” (Eagleton, 1997, p.42). 

Ora, ao contrário, Owen/Coe reagiram à Era Thatcher e seus desmandos. Conforme a 

caracterização do romance pós-moderno a que chegamos, a forma, ali, já é idéia. Não haverá, 

de um lado, o objeto estético voltado exclusivamente para si e, de outro, um posicionamento 

ideológico; também não sobressai a forma a tal ponto que a idéia lhe seja alienada. As 

“arestas da ironia” (Hutcheon, 2000) são a própria forma – incômoda – do romance pós-

moderno, de resto uma narrativa como outra qualquer. Estarmos diante dessa história irônica, 

desse enredo paródico e satírico constitui, em si, uma afirmação de valores – como na figura 

“plantada” em frente à televisão, mas agora com o sinal trocado do contra-discurso. Um 

clamor oposicionista que merece revisão do próprio autor de O Legado: “[...] no meu modo de 

ver (catorze anos depois de tê-lo escrito) [o livro] perdeu força por conta de sua posição 

abertamente anti-Thatcher” (Schwartz, 2007, p.21).    

Mas voltemos ao cerne da questão: não é possível apreender o mundo histórico-

político a não ser por palavras (e por imagens, que nos são necessariamente traduzidas em 

palavras: está aí O Legado – este “romance sobre imagens” – para nos provar). Pode-se 

afirmar, sim, que a narrativa dita pós-moderna assume sem medo este pressuposto: não existe 

algo como um relato neutro ideologicamente, e isso não só não precisa ser ocultado do leitor 

como deve chamar-lhe a atenção no texto. Mas o relato em si – a história, o enredo, tudo o 

que de certa forma o alto modernismo repudiou – permanece. Coe celebra o que chama de 

suas “estruturas de sentido”, espantando de vez o fantasma de B.S. Johnson: “Um romance 

não é um pedaço da vida: é uma estrutura, uma construção” (Schwartz, 2007, p.21).   

A Casa do Sono, romance lançado apenas às vésperas da conclusão deste trabalho, 

assemelha-se a uma “construção” de dois pisos, mas ambos ainda alicerçados sobre estes 

últimos 20 ou 30 anos de tantas mudanças. A nota introdutória do romance avisa sobre a 

“estrutura” ali contida: os capítulos ímpares se passam nos anos de 1983 e 1984 – ou seja, em 

plena Era Thatcher – enquanto os pares deslocam a trama para as duas últimas semanas de 

1996. A parte do enredo mais afastada no tempo trata de um grupo de jovens universitários 

que divide a mesma casa, a antiga e sombria Ashdown, pousada no alto de um penhasco a 

vigiar uma cidadezinha litorânea animada apenas pela universidade e mais uns poucos bares e 

cafés. O casarão virá a abrigar, anos mais tarde, uma clínica para distúrbios do sono – daí o 

título do romance – e a esse mesmo cenário retornarão quatro daqueles universitários dos anos 
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80, cujas vidas tomaram rumos bem diversos mas permanecem interligadas por relações mal-

resolvidas na juventude. É esse segundo momento na vida de Gregory, Sarah, Terry e Robert 

o assunto dos capítulos pares do livro, passados às vésperas de Tony Blair e seu thatcherismo 

envergonhado assumirem o poder na Inglaterra. 

A propósito, essa relutância em assumir posições, uma característica também de 

governos como o de Blair, supostamente esquerdista, parece querer dizer algo sobre estes 

tempos pós-modernos. Tem a ver, claro está, com a anteriormente mencionada “vergonha de 

narrar” de que sofreriam os ficcionistas que se arriscam a retratar nossa época – Zeitgeist, o 

espírito da época, não por acaso é um dos temas mais discutidos pelos jovens intelectuais 

moradores de Ashdown. De novo, o discurso da fragmentação: Terry, um estudante de cinema 

cheio de firmes convicções, é destroçado pela feminista Verônica, lésbica, logo nas primeiras 

páginas do romance. A boa e velha guerra dos sexos – atualizada nos meios literários com o 

nome de “estudos de gênero”, parte dos “estudos culturais” – inflama uma discussão entre os 

universitários: “O gênero está em todo o lugar”, proclama Verônica (Coe, 2007, p.17). Ao que 

Terry responde: “A única razão pela qual você quer conversar sobre gêneros é porque está 

com medo de conversar sobre valores”. 

Mas será que, por enfatizarem a igualdade de condições e a autoridade de toda e 

qualquer posição narrativa (as de negros e brancos, homens e mulheres, hetero e 

homossexuais etc.), os discursos ditos pós-modernos de fato promovem um afrouxamento dos 

imperativos morais – em outras palavras, abandonam aqueles “valores” reclamados por 

Terry? Esse é um aspecto fundamental da batalha modernos versus pós-modernos, como 

vimos, e obsessões desse tipo, assim como ocorreu com B.S. Johnson, levarão Terry à loucura 

– algo que se revela ao leitor apenas sutilmente e nas páginas finais de A Casa do Sono. Até 

atingir esse ponto, o livro evoluirá como uma péssima noite de sono, no que um crítico 

chegou a definir como “o pesadelo do Thatcherismo do qual era preciso despertar” (Tew, 

2004, p.19). 

Além de alternar relatos entre os capítulos pares e ímpares, o romance se apresenta em 

partes intituladas a partir das fases do sono: depois de um capítulo inicial chamado Despertar, 

entramos nos Estágios 1, 2, 3 e 4 para, finalmente, concluirmos a leitura “dormindo” em 

MRO (ou REM, na sigla em inglês para “movimento rápido dos olhos”). Cada uma dessas 

seções é interrompida com uma frase pelo meio, então retomada na seção seguinte, mas 

sempre em outro contexto ou lugar. Tem-se a sensação mesma de um sonho ou pesadelo: uma 

representação fragmentária de certa “realidade” que vivemos durante o dia. Ao mesmo tempo, 

é um comentário àquele momento político: na Era Thatcher, os “valores” da economia de 
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mercado e da eficiência conferiam objetividade ao mundo, segundo os partidários da Dama de 

Ferro, entre eles Gregory, outro dos personagens que freqüentarão Ashdown nos dois 

momentos da trama. Primeiro, ele é um estudante como os demais; na volta ao casarão, terá se 

transformado no alucinado Dr. (Gregory) Dudden, o diretor da clínica de distúrbios do sono 

agora ali instalada. 

O reencontro de Terry, a essa altura um renomado crítico de cinema (novamente este 

tema preferido de Coe), com Gregory – embora os dois mal se reconheçam como ex-colegas 

de república universitária – acontece porque o primeiro, depois de ter passado anos de sua 

vida dormindo demais, sofre de uma privação de sono digna da curiosidade científica do Dr. 

Dudden: está há meses sem dormir e chegou a ganhar um concurso na TV por isso. Os 

diálogos entre esses dois modelos de produtividade – Gregory também se recusa a dormir 

para poder trabalhar mais – revelam claramente a intenção irônica em relação tanto ao 

governo Thatcher quanto ao que viria depois, Blair. Diz Terry: “Não tenho interesse algum 

pela política. Esquerda e direita se tornaram conceitos sem significado para mim. O 

capitalismo se provou incontestável, e mais cedo ou mais tarde, toda a humanidade será 

governada apenas pelas errantes flutuações do mercado” (Coe, 2007, p.211).  

Adiante, ele finalmente compreende os experimentos malucos e propósitos 

grandiloqüentes de Gregory, um fanático por competitividade e, por isso, tão saudoso de 

Thatcher: “Nunca pensei sobre isso antes – disse Terry. – O sono como o grande nivelador”. 

E o Dr. Dudden, exaltado: “Exatamente. É exatamente o que é: o grande nivelador. Igual a 

essa merda de socialismo” (p.212). A essa altura o Muro já havia caído, mas era preciso 

reafirmar o triunfo final dos insones e workaholics. A caricatura de certos personagens, mais a 

fragmentação proposital da trama, parece ser a maneira pós-moderna de lidar com a pós-

modernidade – uma crítica, digamos, integrada à maneira como percebemos o mundo 

contemporâneo, conforme Coe já havia feito com maestria em O Legado da Família 

Winshaw. 

Para Coe, “Gregory é uma espécie de ‘sobra’ do livro anterior” (Brasil, 2006, p.D3). 

“Os outros personagens não são caricaturas, então ele parece estar fora de lugar”, completa o 

autor, que reafirma, na mesma entrevista, sua tendência a enxergar personagens em altos 

postos de poder como “despidos de humanidade” e, portanto, caricatos. Em última análise, 

figuras cômicas: “[...] Chaplin escolheu fazer um filme sobre Adolf Hitler mais pela vertente 

cômica que séria. Algumas vezes a única coisa séria a se dizer sobre um ditador é revelar 

quão ridículo ele é”. Tanto Gregory quanto os Winshaw receberão esse tipo de tratamento. 
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Isso não quer dizer, sabemos bem, que Jonathan Coe apenas reproduza alegremente os 

desmandos da Era Thatcher. Leveza não é o mesmo que leviandade. O riso, em Coe, é sempre 

irônico e auto-consciente – portanto crítico. Repita-se: há tomada de posição aqui – para 

alívio daqueles que ainda se apegam a “valores”. É novamente o romancista Cristovão Tezza 

(2006) quem define a tendência atual da representação nas artes como “estética da 

coincidência”: assumindo-se de vez a fragmentação destes tempos, como têm feito 

freqüentemente os roteiros de Hollywood em que personagens de enredos paralelos 

“invadem” os territórios narrativos uns dos outros, é que se daria sentido novamente ao 

mundo. Certamente emerge esse sentido – uma representação antagônica daqueles anos, para 

Coe, politicamente terríveis – em romances como O Legado da Família Winshaw e A Casa do 

Sono. 

Jonathan Coe é, enfim, um narrador competente. É preciso compreender, uma vez 

mais, esse lado geralmente negligenciado da literatura rotulada (muitas vezes, auto-rotulada) 

como pós-moderna: ela tratará, via de regra, conforme não se cansou de lembrar ao longo 

deste trabalho a teórica canadense Linda Hutcheon, de eventos históricos nos quais tomarão 

parte, por assim dizer, “agentes infiltrados” – porque não pretende relatar a História como os 

historiadores, esse tipo de literatura colocará em cena personagens fictícios participando dos 

acontecimentos – às vezes, como o Forrest Gump do cinema, mudando seu rumo – ao mesmo 

tempo que se debatem com a própria consciência, íntima e individual. Sobretudo, os fatos 

encontrarão nesses romances versões peculiares, narradas por textos sobrepostos, vozes 

diversas, personagens-escritores que reivindicam a autoria das histórias (e, por que não?, da 

História) enquanto as lemos.  

Mas a ironia quanto à nossa (in)capacidade de reproduzir a vida, ou o passado 

individual ou coletivo, não significa uma recusa à narrativa. Note-se, novamente, que não há 

exatamente complexidade formal nos romances de Coe, mas sim profundidade ideológica – 

como certa profundidade, muitas vezes insuspeitadamente ideológica, também haverá numa 

performance cômica: Chaplin como um ditador ridículo. A angústia em “aprisionar” na 

linguagem os fatos, a tal “vergonha de narrar”, parece pertencer mais ao alto modernismo do 

que a muito da literatura que veio depois. Foi B.S. Johnson quem cortou os pulsos por achar o 

romance, e mais tarde também o cinema, veículo insuficiente para suas idéias. Em Jonathan 

Coe, ao contrário, o romance – como forma e idéia – está vivo e bem. 
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ANEXO 1: ‘V.O.’ (Coe, 2005d, pp.29-43) [Tradução: Christian L. M. Schwartz] 

 

A certa altura, deixou de ser uma entrevista e virou bate-papo. E aí, algum tempo depois, 
deixou de ser um bate-papo e virou flerte. William não saberia dizer, com um mínimo de 
certeza, quando uma coisa deixou de ser para virar outra. 
 Reparou, no entanto, que Pascale tinha colocado o notebook de lado, e não estava mais 
anotando tudo o que ele dizia. E reparou que eles não estavam mais conversando sobre seu 
próximo filme, ou seu mais recente CD, mas haviam começado a discutir a insatisfação dela 
com a carreira de jornalista. 
 ‘Agora mesmo’, ela dizia, ‘não posso ter certeza de que vão publicar esse artigo. E 
você sabe, isso é chato para você – por ter se incomodado com a entrevista – mas também 
para mim, pois dá muito trabalho, transcrever tudo e depois redigir a matéria para então ser 
informada de que eles não vão usá-la, afinal.’ 
 William sorriu aquele seu tão bem treinado sorriso auto-depreciativo, e disse: ‘Você 
me faz desejar ser mais famoso. Se estivesse entrevistando Jerry Goldsmith, ou Michael 
Nyman...’ 
 ‘Não, de jeito nenhum’, disse Pascale. ‘Posso garantir que suas trilhas são muito 
conhecidas na França. Elas são muito populares. É só que – sei lá...’ Ela meneou a cabeça, e 
mirou ao longe desconsoladamente. ‘Não dá para confiar nesses caras. Eles dizem uma coisa 
querendo dizer outra.’ 
 ‘Me agradaria essa conversa’, disse William, depois de uma pausa, ‘ainda que você 
não fosse escrever sobre mim.’ 
 Pascale se virou. Por um momento ele ficou convencido de que sua observação soara 
tosca demais, muito direta. Os olhos de Pascale estavam cobertos: tudo o que ele podia ver 
nos Ray-Bans dela era sua própria imagem, debilmente refletida. Mas o sorriso que agora se 
insinuava no rosto da moça era mais satisfeito do que zombeteiro. 
 Em vez de responder diretamente o elogio, ela disse: ‘Você está gostando do festival, 
até agora?’ 
 ‘Sim’, disse William. ‘Sim, estou.’ 
 ‘Não é bem Cannes. Não tem muitas celebridades, nem muitos nomes famosos.’ 
 ‘Bom, tem a Claudia Remotti: você não diria que ela é uma das maiores estrelas de 
cinema da Itália, hoje? Não é sempre que se tem a companhia de uma mulher dessas por tanto 
tempo.’ 
 Pascale amuou-se. ‘Então o júri passa muito tempo junto?’ 
 ‘Claro. Assistimos juntos os filmes, comemos e bebemos juntos...’ Mas William 
irritou-se, no momento mesmo em que acabou de dizer isso, porque pensou que não sabia 
onde andavam os outros membros do júri àquela hora. Estariam socializando, em alguma 
parte, sem tê-lo convidado – sem mesmo ter notado sua ausência? Teria algum outro homem 
– aquele diretor espanhol convencido, talvez – encostado em Claudia, tentando embebedá-la? 
Ele sentiu uma pontada amarga de ciúme e entornou mais cerveja no copo de Pascale. 
 Eles estavam bebendo num bar de frente para o mar, no alto de um pequeno penhasco 
que avançava sobre a costa, de modo que o oceano brilhava, mudando de cor, para qualquer 
dos três lados que mirassem. Os olhos de William doíam com a luz branca do sol. Ele havia 
esquecido de trazer seus óculos escuros para a França; na verdade, tinha saído para comprar 
novos quando parou para um drink e foi abordado por aquela jornalista charmosa. Ela 
perguntara se eles poderiam se encontrar para uma rápida entrevista durante a semana, e ele 
dissera que aquela era uma hora tão boa quanto qualquer outra. Está certo, ele não conseguira, 
por isso, telefonar para a mulher, Alice, no horário que tinham combinado – entre duas e três 
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da tarde – mas era um problema menor. Ela entenderia que um pedido de entrevista deve ter 
prioridade... 
 ‘Desculpe?’, ele disse agora, dando-se conta de que não ouvira Pascale enquanto ela 
lhe dirigia uma pergunta direta. 
 ‘Eu disse, Você é fã desse tipo de filme? Filmes de horror. Filmes de fantasia. Estava 
pensando se você tem alguma afinidade com esse gênero de cinema, em particular.’ 
 William considerou com cuidado o que responder. Sua preocupação, como sempre, 
não era mostrar firmemente uma opinião própria, mas assegurar-se de que não ofenderia ou 
causaria discórdia: e uma vez que ele ainda não conhecia as opiniões de Pascale sobre o 
assunto, viu-se em dificuldades. 
 ‘Penso que posições artísticas sérias’, disse, pomposamente, ‘podem ser expressas 
dentro dos limites de qualquer gênero. Não tem sentido ser esnobe nessas coisas. Filmes de 
horror não costumam ser levados a sério pelos críticos, mas se você olhar para muitos dos 
inscritos neste festival, vai descobrir que são obras de arte muito refinadas – trabalhos de 
verdadeiros auteurs, verdadeiros visionários.’ 
 ‘Tenho certeza de que você tem razão’, disse Pascale, sorrindo para ele com uma 
intensidade que William achou encantadora. ‘E o que você vai assistir esta tarde?’ 
 William consultou o programa do festival. ‘Autópsia Mutante 3’, ele respondeu, e 
pediu a conta ao garçom. 
 
O 14º Festival Anual do Cinema de Horror e Fantasia acontecia num hotel enorme, moderno e 
impessoal a cerca de dois quilômetros do centro da cidade. Embora houvesse um auditório 
gigante, que freqüentemente recebia lotação máxima mesmo para os filmes menos 
promissores, William logo se deu conta de que o ponto de encontro do festival não era ali mas 
no bar do andar térreo. Esse bar era aberto ao público, assim como para cineastas e críticos, e 
havia sempre vários pequenos bandos de góticos e fãs esquisitões do cinema de horror 
espalhados nas mesas, formando um mar de roupas pretas e fisionomias pálidas e cinzentas. 
Mas era principalmente o lugar onde os participantes do festival podiam fazer fofocas e 
negócios. William rapidamente adquiriu o hábito de aparecer por ali perto das 7h30 da noite, 
na esperança de encontrar Claudia Remotti para um drink antes do jantar. 
 Na quarta noite do festival, pouco antes de deixar seu quarto para essa ronda, William 
acomodou-se na sacada e deu uma olhada preguiçosa no programa para saber os prazeres que 
aguardavam os membros do júri no resto da semana. Ele estava ficando cansado de estupros, 
mutilações, rituais de morte, decapitações e massacres da serra elétrica. À parte tudo isso, 
como único compositor no júri, precisava procurar um potencial vencedor para o prêmio de 
melhor trilha sonora, e vinha achando difícil se concentrar na música que acompanhava 
aquelas cenas. Ele sentia necessidade, para variar, de assistir a alguma coisa um pouco mais 
original, mais sofisticada. 
 Tinha pouca esperança quanto à programação do dia seguinte, um filme espanhol 
descrito como “uma comédia necrófila hilária” e intitulado Um Cadáver por Vez, Por Favor!; 
ou, tampouco, quanto ao filme americano que assistiriam um dia depois, Vampiros Sugadores 
de Cérebro Ficam Pelados. A última sessão do festival, entretanto, parecia levemente mais 
interessante. Era um filme alemão, uma história de amor sobrenatural envolvendo fantasmas e 
experiências fora do corpo, cujo título traduzia-se por O Coração Assombrado. Ele checou os 
créditos para ver quem compusera a trilha, e achou um nome que não reconheceu. Então 
olhou os demais créditos e de repente viu, num espasmo de surpresa, um nome que conhecia 
até bem demais. 
 Gertrud. Gertrud Keller. O roteiro era dela. Ela tinha escrito o filme. 
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 William deixou o programa de lado, sem saber ao certo como assimilar essa 
informação. Bem, ela tinha feito, afinal – tinha escrito um filme, exatamente como sempre 
dissera que faria. Era uma idéia alentadora, não era? 
 Ele percebeu que precisava de um drink imediatamente. 
 A sorte o favoreceu, desta vez, e ao adentrar o bar a primeira pessoa que avistou foi 
Claudia Remotti, sentada a uma mesa de canto bicando champanhe com Michel, o 
organizador do festival, e nenhum outro sério rival por perto. Michel era um homenzinho 
engomado, cabelos meticulosamente assentados com gel, um perfume exagerado de colônia 
adocicada permanentemente exalando de seu corpo. Ele ficou satisfeito por ver William, pois 
tinha informações importantes para dar aos membros do júri. 
 ‘O filme de amanhã é da Espanha’, ele disse, ‘e como você deve saber pelo programa, 
será exibido em V.O., ou seja, “Versão Original”. Significa que passará em espanhol, com 
legendas em francês. Naturalmente, tivemos que arrumar uma solução para os jurados que não 
falam francês.’ 
 A solução, ele soube, fora contratar para cada um dos jurados um intérprete próprio, 
que sentaria a seu lado na sala escura e lhe sussurraria ao ouvido uma versão tosca e 
improvisada das legendas em francês, tentando não atrapalhar aqueles espectadores que 
tivessem comprado ingresso para estar no auditório. Não parecia a melhor solução, e Claudia, 
como de costume, reclamou muito assim que Michel os deixou. 
 ‘Sinceramente’, disse ela, ‘este festival é o mais desorganizado que já vi. Acho que 
nunca fui tratada assim na vida. Eles nos colocam neste hotel horrível, e nos fazem assistir 
esses filmes terríveis o dia todo. A comida é um acinte, acintosa mesmo. E agora vão nos 
projetar essas porcarias de filmes até numa língua que não compreendemos!’ 
 William deixou-a falar, enquanto seus pensamentos erravam em outra parte – 
voltando, contra sua vontade, às novidades que tinha acabado de saber pelo programa do 
festival, e às recordações dolorosas que vieram junto. Mais recentemente, ele pensava o 
menos possível sobre a viagem a Berlim, há quatro anos, quando fora convidado para escrever 
a música incidental para a nova peça de uma então desconhecida dramaturga chamada 
Gertrud Keller. Uma intensa, íntima amizade com ela aconteceu quase imediatamente, e 
continuou, por carta e telefone, durante alguns meses depois do retorno de William à 
Inglaterra. Ele havia ficado tão lisonjeado pelo tratamento que recebera, sua auto-estima tão 
reforçada pela idéia de que aquela mulher linda, estimulante e inteligente pudesse se 
interessar por ele, que simplesmente não percebeu para onde ia a relação: não se deu conta de 
que ele tinha permitido a Gertrud – até a encorajara a isso – que se apaixonasse. Quando 
percebeu, era tarde demais. Suas cartas finais se cruzaram a caminho dos destinatários: a dele 
sugerindo que parassem de se corresponder, a dela anunciando que acabara de deixar o 
marido, Jakob, e estava pronta para começar uma nova vida com William, fosse na Inglaterra 
ou na Alemanha. William não respondeu; e eles não haviam se falado, se encontrado ou 
escrito um ao outro desde então. 
 Mas e se – a possibilidade de repente espocou em sua mente como um flash – e se 
Gertrud tivesse vindo ao festival em pessoa? Era normal que as estrelas dos filmes, o diretor e 
outros membros da equipe de produção fossem convidados, quando concorriam à premiação. 
Será que Michel a convidara? William precisava descobrir, imediatamente. Michel tinha 
comentado algo sobre ir ao escritório da organização. Iria até lá atrás dele. Não tinha tempo a 
perder. 

‘William!’, Claudia, sem entender nada, tentou chamá-lo de volta, enquanto ele a 
abandonava no meio da conversa, deixando sua taça de champanhe quase intocada. Mas ele 
pareceu não escutá-la. 
 



 99

Michel se mostrou difícil de agarrar. William não conseguiu encontrá-lo até a manhã seguinte, 
quando se encontraram no lobby do hotel pouco antes da projeção de Um Cadáver por Vez, 
Por Favor! Foi com certa dificuldade – e alguma impaciência – que Michel lhe assegurou que 
Gertrud Keller não viria ao festival, e prontamente passou à tarefa mais urgente de apresentá-
lo a Henri – o sujeito que trabalharia como seu intérprete. 
 ‘Muito prazer’, disse William. 
 ‘Que maçada, meu chapa’, disse Henri, ‘Tempinho horrível que está fazendo hoje, 
hein?’ 
 Henri, ao que parece, era também tradutor e andava bastante ocupado com uma edição 
francesa, ainda em preparação, das obras completas de P.G. Wodehouse. Enquanto todo 
mundo no festival usava bermudas, camisetas e sapatos esportivos, ele vestia um terno de 
tweed de três peças e peitilho duplo e fumava um cachimbo absurdamente fedorento. Apertou 
calorosamente a mão de William e disse, ‘Conte-me, meu velho, quais são as novas da 
terrinha?’, num sotaque que poderia ter lhe garantido um emprego vitalício na BBC. 
 O filme do dia revelou-se uma comédia de humor negro no estilo amoral e niilista 
popularizado por Quentin Tarantino e seus seguidores, e tratava de uma gangue de ladrões de 
banco necrófilos cuja obsessão era não apenas matar suas vítimas mas fazer sexo com elas 
depois. A maior parte dos diálogos não tinha muito a ver com a trama, mas consistia de 
tiradas cínicas lançadas pelos personagens enquanto distraidamente praticavam os mais 
grotescos e revoltantes atos de violência. Numa das primeiras cenas, por exemplo, havia um 
bate-boca sobre a divisão de um butim, levando um dos bandidos a enfiar um revólver na 
boca de um de seus parceiros e rosnar algumas palavras num espanhol rascante. William pode 
compreender muito pouco do que ele disse mesmo nas legendas em francês, e precisou de 
Henri para uma tradução adequada. 
 ‘O cavalheiro com a cicatriz’, ele explicou, em seu inglês pomposo e bem 
pronunciado, ‘diz, “Chupa isso, seu cagão filho-da-puta.” Aí ele acrescenta, “Não sei como 
você se meteu nesse esquema de merda, mas o mais perto que você vai conseguir chegar 
dessa porra de dinheiro vai ser quando te enfiar ele no cu.”’ Henri soltou um suspiro pela 
pobreza de sua tradução. ‘Temo estar dando a você apenas o mínimo essencial. Perdoe-me, 
meu caro. É lamentável de minha parte.’ 
 
À medida que a semana avançava, William percebeu com mais freqüência a presença de 
Pascale. Ela tinha desenvolvido um senso infalível para aparecer quando ele menos esperava: 
no bar, no buffet do hotel, durante suas caminhadas pela cidade e à beira-mar. Ela contou 
sobre uma pequena e pouco visitada praia que havia descoberto, a dez minutos a pé do hotel, 
por uma trilha de penhascos rochosos, e nas últimas três manhãs eles tinham ido até lá juntos 
para nadar antes do café da manhã. Ele gostava dela, não podia negar. Gostava da solenidade 
dos seus olhos e da sua seriedade quase cômica; gostava (claro) do fato de ela o considerar 
alguém famoso, e de admirá-lo tanto; gostava das suas sobrancelhas tão tristes e do seu cabelo 
preto e espesso; e gostava do corpo dela, ou o que tinha podido ver dele, em suas saídas para 
nadar. Mas era estranho, naquela florescente amizade, que eles falassem tão pouco sobre suas 
vidas. Uma ou duas vezes Pascale mencionara um namoro desanimador em Paris, um cara 
com quem estava há mais de cinco anos e não se decidia a mudar para o apartamento dela; 
mas William não retribuiu contando as próprias intimidades. Nem uma vez mencionou o 
nome de Alice – aliás, jamais se referiu a si próprio a não ser na primeira pessoa do singular. 
Afinal, seria um erro se aproximar demais de Pascale; oferecer a ela a intimidade que se 
provara tão desastrosa com Gertrud Keller. Era assim, pelo menos, que ele justificava para si 
mesmo aquele distanciamento. 
 Na quinta-feira, a penúltima noite do festival, alguém sugeriu um jantar fora do hotel, 
num pequeno restaurante perto da marina, e William acabou numa festa em que estavam 
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também Henri, Pascale e Claudia Remotti. Claudia estava acompanhada de Stephen Manners, 
o jovem astro de Vampiros Sugadores de Cérebro Ficam Pelados – filme que poucas horas 
antes fora aplaudido de pé por uma platéia majoritariamente adolescente. Stephen era 
musculoso e bronzeado, com mexas de cabelo louro na altura dos ombros que lhe 
emprestavam a aparência de um stripper de luxo. Empolgado com o sucesso do filme, ele se 
mostrou uma companhia ruidosa e alegre, e logo seu entusiasmo contaminou os demais 
convivas. Mas uma atmosfera levemente negativa baixou sobre a reunião quando Henri 
bruscamente se retirou, pouco antes da sobremesa, e desapareceu na direção dos toaletes 
apertando as mãos contra a barriga. Ele havia sido o único a pedir ostras, e quando voltou à 
mesa tinha o rosto pálido e molhado de suor. 
 ‘Mil perdões’, ele se justificou. ‘É um tremendo atrapalho, mas parece que temos um 
probleminha  com essa barriguinha, vejam só. Acho bom tomar o rumo da caminha – nada 
melhor, hein? Adeuzinho, meus velhos.’  
 Não muito depois, Stephen também deu uma olhada no relógio e começou a bocejar 
ostensivamente. 
 ‘Coletiva de imprensa amanhã bem cedo’, ele disse. ‘Acho que é melhor me recolher.’ 
 ‘Oh, já é tudo isso?’, disse Claudia. ‘Não sabia que era tão tarde.’ 
 Eram nove e meia. 
 ‘Posso acompanhá-la de volta ao hotel, se quiser’, disse Stephen. 
 ‘Obrigada’, disse Claudia; e ambos prontamente se levantaram, disseram um 
protocolar ‘Boa noite’ e saíram juntos num passo decidido, o branco da camisa dele e o bege 
do vestido dela finalmente se fundindo ao longe num só ponto luminoso em movimento. 
 ‘Hmm’, disse William, assim que os dois partiram. 
 ‘Não exatamente discretos’, Pascale concordou. 
 William tentou olhá-la nos olhos por alguns segundos, depois desviou daquele olhar. 
Achou-o perturbador. 
 ‘Então ficamos nós dois’, ele murmurou, meio que para si mesmo. 
 A noite parecia viva, com a delicada trilha sonora de estalos e tilintares vinda dos iates 
ancorados na marina, enquanto o mar roçava gentilmente a enseada a apenas alguns metros da 
mesa deles. À parte isso, tudo era silêncio. 
 ‘Talvez devêssemos voltar também’, disse William. Mas Stephen e Claudia tinham 
deixado uma garrafa de vinho branco cheia, e eles não podiam desperdiçá-la. 
 Era quase meia-noite quando retornaram ao hotel, e coisas curiosas pareceram 
acontecer no caminho. Deve ter havido um momento em que eles deixaram de caminhar 
separados e se deram os braços, amparando-se um no outro. E deve ter havido outro 
momento, pouco depois, em que pareceu-lhes uma boa idéia se beijarem, demoradamente e de 
língua, debaixo do cochicho das folhas de uma impávida palmeira. Outra vez, William não 
saberia dizer, com um mínimo de certeza, quando deixaram de agir de um jeito para agir de 
outro. 
 Com a cabeça rodando de tanto álcool, só vagamente ele conseguiria se lembrar como 
contornaram o bar do hotel – ainda agitado àquela hora – e subiram juntos ao terceiro andar 
no elevador com piso de vidro. Seu momento seguinte de lucidez veio já dentro do quarto, 
quando se deu conta de estar sentado na cama e Pascale ajoelhada à sua frente, entre suas 
pernas, o corpo pressionado contra o seu. Ela havia tirado a blusa e estava nua da cintura para 
cima. 
 ‘Que bom’, ela disse. ‘Que bom que decidimos não fazer daquele jeito.’ 
 Ainda acariciando as costas lisas dela, William franziu a testa.  
 ‘De que jeito?’ 
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 ‘Como o Stephen e a Claudia. Irem para a cama logo depois de se conhecerem. Assim 
é melhor.’ Ela o beijou suavemente. ‘Não consigo separar sexo de sentimento. Você 
consegue?’ 
 ‘Você quer dizer’ – ele a afastou um pouquinho – ‘quer dizer que precisa estar 
apaixonada antes de dormir com alguém?’ 
 ‘Talvez não apaixonada...’ Ela o beijou de novo, e pôs as mãos sob sua camiseta. ‘Mas 
tem que haver confiança. Você não concorda?’ 
 Pânico – uma ansiedade repentina – começou a tomar conta dele. 

‘Pascale, você – ?’ Ele a segurou pelos braços, interrompendo o movimento que 
faziam. ‘Por que... Por que você não perguntou nada sobre mim a semana toda? Sobre 
minha... vida pessoal?’ 
 Ela o encarou séria agora, seus olhos confusos. 
 ‘Porque – bem, porque pelo modo como você se comportou, é óbvio que... não tinha 
nada para dizer.’ 
 O silêncio entre os dois, nesse ponto, pareceu interminável, e imenso. 
 ‘Tinha?’, Pascale disse finalmente, mais alto agora, e com um tremor na voz. 
 ‘Sou casado’, William contou. ‘Sou casado e tenho um filho.’ 
 Ele escondeu o rosto nas mãos, em parte por remorso, em parte para evitar olhar a 
nudez dela, agora envergonhada. Ficou ali por um minuto ou mais, sem se mover, sem dizer 
nada; e, nesse tempo, ouviu-a colocar de volta as roupas e sair. 
 
Surpreendentemente, não precisou esperar muito para ver Pascale outra vez. Na entrada do 
cinema, na manhã seguinte, Michel, com Pascale a seu lado, procurava por ele. Ambos o 
receberam com um sorriso: o dela enigmático, o dele satisfeito e convencido. 
 ‘Tivemos uma pequena crise esta manhã’, explicou Michel, ‘quando seu intérprete 
ligou para dizer que está de cama com intoxicação alimentar, e não poderia trabalhar na 
projeção de hoje. Mas essa agradável jovem – que afirma já conhecê-lo muito bem – 
gentilmente se ofereceu para a vaga.’ 
 ‘É muita bondade da parte dela’, disse William, e apertou a mão que Pascale, fazendo-
se de sonsa, estendeu a ele. 
 Os dois tomaram seus assentos no auditório meio vazio: ao que parece, havia algo 
capaz de amainar o entusiasmo dos fãs de horror do festival – o prospecto de um filme 
romântico alemão sobre fantasmas, exibido na língua original, rodado em parte em preto-e-
branco e positivamente direcionado a um público mais sofisticado. William ficou 
desapontado, e só esperava que isso não significasse mau-presságio para a carreira comercial 
daquela primeira tentativa de Gertrud no cinema. 
 As luzes se apagaram, e o filme começou. 
 
A hora e meia seguinte foi das mais estranhas e desconcertantes da vida de William. 
 O Coração Assombrado contava a história de um triângulo amoroso.  A história de um 
casal – gente de teatro, os dois – que leva uma vida de algumas brigas mas estável, até que um 
dia um jovem pintor encontra a mulher num café e se torna seu amante. O caso, que a 
consome completamente, só termina quando o pintor morre num acidente de barco durante 
umas férias com a esposa e a filha. Depois de um período de intenso, quase insuportável, luto, 
a mulher é perdoada pelo marido e volta para ele; e finalmente, tendo atravessado aqueles 
meses todos de terrível sofrimento, descobre estar, no fundo, aliviada pela morte do amante. 
O caso lhe havia trazido muita infelicidade, e agora ela se dava conta de que era casada com 
um homem gentil e compreensivo. Tudo vai bem, até o dia em que o fantasma do pintor 
aparece e ela percebe que aquela relação não estava exatamente terminada... 
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 Sob diversos aspectos, era um filme sem graça, que não conseguiu impressionar a 
maior parte dos espectadores. Freqüentemente eles riam de cenas que se pretendiam sérias. 
Mas William estava cego tanto para as qualidades quanto para os defeitos da película. Uma 
miríade de pequenos detalhes – das tomadas externas do teatro de Berlim ao código de 
brincadeiras e frases repetidas que os amantes inventavam para si mesmos – instantaneamente 
avivou suas lembranças de Gertrud. Cada aspecto do filme parecia conter significado especial 
para ele. Até a trilha sonora (que ganharia o prêmio do festival por indicação sua) tinha 
nascido do que compartilharam, ele e Gertrud, baseando-se em temas de Francis Poulenc – 
principalmente a Sonata para clarineta, da qual ele uma vez lhe enviara uma cópia de 
presente. William assistiu à sessão numa espécie de transe, zonzo e chocado. Ele não podia 
acreditar que algum filme, ou uma narrativa qualquer, uma obra de arte, fosse capaz de 
transportá-lo tão brutal e irresistivelmente ao passado. 
 Mas ainda não era tudo. O filme até pode ter reavivado nele o passado, mas sem 
jamais permitir que esquecesse o presente. Nem por um momento deixou que esquecesse de 
Pascale, sentada a seu lado, mais perto do que nunca, mas ao mesmo tempo distante, com um 
tom diferente na voz e algo novo na atitude: provocadora, agora, e reprovadora. Ela 
diligentemente traduziu cada palavra das legendas. Todos os chamegos que ele um dia havia 
trocado com Gertrud eram agora reencenados, e voltavam para ele. Todas as mensagens 
codificadas por ela para ele, nesse filme, agora ganhavam voz por Pascale. Havia algumas 
cenas de sexo, e aqui parecia que Pascale se regozijava ainda mais em sua tradução completa 
e literal. Ela repetia cada palavra, cada gemido, cada frase interrompida, seus lábios quase 
roçando no ouvido dele mas se retraindo em seguida, numa paródia brincalhona de contato 
físico. Ela se encostava, a perna contra a coxa dele. William sentia a respiração dela. Podia 
sentir seu perfume no calor opressivo do auditório. 
 Na última cena do filme, ele não sabia mais se era Gertrud ou Pascale quem falava 
com ele. 
 Du hast mir nichts zu bieten, disse a mulher para seu amante fantasma. Das sehe ich 
nun. Es wäre freundlicher, wenn du mich in Ruhe lie�t. 
 As legendas em francês diziam: Tu n’as rien a m’offrir. Je peux le voir maintenant. Ce 
serait plus gentil de me laisser seule. 
 E Pascale sussurrou em seu ouvido: ‘Você não tem nada a me oferecer. Percebo agora. 
Seria melhor você me deixar.’ 
 Für dich ist vorsichtiges Benehmen zugleich ein Freundliches. Du glaubst, da� du 
dich harmlos benimmst. Aber, meiner Meinung nach, bist due in gefährlicher Mensch. 
 Pour toi, être prudent et être bon, c’est la même chose. Tu crois que ce que tu fais ne 
porte pas à conséquence. Mais je crois que tu es dangereux. 
 ‘Você acha que sendo prudente, você está sendo gentil. Você pensa que é seguro o que 
está fazendo. Mas você é perigoso.’ 
 Damals hast du mir beinahe das Herz gebrochen. 
 Tu as failli me briser le coeur. 
 ‘Você quase partiu meu coração.’ 
 Bitte, kehr in deine Heimat zurück. Dort wirst du glücklicher sein. Manfred, kehr 
zurück. 
 S’il te plaît, retournes d’où tu viens. Tu y seras plus hereux. Retournes-y, Manfred. 
 ‘Por favor, volte para o teu lugar. Você será mais feliz lá. Volte, William.’ 
 Ele se virou abruptamente para ela e disse: ‘O nome do personagem é Manfred, não?’ 
Mas Pascale não repondeu. Tudo o que ele podia ver eram seus olhos brilhando no escuro. 
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William permaneceu sentado, sozinho, por algum tempo depois que todos já haviam deixado 
a sala. Ele não conseguia se recobrar, não tinha forças para se mexer. Quando finalmente 
conseguiu, zanzou pelo hotel sem ver ninguém ou responder quando falavam com ele. 
 Sentiu-se melhor depois de um almoço e uma sesta. No meio da tarde, foi à recepção e 
perguntou se podia deixar uma mensagem para Pascale. Foi informado de que ela havia 
partido pouco depois da uma da tarde. Depois disso, não pode pensar em mais nada para fazer 
a não ser caminhar pela cidade, procurando pelos óculos escuros que vinha querendo comprar 
a semana toda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104

ANEXO 2: Caricatura de Hilary Winshaw (Coe, 2004, p.79) 
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ANEXO 3: Caricatura de Henry Winshaw com Margareth Thatcher (Coe, 2004, p.137) 
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ANEXO 4: Caricatura de Dorothy Winshaw (Coe, 2004, p.271) 
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ANEXO 5: Caricatura de Thomas Winshaw (Coe, 2004, p.345) 
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ANEXO 6: Caricatura de Mark Winshaw com Saddam Hussein (Coe, 2004, p.411) 
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ANEXO 7: Capa de What a Carve Up! (Penguin, 1995) 


