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RESUMO 

  

 Este projeto tem como objetivo a tradução comentada da obra Mésaventures du 

Paradis – Mélodie Cubaine, de Erik Orsenna, com colaboração de Bernard Matussière, 

publicada na França em 1996. Trata-se do relato de viagem do autor - e seu colega - a Cuba, 

país de seus ascendentes. A tradução foi realizada do francês para o português de variante 

brasileira. 

 O estudo está dividido em duas grandes partes: o enquadramento teórico e o 

enquadramento prático. A primeira parte constitui-se de informações sobre o autor e a obra a 

ser traduzida, de definições sobre o gênero relato de viagem, de um levantamento das 

particularidades literárias de Erik Orsenna, de um panorama histórico da tradução literária, 

bem como de uma discussão sobre temas recorrentes na área. Na segunda parte do relatório, 

trato das principais preocupações que tive durante o processo de tradução. Em um primeiro 

momento, são abordados os elementos da literariedade de Orsenna passíveis e não passíveis 

de tradução direta; em seguida, são expostas as minhas opções gerais e específicas de 

tradução. 

 A tradução da obra para o português brasileiro foi realizada de forma a atingir um 

equilíbrio entre tradução literal e tradução do sentido. Procurei respeitar a alteridade do texto 

estrangeiro e, ao mesmo tempo, aproximá-lo do público-alvo, o leitor brasileiro.  

Palavras-chave: tradução, viagem, cultura, literariedade, Erik Orsenna. 
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RÉSUMÉ 
 

Ce mémoire a pour but la traduction commentée de l’oeuvre Mésaventures du Paradis 

– Mélodie Cubaine, d’Érik Orsenna, conçue en collaboration avec Bernard Matussière et 

publiée en France en 1996. Il s’agit d’un récit de voyage de l’auteur – et son ami – à Cuba, pays 

de ses ancêtres. C’est une traduction du français vers le portugais du Brésil. 

Cette étude est divisée en deux parties: l’une, théorique et l’autre, pratique. La 

première partie est constituée d’informations sur l’auteur et l’oeuvre traduite, de définitions 

du genre récit de voyage, d’un relevé des particularités littéraires d’Erik Orsenna, d’un aperçu 

historique de la traduction littéraire et aussi d’une réflexion sur des thèmes récurrents dans ce 

domaine. Dans la deuxième partie du mémoire, je traite des principales préoccupations qui ont 

été les miennes durant le processus de traduction. D’abord, j’y expose les éléments de 

littérarité d’Orsenna passibles et non passibles de traduction directe, et ensuite,  je présente 

mes options générales et spécifiques de traduction. 

 La traduction vers le portugais brésilien a visé un équilibre entre une traduction 

littérale et la fidélité au sens du texte original. J’ai cherché à la fois  le respect de l’altérité du 

texte et son rapprochement du public cible. 

Mots-clés: traduction, voyage, culture, littérarité, Erik Orsenna.  
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INTRODUÇÃO 
 

 O presente relatório tem por objetivo tratar das diversas preocupações que me 

acompanharam no decorrer de todo o processo tradutório da obra Mésaventures du Paradis – 

Mélodie Cubaine, de Erik Orsenna, com colaboração de Bernard Matussière. Ela foi publicada 

em 1996 pelas Éditions du Seuil na França. Trata-se do relato de viagem do autor a Cuba, país 

de seus familiares. O narrador visa descrever ao leitor a situação política, bem como a vida dos 

cidadãos cubanos mais de trinta anos após a Revolução Comunista liderada por Fidel Castro. 

A obra foi por mim escolhida para ser objeto do meu projeto de tradução, trabalho de 

conclusão do Mestrado em Tradução. Com efeito, partilho com o autor Erik Orsenna a paixão 

pela viagem, o entusiamo por conhecer novas culturas e o amor pelo mar. E foi movida por 

esse afeto que pela primeira vez entrei em contato com o texto em questão.  

 Cabe dizer que considero a obra Mésaventures du Paradis – Mélodie Cubaine de 

grande interesse para o público brasileiro. Trata-se de um testemunho importante acerca de 

uma sociedade que representa e/ou representou uma via diversa ao sistema político-

econômico vigente na maioria dos países. Mais especificamente, o livro aborda o contexto do 

embargo americano a Cuba e mostra as suas consequências no cotidiano dos cubanos. Através 

da descoberta de personagens, Orsenna consegue retratar a condição de um povo frente a 

uma ditadura duradoura, o que constitui um documento profundo e cativante desse tempo. 

Em um relato de viagem estão presentes os costumes e o modo de vida de uma 

sociedade. O leitor, ao iniciar uma leitura como esta, deseja acima de tudo o conhecimento e a 

compreensão dessa nova cultura. Aí reside um dos pontos fundamentais a ser considerado na 

tradução de um relato de viagem: as questões culturais.  Esse foi um dos grandes temas 

trabalhados nesse relatório. 

Tive por objetivo manter-me fiel ao texto de partida e à identidade do estrangeiro, 

representada nessa obra pelos cubanos, mas também, pela França, país do autor e matriz do 

idioma do texto de partida. Simultaneamente, tentei levar ao público brasileiro uma leitura 

agradável e próxima ao registro da língua vigente hoje no Brasil. Assim, optei por 

compromoter-me tanto com a alteridade do texto de partida quanto com o leitor do texto de 

chegada, tentando atingir um equilíbrio entre os dois extremos. O estudo que se segue 

mostrará de que forma isso foi realizado. 
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  Em primeiro lugar, o relatório versa brevemente sobre o autor Erik Orsenna e o 

conjunto de sua obra. Em seguida, a obra Mésaventures du Paradis recebe destaque. Nesta 

parte, são descritas as características principais desse relato. Posteriormente, trato do relato 

de viagem como gênero literário e das particularidades do texto de Orsenna que possibilitam 

sua classificação como relato de viagem. Por fim, exponho as singularidades da escrita do 

autor, isto é, a sua literariedade, representante de um modo de ver e entender o mundo que 

se reflete em seu fazer artístico.  

 Em um segundo momento, concentro-me no enquadramento teórico da tradução 

literária. Nesse capítulo, abordo, primeiramente, o aspecto histórico da atividade tradutória, a 

fim de ressaltar correntes teóricas fundamentais para o entendimento do siginificado da 

tradução literária hoje. Assim, dou ênfase a autores como Etienne Dolet, John Dryden, Goethe, 

Tyler, Schleiermacher, Berman e Lafevere. Todos esses representam pensamentos valiosos 

para a compreensão e posterior concepção de uma boa tradução literária. 

 De fato, ao longo do tempo, os teóricos citados acima trataram de questões centrais 

da tradução. Há, por exemplo, o estudo da distinção entre tradução literal e do sentido, a 

controversa contribuição e intromissão do tradutor no texto e a importância do 

reconhecimento do estilo de um autor e da consideração do público-alvo para uma tradução 

responsável.  

 Ao final do enquadramento teórico, abordo grandes questões da tradução literária 

vistas pela ótica atual dos estudos da tradução. Assim, ocupo-me da escolha do tradutor em 

ater-se ao aspecto estrangeiro da obra ou a sua domesticação à língua de chegada, de 

preocupações práticas da tradução, como a questão da invisibilidade do tradutor literário no 

texto de chegada, a suposta intraduzibilidade de certos aspectos e, finalmente, trato de 

algumas dificuldades próprias à tradução de prosa.  

O estudo teórico estabelece um diálogo direto com o processo tradutório da obra 

Mésaventures du Paradis. Por meio dele, pude tecer escolhas e conceber estratégias de 

tradução. Na conclusão desse trabalho, mostrarei de que modo a minha tradução se aproxima 

ou se afasta das concepções tratadas pelos pensadores aqui abordados. 

Na terceira parte do relatório, discuto as minhas justificativas de tradução. Foco-me, 

então, nas preocupações e dificuldades encontradas ao longo do processo de tradução do 

texto de Orsenna. Em primeiro lugar, trato da tradução de elementos da literariedade do 

autor. Recordo aqueles que foram passíveis de tradução direta, não apresentando grandes 
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dificuldades ao longo do trabalho tradutório e atenho-me aos não passíveis de tradução direta, 

que de alguma forma manifestaram obstáculos na procura por equivalentes diretos entre o 

francês e o português brasileiro.  

Entre eles encontram-se aspectos e referências culturais presentes na obra, nos quais 

optei por inserir notas de tradução, a tradução de expressões idiomáticas, certos elementos 

lexicais que não apresentaram equivalentes diretos e o uso de tempos verbais que não 

possuem correspondentes claros no português.  

Em seguida, evidencio opções gerais de tradução. No campo pragmático, centro-me na 

questão da formalidade do diálogo literário e na busca de verossimilhança. Trabalho 

especificamente a tradução das formas de tratamento do francês para o português brasileiro e 

a tensão levantada nesse aspecto devido à diferença de formalidade nas interações sociais 

entre os dois países. 

 Posteriormente, passo a discutir algumas questões lexicais, como o tema da 

especificação lexical e a consequente supressão de vocábulos desnecessários ao entendimento 

do texto, o uso de empréstimos linguísticos e a tradução de siglas e abreviações. 

 No que tange as questões gramaticais, o foco é a colocação de pronomes oblíquos 

átonos no português brasileiro, já que seu uso cotidiano se distancia daquele pregado pela 

gramática normativa. Assim, por meio desse exame, busquei, mais uma vez, atingir um grau 

elevado de verossimilhança na fala dos personagens. No penúltimo ponto do relatório, são 

discutidos certos tempos verbais da língua francesa e as suas alterações no português 

brasileiro. Ao fim desse capítulo, discuto casos específicos de tradução. 

 Os exemplos expostos nas justificativas de tradução foram numerados de forma a 

facilitar a leitura do relatório. As páginas indicadas logo após cada exemplo correspondem às 

páginas da obra original, digitalizada e anexada no final deste trabalho. 

Para realização do relatório, consultei diversas fontes bibliográficas, dicionários 

bilíngues e monolíngues, todos listados ao longo desse estudo.  

 Tentei, com esse projeto, tratar das principais questões sobre as quais refleti durante o 

processo tradutório. A tradução de uma obra literária representa um grande desafio, e como 

todo desafio, traz um imenso aprendizado. 
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1. O AUTOR E A OBRA 
 

1.1 Breve apresentação biográfica e bibliográfica de Erik Orsenna 
 

Erik Arnoult nasceu em Paris no dia 22 de março de 1947. Orsenna é o pseudônimo 

escolhido por ele, inspirado no nome da cidade imaginária, Orsenna, retratada no romance Le 

Rivage des Syrtes de Julien Gracq.   

 Orsenna cresceu em uma família de ascendências cubanas e luxemburguesas. Estudou 

filosofia, ciências políticas e, por fim, economia. O autor ingressou na carreira de professor na 

Université de Paris I e na École Normale Supérieure e lecionou cursos na esfera de mercados 

financeiros internacionais e de economia do desenvolvimento. 

 Em 1981, Orsenna tornou-se conselheiro do Ministério da Cooperação, ao lado de 

Jean-Pierre Cot, e teve sob sua responsabilidade os setores de matérias-primas e de 

negociações multilaterais. Em 1983, foi nomeado conselheiro cultural do governo de François 

Mitterrand. Posteriormente, em 1985, passou a ocupar a função de Maître des Requêtes, 

cargo intermediário entre um auditor de 1ª classe e um Conselheiro de Estado, no Conseil 

d’État francês.  

 Na década de 1990, Erik Orsenna dedicou-se ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

onde desenvolveu trabalhos no âmbito da democratização na África e das relações entre a 

Europa do Sul e o Maghreb. Desde 2000, ele ocupa o cargo de Conselheiro de Estado. 

 Paralelamente às funções políticas e administrativas, Orsenna desenvolve carreira 

literária. Seu primeiro romance, Loyola’s blues, foi publicado em 1973. Até hoje, o autor 

publicou mais de vinte obras, entre elas: La vie comme à Lausanne, vencedor do prêmio Roger 

Nimier em 1978, L’Exposition Coloniale, prêmio Goncourt em 1988 e L’Avenir de l’eau, prêmio 

Joseph-Kessel em 2009. Orsenna foi eleito à Academia Francesa (Académie Française) em 28 

de maio de 1998. Ele ocupa a 17ª cadeira, a cadeira de Jacques-Yves Cousteau.  

 Erik Orsenna possui interesses diversos que influenciam fortemente a sua obra 

literária. Entre eles estão a estima por música, mar, ilhas, línguas, economia e viagens.   

O gosto pela música veio, segundo o autor, por influência de suas ascendências 

cubanas. O amor pela música resultou no romance Histoire du monde en neuf guitarres (1996).   
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O interesse pelo mar e o amor pelas ilhas apareceu quando Erik era ainda pequeno. 

Segundo ele, as férias passadas na ilha Bréhat, ao lado de seu pai, representavam um encontro 

com o mar e com os livros. Foi nessa época que Erik aprendeu a navegar. Atualmente, Orsenna 

preside a associação Centre de la Mer, em Rochefort. A afeição pelo mar rendeu diversos 

livros, como: Deux étés (1997), Salut au Grand Sud (2006), Portrait du Gulf Stream (2005).  

O amor pelas línguas e, mais particularmente, pela língua francesa, está presente nas 

obras La Fabrique des mots (2013), Et si on dansait? (2009) La Révolte des accents (2007), Les 

Chevaliers du subjonctif (2004) e La Grammaire est une chanson douce (2001). 

O tema da economia também é recorrente na obra de Orsenna, como nos livros: Sur la 

route du papier (2012), que descreve a história do papel e as suas perspectivas para o futuro, 

L’Avenir de l’eau (2008), que trata da importância da água para  a humanidade e Voyage aux 

pays du coton (2006), que relata a origem do algodão e os atores e interesses envolvidos em 

sua fabricação.   

O autor declara ser apaixonado por viagens. Ele já visitou mais de oitenta países e 

afirma que essas imersões culturais alimentam seus romances e mexem com a sua inspiração e 

sua sensibilidade. O tema da viagem está presente em diversas publicações de Orsenna, entre 

as quais: Mésaventures du Paradis (1996) e Salut au grand Sud (2007).  

Na língua portuguesa, de acordo com a Biblioteca Nacional de Portugal, encontram-se 

traduzidos para o português europeu e publicados apenas treze livros de Orsenna: A Exposição 

colonial, A Vida como em Lausanne, Grande amor, História do mundo em nove guitarras, O 

Jardineiro do Rei-Sol: retrato de um homem feliz, A Gramática é uma canção doce, Os 

Cavaleiros do conjuntivo, A Senhora Bâ: romance, Um Mundo de escassos recursos e Dois 

verões. Segundo a Fundação Biblioteca Nacional, do Brasil, há apenas uma tradução publicada 

da obra de Erik Orsenna para o português brasileiro: Longamente.  
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1.2 Apresentação da obra Mésaventures du Paradis – Mélodie Cubaine 
 

A obra Mésaventures du Paradis – Mélodie Cubaine foi publicada em 1996 pelas 

edições do Seuil. Trata-se de um relato de viagem do autor a Cuba, país de seus ancestrais. Erik 

Orsenna vai ao Caribe ao lado do fotógrafo Bernard Matussière em busca de suas raízes, tão 

presentes em sua vida, manifestadas, sobretudo, nas atitudes de seu avô.  

O autor lembra, por exemplo, da festa em sua casa em 1959, quando da vitória da 

Revolução. Além disso, em sua infância, presenciava frequentemente exteriorizações tropicais, 

como bandeiras cubanas espalhadas pela sala e seu avô fumando charutos H. Upmann nº2.  

Quando pequeno, Erik Orsenna questionava seu avô a respeito de sua família cubana, 

ao que tinha como resposta ter paciência: “Você é muito jovem para os nossos trópicos. 

Falarei disso mais tarde”.  

No relato, o autor diz ter esperado que se dissipasse o romantismo dos primeiros anos 

da revolução para assim poder distinguir entre a verdade e a experiência. Segundo o próprio 

autor, sua viagem tinha como objetivos: cumprimentar a sua família, indagar como se pode 

sobreviver ao fim de um sonho, e inquirir-se, por ser amante das ilhas, sobre qual é o 

verdadeiro destino dos arquipélagos ensolarados.  

Dessa forma, o autor relata encontros diversos, inclusive com primos, ao mesmo 

tempo em que descreve o cotidiano dos cubanos frente ao embargo dos Estados Unidos.  

O leitor é apresentado a um “refratário” ao regime, que não deixou mais a sua casa 

desde o início da Revolução, a Alvaro, guia da Revolução, que conduziu Sartre e Beauvoir em 

uma visita pelo país logo após a tomada de poder por Fidel, a uma prima mergulhadora, ex-

professora da Universidade de Havana, à proprietária lionesa de um restaurante clandestino 

em Havana, entre outros. O público também é levado a passeios pela marina e pelo porto 

abandonado de Havana, pelo centro de treinamento de atletas olímpicos e pela cidade de 

Trinidad, Patrimônio da Humanidade.   

 A partir desses encontros, das vidas dos personagens e dos passeios do narrador, o 

leitor é capaz de compreender melhor a situação cubana anos após a Revolução. 
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1.3 O relato de viagem como gênero literário 
 

As primeiras narrativas de viagem conhecidas remontam à Grécia Antiga. Um dos 

pilares da literatura ocidental encontra-se na obra Odisseia, poema épico atribuído a Homero. 

O poema relata o retorno de Ulisses à sua terra natal, Ítaca, após a guerra de Tróia. O seu 

regresso dura dez anos, durante os quais Ulisses conhece diferentes cidades e homens e 

enfrenta perigos diversos.  

Walter Benjamin (1936, 197) destaca a visão do povo que diz “Quem viaja tem muito o 

que contar”. Para o autor a experiência passada de pessoa a pessoa é a grande fonte dos 

narradores, e como representante desses narradores temos o marinheiro comerciante e o 

camponês solitário. Este último conhecedor das histórias e tradições de seu próprio povo. 

Tzvetan Todorov (2006, 231) apresenta como a primeira grande onda de viagens 

modernas a do final do século XV e do século XVI, período das grandes navegações. Pode-se 

destacar, por exemplo, na relação Brasil-Portugal, as cartas de viagem, os diários de navegação 

e os tratados descritivos. Todos esses documentos visavam narrar as descobertas das terras 

brasileiras e de seus nativos aos que ficaram em terras europeias.  

 De acordo com Todorov, era frequente nessa época que os relatos precedessem as 

viagens. Temos nesse período viagens fantasistas, nas quais são imaginadas jornadas ao 

paraíso e encontros com seres sobrenaturais. Trata-se de relatos onde o real e o imaginário 

estão reunidos. 

 Todorov (2006, 232) mostra que nesse tempo o leitor já estava habituado aos relatos 

de viagem. Ele propõe como uma das razões do sucesso desse gênero na Europa a 

proximidade entre povos de culturas diferentes: “As condições geográficas do mediterrâneo 

asseguram o contato entre populações muito diversas, tanto física quanto culturalmente: 

europeus cristãos, mouros e turcos muçulmanos, africanos animistas”. Se junta a isso a 

tomada de consciência no Renascimento pelos europeus de sua própria diversidade histórica. 

A sua cultura é resultado de duas correntes diferentes: greco-romana e judaico-cristã.  

 O autor distingue diferentes formas de relato de viagens, que podem ser encontradas 

em um mesmo texto. Primeiramente, temos a oposição espiritual ou interior e material ou 

exterior.  Os dois lados não são incompatíveis, como mostra a obra A busca do Santo Graal, na 

qual os cavaleiros da Távola Redonda partem em busca do objeto misterioso. Ao fim, 

descobre-se que o objeto é de natureza espiritual, trata-se de uma entidade impalpável.  
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 A união do interior e do exterior torna-se evidente no momento em que se reconhece 

a harmonia entre eles: o homem caminha para se interiorizar. Nas palavras de Todorov (2006, 

237): “os deslocamentos do corpo pretendem a educação da alma (...) não se pode chegar ao 

fundo de si excluindo-se dos outros”. Assim, continua ele (2006, 237): “O mesmo se dá com os 

países estrangeiros, com as culturas diferentes: aquele que só conhece o seu corre sempre o 

risco de confundir cultura e natureza, de instituir o hábito como norma, de generalizar a partir 

de um exemplo único: ele mesmo”. 

 Como resultado da união entre interior e exterior, tem-se a caracterização dos relatos 

de viagens modernos como impressionistas, nos quais o autor apresenta suas impressões de 

viagem ao leitor, opondo-se assim à descrição objetiva. Neles está presente um equilíbrio 

entre o sujeito que observa e o objeto observado. 

 Benjamim (2010, 105) mostra que a experiência invocada na narração baseia-se em 

dados acumulados, e, muitas vezes, inconscientes, que acorrem à memória.  Assim ocorre em 

relatos de viagem, ditos, impressionistas: o texto afasta-se de uma estrutura rígida e fixa e 

obtém forma mais livre, com quebras de continuidade e assuntos diversos abordados num 

mesmo capítulo.  

 O leitor por sua vez tem essa expectativa, e isso é, segundo Todorov, o que define o 

relato de viagem como gênero literário.  

Para Figueiredo (2012, 4), o relato de viagem situa-se no limiar entre o texto literário e 

o texto jornalístico. O gênero distingue-se do jornalismo na medida em que não quer narrar 

objetivamente o que foi observado, mas sim, passar a experiência vivida ao leitor. O foco do 

relato de viagem está na relação do narrador com os personagens encontrados. A partir deles, 

o narrador fará a sua reflexão sobre o contexto espacial e histórico vivido, o que, 

posteriormente, influenciará o imaginário coletivo. O texto jornalístico, por sua vez, é objetivo, 

emprega dados estatísticos e requer fontes seguras. 

Benjamim (2010, 106) ressalta a superficialidade na relação autor-leitor presente em 

textos de jornais: “Se fosse intenção da imprensa fazer com que o leitor incorporasse à própria 

experiência as informações que lhe fornece, não alcançaria seu objetivo. Seu propósito, no 

entanto, é o oposto, e ela o atinge. Consiste em isolar os acontecimentos do âmbito onde 

pudessem afetar a experiência do leitor. Os princípios da informação jornalística (novidade, 

concisão, inteligibilidade e, sobretudo, falta de conexão entre uma notícia e outra) contribuem 

para esse resultado, do mesmo modo que a paginação e o estilo linguístico”.  



17 
 

Benjamim (2010, 107) declara que na passagem da antiga forma narrativa para a 

informação decorre uma atrofia da experiência. A narração como oposição a esse 

definhamento integra o acontecimento à vida do narrador, que então é passado aos 

ouvintes/leitores como experiência.  

Outra expectativa do leitor moderno de relatos de viagem é a separação espacial do 

local de origem do narrador e do lugar ao qual ele viaja. Deve haver um distanciamento físico e 

cultural que resulta no sentimento de alteridade em relação ao que é evocado. Para Todorov 

(2006, 240), o autor deve narrar a descoberta de um povo que vive de forma diversa, e no 

contexto do público europeu, os locais relatados devem ser representantes de civilizações não 

europeias. Assim, atualmente, não é esperada a narrativa de um francês que vai conhecer a 

Itália: França e Itália são civilizações com características muito próximas. 

Todorov (2006, 241) estabelece ainda outro tipo de alteridade presente em um relato 

de viagem, trata-se da separação entre o leitor e o narrador que “não devem participar 

exatamente do mesmo quadro ideológico”. Assim, a descoberta que o narrador faz do outro é 

repetida pelo leitor em relação ao próprio narrador. Trata-se de uma “viagem dentro do livro”. 

Para Todorov, essa distância pode ser estabelecida a partir de um afastamento temporal entre 

o narrador e o leitor.  

 

1.4 A obra Mésaventures du Paradis – Mélodie Cubaine, um relato de 

viagem 
 

 As características de relatos de viagem levantadas no capítulo anterior desse estudo 

podem ser encontradas ao longo da narrativa de Orsenna.  

 Primeiramente, estamos diante de um narrador que recorda suas experiências em um 

país distante. Cuba, para além de ser uma ilha, evoca o paraíso tropical, caráter diverso do país 

de origem do autor. Porém, seu atributo mais marcante é sua condição política e econômica. 

Trata-se de um exemplo singular diante de um mundo que tende à uniformização de sistemas 

político-econômicos. Cuba emerge no cenário mundial dos anos 1990 como um dos poucos 

países que ainda adotavam o modelo marxista.  
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 A ilha representa para muitos o exemplo derradeiro de um sonho perdido. Ao longo da 

obra, Orsenna evoca diversos episódios que mostram a intensa atração exercida pelo país no 

resto do mundo. Cuba poderia ser a utopia comunista.  

 Soma-se a esse deslumbramento, a figura quase mítica do comandante Fidel Castro 

que encarna, nas palavras de Orsenna, “un tyran plein de douceur” (17), líder de uma 

“Révolution fraternelle” (17), o contrário de um insolente e que, por fim, representa para os 

seus antigos seguidores “un messie” (18). 

 O narrador chega a tecer um paralelo entre Cuba e os gauleses de Asterix: “Même si 

l’un est aussi grand et barbu que l’autre est nain et moustachu, il y a de l’Asterix chez Castro. Et 

Cuba n’est pas sans rappeler le petit village gaulois peuplé d’irréductibles, les derniers à 

narguer Rome et le reste de l’Univers. De telles gens constituent une attraction de choix et 

méritent notre affection”. (176) 

 Orsenna visita Cuba no momento em que o país está assolado pelo embargo 

comercial, financeiro e econômico americano iniciado em 1962. O autor descreve a falta de 

alimentos, medicamentos e produtos de higiene na ilha, a escassez de barcos nos portos e de 

equipamentos de treinamento para os atletas olímpicos.  

 Opondo-se a esse quadro, deparamo-nos com um cenário musical, “Je me l’étais déjà 

dit: dans l’île, le temps avait changé d’interprète. Renvoyée, les horloges. C’était aux guitares 

d’accompagner la coulée des heures”. (125) e com um passar lento do tempo: “Ceux qui 

détestent l’agitation d’aujourd’hui, la vitesse en toute chose (...) tous ceux-là qui se nourrissent 

de lenteur et que notre civilisation haletante blesse ou ennuie, doivent venir à Cuba”. (148)  

 Essas características atestam o que Todorov (2006, 240) estabelece como um dos 

atributos essenciais de um relato de viagem: o distanciamento físico e cultural do local 

evocado, capaz de suscitar a atração e sentimento de alteridade no leitor.  

 O segundo tipo de alteridade descrita por Todorov presente em um relato de viagem, 

a separação entre o narrador e o leitor, também está manifestada na obra em estudo. No livro 

Mésaventures du Paradis e a sua tradução para o português de variante brasileira, temos tanto 

a separação temporal, já que a obra foi publicada em 1996 e sua tradução está a realizar-se em 

2014, como também um afastamento espacial entre o país do narrador, França, e o país do 

público leitor, Brasil.   
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 Dessa forma, por meio dos acontecimentos ocorridos com o narrador, o leitor 

experimenta a vida em Cuba nos anos 1990 e apreende a relação entre o autor francês e a ilha 

tropical. 

 A união interior-exterior relatada por Todorov é do mesmo modo amplamente 

trabalhada na obra de Orsenna. Primeiramente, o autor não vai a Cuba apenas para apreciar a 

vida na ilha, ele visita o país para descobrir e compreender suas raízes familiares. Assim, a 

maioria dos personagens relatados no livro são primos de Erik. A partir deles, o leitor e o 

narrador captam traços da condição cubana e o último também passa a entender melhor seus 

ascendentes. 

 Como consequência dessa dinâmica, temos um texto impressionista, no qual a 

progressão temática é dada de acordo com a memória do narrador. Por exemplo, no primeiro 

capítulo do livro, Les îles au coeur, o autor retoma lembranças diversas de sua infância: as 

festas cubanas na casa do avô, as atividades comerciais do ancião, os tempos de escola de 

Orsenna, suas férias na ilha Bréhat, suas primeiras leituras e aspirações a escritor e, por fim, a 

reação de seus amigos frente a sua viagem a Cuba.   

 A grande quantidade de temas suscitados, que não necessariamente possuem uma 

ligação estrita com o assunto seguinte, remete-nos ao movimento da memória do autor, que 

caminha livremente, como a memória involuntária de Proust. Um tópico desencadeia outro e 

essa liberdade da mente é registrada no relato.  

 

1.5 A literariedade de Erik Orsenna  
 

 Para o bom entendimento de uma obra e de seu caráter literário, o leitor deve 

conhecer as singularidades da escrita do autor em questão. O leitor atento deve questionar-se 

de que modo o autor se relaciona com a realidade e de que forma essa realidade é retratada 

em sua obra por meio da linguagem. O leitor tem de vislumbrar o que torna a obra um texto 

literário. 

 Trata-se do conceito de literariedade, cunhado pela primeira vez pelos formalistas 

russos, no início do século XX. O movimento desvinculou a obra literária de seu referencial 

externo, tratando de olhar para dentro do próprio texto e procurando as qualidades 

intrínsecas à matéria literária. (EIKHENBAUM, 1999, 33 apud COIMBRA, 2010, 277).  
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 No âmbito da obra Mésaventures du Paradis, devemos compreender o modo pelo qual 

Orsenna dá forma à realidade e transforma-a em literatura, ou seja, quais são as suas 

particularidades enquanto autor, o que tem sua escrita de singular. Abaixo, seguem 

observações a esse respeito: 

 Divisão em capítulos: a obra está dividida em doze capítulos. Mas a estrutura do texto 

não é tão linear como pode nos levar a pensar a separação de capítulos. De fato, 

algumas dessas divisões são compostas de reflexões diversas que poderiam 

representar capítulos diferentes. Nomeadamente, temos a primeira parte Les îles au 

coeur que retrata momentos diferentes da vida do autor e de sua família, sem 

necessariamente haver ligações claras entre eles. Cada trecho aparece como uma 

fotografia, representando um instante específico. Entre esses excertos, Orsenna 

estabelece pausas, executadas por meio de linhas em branco. O conjunto desses 

retratos leva o leitor à compreensão do caráter do narrador e de sua linhagem.  

 Grande número de referências literárias e culturais: A obra Mésaventures du Paradis 

conta com inúmeras referências a outras obras literárias, bem como a nomes de 

personalidades, preparações culinárias, endereços e datas. Todas essas menções 

enriquecem a caracterização de personagens e as descrições presentes no texto. 

Assim, por exemplo, no trecho a seguir, as alusões a nomes do cenário cultural são 

fundamentais para a construção do personagem do avô do narrador: “Mon grand-

père, lui, tenait sa légende. Fidel vint rejoindre ses héros aux côtés de Mistinguett, 

James Joyce, Maurice Chevalier, Fausto Coppi et Raymond Oliver, sosie de Pierre 

Brasseur et patron du succulent Véfour”. (12) 

Além disso, ao longo da obra, Orsenna retoma trechos célebres de obras literárias 

francesas e os emprega em trechos narrativos e nas falas de personagens. Apenas 

leitores atentos e familiarizados com a cultura literária francesa são capazes de 

apreender essas menções. Por exemplo, no fragmento a seguir, nota-se um excerto da 

obra Candide ou l’optimisme de Voltaire: “En dépit de cet inconfort, il lève vers nous un 

masque confiant dans lequel les plus optimistes peuvent deviner un regard souriant, 

diagnostic confirmé par le geste rituel du plongeur paisible: le bout du pouce rejoint le 

bout de l’index en un cercle parfait, tout va pour le mieux dans le meilleur des 

mondes”. (77)  
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 Construção de imagens: O autor recorre frequentemente às imagens. Ele opera uma 

“figuração de sentido que faz as palavras dizerem algo diferente de seu estrito valor 

semântico”. (CANDIDO, 2004, 121) Desse modo, Orsenna reordena o mundo, inserindo 

originalidade em sua representação e criando novos significados aos já existentes. De 

fato, pode-se encontrar já no título uma metáfora de Cuba: Mésaventures du Paradis. 

Entre as imagens mais recorrentes encontradas no texto estão: 

- Os símiles (comparações explícitas) por meio das quais o autor justapõe duas 

realidades, clarificando e enriquecendo seu texto: 

 “C’était le temps de l’ancienne gare, avec sa verrière ronde qu’un jour un train, 

emporté par son élan, avait défoncée et la locomotive pendait dans le vide, son nez 

pointé vers Saint-Germain-des-Prés comme si elle n’avait jamais rêvé que de prendre 

un verre à la terrasse des Deux-Magots.” (15)  

“Les îles sont comme des pierres d’un gué.” (15)  

 “L’embargo était un ogre logé juste derrière l’horizon.” (85) 

 

- As metáforas (comparações implícitas) mediante as quais Orsenna estabelece 

relações subjetivas e transpõe realidades, revelando o mundo de uma nova forma.  

“Plus tard , García Márquez et Günter Grass compléteraient ma libération, mais le 

Cubain avait, le premier, ouvert la porte de la geôle française, bien trop française.” 

(16) 

“Seule sur le balcon, perdue dans un rocking-chair, une petite momie se balançait, 

doucement poussée par le vent. Je m’avançai. La momie me tendit une main sèche 

comme du papier (...). (35) 

“Les fantômes se font de plus en plus pressants, impérieux, sans doute tenaillés par la 

faim, la terrible faim cubaine.” (99) 

  

- As hipérboles (“palavras que exageram além do limite da verdade” – CANDIDO, 132, 

2004). Por intermédio desse tropo, Orsenna transgride o limite da verossimilhança 
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para intensificar a ideia que deseja passar. Além de obter o sentido desejado, o autor 

orna o seu texto. 

“Des mains se tendaient vers l’enseigne de la Bodeguita légendaire, là où Hemingway 

noyait ses dragons intimes sous les cascades de cocktail mojito.” (100) 

“Sa tête disparaissait derrière une montagne de riz.” (103) 

 

- As metonímias. Através de relações objetivas que mantêm a contiguidade de 

sentido, Orsenna embeleza sua obra. 

“Plus tard, García Márquez et Günter Grass compléteraient ma libération (...)” (16)  

“Et c’est alors que le Ciel, malgré tout ce qu’en peut dire le clergé de Miami, prouva sa 

complicité avec la Révolution Cubaine.” (129) 

 Uso de expressões idiomáticas: O recorrente uso de expressões idiomáticas no relato 

atribue um caráter ideológico ao texto representante de uma cultura e de um período. 

De fato, as imagens criadas por essas expressões ligam-se diretamente às experiências 

diárias do autor e do leitor que partilha do mesmo grupo.  

“Alors le marxisme cubain ne faisait grâce d’aucun détail à l’existentialisme parisien, 

quoi qu’il en coûtât aux organismes.” (46) 

“Qu’est-ce que je t’ai dit, l’uppercut est pour les chiens?” (130) 

 Uso de léxico de especialidade: Orsenna recorre por vezes ao léxico técnico de modo a 

ilustrar de forma precisa atividades desenvolvidas em Cuba. Assim ocorre na obra 

Mésaventures du Paradis, com o vocabulário náutico, com termos ligados ao boxe e ao 

mergulho submarino e com o léxico culinário. Por meio desses vocábulos, o leitor 

elabora uma imagem acurada da realidade apresentada e passa a compreender as 

áreas de especialidade.  

“Le tirant d’eau maximal admis à basse mer est de 12,8m dans le chenal. Les pétroliers 

peuvent entrer avec un tirant d’eau inférieur à 11,2m. Le mouillage principal admet 

des navires calant 10m au maximun.” (89) 
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 Uso de reticências: Orsenna utiliza frequentemente as reticências nos trechos 

narrativos e nas falas de seus personagens marcando assim uma suspensão na frase e 

obtendo efeitos diferentes, como a expressão de sentimentos e o apontamento de 

pausas nas falas dos personagens.  

“Si grand, si beau, si rayonnant, si jeune et si paternel...” (49) 

“- Vous voilà enfin!...” (103) 

 Uso do passé simple e do passé antérieur: Orsenna faz uso do passé simple ao relatar 

situações distantes do momento de enunciação. Assim, por meio desse tempo verbal, 

o autor estabelece uma ruptura com o momento presente. Nota-se que o passé 

composé também é utilizado na narração. Porém, seu uso restringe-se ao relato de 

fatos ligados ao presente do narrador. Orsenna opta pelo passé antérieur, de uso 

restrito à literatura, no lugar do plus-que-parfait, em orações subordinadas temporais, 

introduzidas por locuções e conjunções temporais. Por meio de seu uso, o autor 

denota uma ação breve e terminada, que mantem relação imediata de anterioridade 

com outra ação.  

“Nul, plus attentivement que lui, ne suivit l’épopée des barbus vert olive, et chaque 

nouvelle fureur de Washington le mettait au bonheur.” (12) 

“À peine le neveu de Teresa eut-il lancé l’ancre grise dans l’eau historique et turquoise, 

à peine le mari de Teresa eut-il prié le moteur de cesser ses grondements que le 

photographe se jeta par-dessus bord.” (77) 

 Grande número de diálogos: A obra em questão dispõe de diversos diálogos travados 

entre o narrador e os personagens encontrados ao logo de sua viagem. Esses diálogos 

são fundamentais para a caracterização dos personagens. As conversas nos mostram 

aspectos das figuras retratadas por meio de suas afirmações e de seus modos de 

expressão.  
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 

“Toda a teoria deve ser feita para poder ser posta em 

prática, e toda a prática deve obedecer a uma teoria. Só 

os espíritos superficiais desligam a teoria da prática, não 

olhando a que a teoria não é senão uma teoria da 

prática, e a prática não é senão a prática de uma 

teoria.”  (Fernando Pessoa, 1926 – In: Revista de 

Comércio e Contabilidade, nº4) 

 

 Esse capítulo versará sobre reflexões teóricas a respeito da tradução. Tomou-se como 

elemento norteador desse trabalho o princípio de que teoria e prática não são campos 

distantes, mas antes devem caminhar juntos. Um dos desafios desse projeto é a apropriação 

da teoria como orientadora da prática, contudo, sem recorrer à prática como mero 

instrumento de reprodução. Pelo contrário, a teoria dá-nos pistas de caminhos a seguir na 

prática, e a prática faz-nos questionar a teoria, dando-lhe uma nova configuração. 

    Assim, as reflexões teóricas expostas a seguir não são partes isoladas do estudo, nem 

se trata de algo despregado do todo. Essas considerações tecem um diálogo com o processo 

de tradução da obra Mésaventures du Paradis, como será mostrado adiante nas justificativas 

de minhas opções de tradução. 

 

2.1 A tradução literária: breve retrospectiva histórica 
 

 Comecemos por uma abordagem histórica da tradução literária. Acredito que o 

entendimento do que representou a tradução em cada época e espaço sirva para uma melhor 

compreensão do significado da tradução no momento atual em nossa cultura. A história se 

mostra aqui como fonte de acesso para o presente. A partir dela, podemos conhecer o que foi 

aceito e repudiado em tradução, bem como o status ocupado pela atividade.  

Muito se discute sobre o início das atividades de tradução literária. No entanto, não há 

consenso sobre esse ponto. Sabe-se, no entanto, que os romanos exerceram amplamente a 

tradução de textos gregos.  
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Susan Bassnett (2003, 81) afirma que a tradução era entendida pelos romanos como 

um instrumento de disseminação de sabedoria. Os romanos preocupavam-se com o 

enriquecimento de seu sistema literário e tinham nos gregos os modelos a serem seguidos.  

Para a autora, a tradução nessa época consistia, sobretudo, de um exercício de 

estilística comparada (BASSNETT, 2003, 83). Os tradutores romanos não precisavam ater-se à 

estrutura do texto fonte, os leitores, por sua vez, conheciam os originais e a avaliação do 

trabalho era baseada na utilização criativa do texto grego. Assim, a tradução era vista como 

um metatexto do original. 

Datam também desse período as reflexões de Horácio e Cícero sobre a atividade da 

tradução literária. Ambos os pensadores ocuparam-se da distinção entre a tradução literal e a 

tradução do sentido. Segundo Bassnett (2003, 83), para Horácio e Cícero, a tradução deveria 

se basear na interpretação do texto fonte e na preocupação com o sentido da obra. A 

responsabilidade do tradutor era para com o leitor da língua de chegada. 

Um evento fundamental que merece destaque na história da tradução literária é a 

tradução da Bíblia. Bassnett (2003, 85) salienta que, além de uma missão estética, o tradutor 

desse texto possuía uma missão doutrinária. Sobressai-se ao longo da vasta história de 

traduções da Bíblia, a tradução para o latim feita por São Jerônimo (384 d.C.), encomendada 

pelo Papa Dâmaso. São Jerônimo priorizou o sentido em detrimento da palavra e influenciou 

diversas gerações de tradutores da Bíblia. No entanto, seu trabalho suscitou discussões sobre a 

fronteira entre a liberdade estilística e a interpretação herética da obra religiosa. 

O século XIV foi palco da primeira tradução da Bíblia para o inglês, realizada pelo 

teólogo John Wycliffe. De acordo com Bassnett (2003, 86), Wycliffe, influenciado pelo 

movimento da Reforma já em formação, propunha que o homem se reportasse diretamente a 

Deus e à lei de Deus, representada na Bíblia. Assim, com o declínio da língua latina, a tradução 

do texto para o inglês visava o acesso direto do leitor à obra. 

Bassnett (2003, 87) ressalta a função política que, a partir desse momento, recebe a 

atividade de tradução da Bíblia. O texto deveria ser acessível a um leigo. Logo, a tradução tinha 

de ser inteligível e idiomática (BASSNETT, 2003, 87). Mais uma vez, o sentido e não a palavra 

recebia destaque na tradução. 

No século XVI, a Bíblia foi traduzida para diversas línguas europeias. Mas, Bassnett 

(2003, 92) salienta que o projeto de tradução de textos para línguas vernáculas teve início 

muito antes. Já no século IX, a tradução possuía uma função didática e moral e, 
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consequentemente, política, os textos eram traduzidos para as línguas locais a fim de educar a 

população.  

Assim ocorreu com diversas obras além da Bíblia. De acordo com Barzotto (2007, 2), a 

partir do século XV, a literatura europeia se transforma: não são apenas obras greco-romanas 

que ganham traduções, mas também autores europeus, entre eles Boccaccio, Alighieri e 

Petrarca. A tradução torna-se, então, uma fonte de enriquecimento das literaturas nacionais e 

possui papel fundamental no desenvolvimento da cultura de países recém-formados. 

Barzotto (2007, 2) mostra que, nessa época, não havia a preocupação com a autoria do 

texto. Cabia ao tradutor à função de imitar, adaptar e transformar a obra original. Desse modo, 

muitas vezes, o tradutor inspirava-se no texto de partida para criar algo novo.  

De acordo com Bassnett (2003), as primeiras teorias da tradução surgiram no século 

XV. Um dos teorizadores que se destacou nesse período foi Etienne Dolet e sua obra La 

manière de bien traduire d’une langue en autre, publicada em 1540. Hebling (2010, 3) afirma 

que Dolet valorizava sua língua materna, o francês, e, dava a ela o mesmo status das línguas 

clássicas e de outras línguas modernas. Dolet via na tradução um meio para a apropriação da 

cultura linguística e literária do latim e do grego. Assim, a tradução enriquecia a língua 

vernácula.  

Em sua obra, Dolet determinou os cinco princípios que devem ser seguidos por um 

bom tradutor (Bassnett, 2003, 97):  

1) entendimento completo do tema e do sentido do texto de partida.  

2) conhecimento profundo da língua de partida e de chegada. 

3) o tradutor deve evitar a tradução à letra. 

4) o tradutor deve fazer uso da língua corrente. 

5) o tradutor deve estar atento à harmonia do discurso.  

Cabe dizer que, para Dolet, a clarificação de aspectos obscuros da obra era permitida 

ao tradutor. É possível perceber que a busca pelo sentido do texto original é fundamental para 

Dolet: “O tradutor que consiga essa compreensão nunca será obscuro em sua tradução”. 

(DOLET, 2006, 198 apud HEBLING, 2010, 4).  
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No século XVII, deve-se destacar a atenção dada aos modelos clássicos. Bassnett (2003, 

105), mostra que esse apelo foi resultado de um período de grandes transformações político e 

religiosas. A tentativa de estabelecer novas regras para a produção estética ocasionou a 

retomada dos cânones.  

Foram muitas as reflexões sobre a tradução poética suscitadas na época na Inglaterra. 

Barzotto (2007, 4) destaca a possibilidade do tradutor em transformar um autor clássico em 

autor contemporâneo: “usando uma linguagem mais natural e menos rebuscada, mas que 

revelasse toda a profundidade greco-latina e que mantivesse o ideário da Antiguidade em uma 

espécie de transporte poético de ideias, mas com a modificação e atualização escrita”. Vê-se 

que a tradução literal era dissuadida na época.  

John Dryden (1680, apud Bassnett, 2003, 105) grande tradutor do período, elaborou 

três formas de traduzir em seu Prefácio às Cartas de Ovídio: 

1) a metáfrase: tradução literal. 

2) a paráfrase: tradução do sentido. 

3) a imitação: tradução livre na qual o tradutor pode se afastar do texto de partida. 

De acordo com Bassnett (2003, 105), Dryden designava a paráfrase como o modelo 

mais equilibrado. Ele ainda reforçava a necessidade do tradutor de conhecer profundamente 

as línguas de trabalho e o estilo do autor que traduz, de ter empatia pelo texto trabalhado, e, 

no caso da tradução de poesia, de ser também um poeta.  

Outro grande tradutor da época foi Alexander Pope (1688 – 1744). Barzotto (2007, 5) 

mostra que Pope preconizava “a exatidão na tradução, mas não de forma servil e sim para 

manter o espírito do autor”. Bassnett (2003, 106) acrescenta que Pope considerava 

fundamental a leitura atenta da obra a ser traduzida, de forma a alcançar a compreensão dos 

pormenores do estilo do autor.  

Barzotto (2007, 6) destaca no século XVIII o início do estabelecimento da tradução 

como profissão, o que colocou em debate a dicotomia entre a fidelidade e/ou a liberdade do 

autor para como o texto de partida. De modo geral, os especialistas da época procuravam não 

se afastar demasiado do original, apesar de fazerem algumas adaptações.  

Nesse mesmo período, na Alemanha, a tradução era vista como forma de desenvolver 

e enriquecer a língua e a literatura nacional. Assim, os alemães procuraram ater-se ao texto 
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original e aproximar-se de uma tradução literal. Essa corrente afastava-se do modo de traduzir 

francês da época.  Barzotto (2007, 5) realça o movimento francês conhecido com Les Belles 

Infidèles, no qual os tradutores modificavam o texto de partida com o objetivo de clarificá-lo e 

embelezá-lo.   

Nesse contexto, o poeta alemão Goethe (1749 -1832) que, apesar de não ser 

considerado um teórico da tradução, esteve envolvido com essa prática, classificou a atividade 

tradutória em três tipos, sendo a terceira a mais elevada e sublime.  

1) tradução simples e prosaica com o objetivo de familiarizar o público com o texto 

estrangeiro. 

2) entendimento do sentido da obra original e sua posterior reprodução em termos do 

tradutor. 

3) texto idêntico ao original, com a sua decorrente estranheza na língua de chegada.  

Durante o século XVIII, a obra The Principles of Translation (1790) de Alexander Fraser 

Tytler destacou-se no campo da teoria da tradução. A obra postula três princípios básicos da 

tradução (Bassnett, 2003, 110): 

1) a tradução como transcrição do original. 

2) estilo e modo de escrita com as mesmas particularidades do original. 

3) a tradução com a naturalidade do original. 

Tytler não aconselhava o afastamento da tradução do texto original, mas assinalava 

que o tradutor devia contribuir cautelosamente com o texto, de modo a torná-lo mais claro e 

menos ambíguo. (BARZOTTO, 2007, 4) 

No final do século XVIII teve início na Europa o movimento do Romantismo. Raymond 

Williams (1969, 53) afirma que os escritores dessa época possuíam um espírito criador e 

empenhavam-se no estudo e na crítica da sociedade. Trata-se de uma geração de artistas que 

presenciaram mudanças sociais e econômicas importantes. Em 1789, eclode a Revolução 

Francesa e, mais lenta, porém não menos significativa, ocorre a Revolução Industrial iniciada 

nos anos 1760.  

Todos esses eventos trouxeram transformações nas dinâmicas sociais. No campo 

literário, Williams (1969, 55) salienta o crescimento de leitores pertencentes a uma nova classe 
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média e o desenvolvimento de um mercado literário. A partir de então, a arte deveria se 

sujeitar às leis do mercado. Williams mostra que não foi pequeno o número de autores que se 

revoltaram contra o status comercial que a literatura recebeu.  

De acordo com o autor, concomitantemente, elabora-se uma nova teoria da arte, na 

qual ela seria uma forma de atingir a verdade imaginativa e o artista seria uma pessoa 

especialmente dotada que orientaria a vida comum. O artista e a arte encarnavam valores e 

poderes que poderiam estar ameaçados devido às mudanças nas relações de trabalho. Assim, 

o autor como um gênio passou a contrapor-se à atividade imitativa formal, encarnada pelos 

ideais neoclássicos, o que despertou a noção de liberdade criadora.  

Essas transformações ecoaram no campo da tradução. Para Bassnett (2003, 112), 

nesse período questionou-se a tradução como actividade mecânica ou criadora. A primeira diz 

respeito à simples difusão de obras e autores e a segunda fala sobre o contato entre o gênio 

criador (tradutor) e o gênio original (autor).  

No entanto, Bassnett (2003, 114) sinaliza que, nessa época, não houve um grande 

interesse nos processos de tradução. Procurou-se, sobretudo, traduzir obras diversas que 

encarnassem o segredo do universo. Segundo a autora, acreditava-se que o sentindo da obra 

repousava nos interstícios da língua. Desse modo, o tradutor tinha de escolher entre duas 

formas de traduzir: a tradução literal que se concentrasse na língua imediata da mensagem ou 

o uso de uma língua artificial derivada da língua original do texto que possibilitasse passar o 

seu sentido através da estranheza suscitada.  

No século XIX, Friedrich Schleiermacher (1768 – 1834) lançou um novo modelo de 

tradução, no qual criou um subsistema linguístico a ser utilizado pelos tradutores. De acordo 

com Hebling (2010, 9), Schleiermacher propõe uma abertura ao estrangeiro de forma a manter 

as particularidades do original e aproximar o leitor do autor. Assim, o tradutor devia seguir de 

perto o original.  

Bassnett (2003, 118) salienta que desse modo tradutório decorre a dificuldade de 

leitura das obras traduzidas, uma vez que elas possuíam particularidades linguísticas de difícil 

compreensão. O entendimento da obra traduzida torna-se um desafio ao leitor.  

Schleiermacher apud Hebling (2010, 10) diz: “o leitor da tradução será igual ao melhor 

leitor do original apenas quando ele é capaz de adquirir primeiro uma impressão do espírito 

particular do autor, bem como a do idioma do trabalho, e desenvolver uma compreensão 
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definitiva do mesmo mais tarde”. Hebling (2010, 10) fala do pressuposto do tradutor na 

existência de um superleitor. 

Para Bassnett (2003, 118), os tradutores da época rejeitavam o ideal da literacia 

universal. As traduções do período eram lidas por um público pequeno e intelectualizado e 

suscitavam apenas o interesse desse grupo, o que resultou na desvalorização da atividade, 

vista como elitista.   

 Márcia Martins (2010, 69) apresenta o século XX como um período fértil para o 

desenvolvimento dos estudos de tradução. De acordo com Martins, anteriormente, a teoria da 

tradução se vinculava a campos como o da filosofia, estudos literários, linguísticos e 

antropologia. A partir do final do século XX, ela recebe um caráter disciplinar, constituindo-se 

como área autônoma. 

 Após os anos 1950, destacam-se diversos teóricos da área como André Lafevere e 

Lawrence Venuti.  

Segundo Martins (2010, 60), Lafevere, a partir dos anos 1970, muda o foco dos estudos 

de tradução. Para ele, a pesquisa devia se concentrar não mais na palavra e no texto fonte, 

mas sim no nível da cultura e da história, deslocando a atenção para o texto de chegada e o 

público-alvo. Lafevere, junto com outros teóricos da época, associam tradução à manipulação, 

para eles, toda a reescrita reflete uma ideologia e uma poética. 

Martins (2010, 64) mostra que a tradução passa a ser percebida como uma atividade 

orientada por normas culturais e históricas e o sentido do texto não é mais aquele encontrado 

nos interstícios da língua, mas possui um caráter instável.  Além disso, entram em jogo os 

esquemas de patronagem. Lafevere dedica atenção especial aos mecanismos de poder de uma 

sociedade. A tradução passa a depender também de instituições e editoras que através de 

incentivos e patrocínio interferem diretamente no campo cultural de um local e de uma época. 

O norte-americano Lawrence Venuti dedicou-se à teoria da invisibilidade do tradutor. 

Em seu estudo, ele destaca a cultura de seu país e a inglesa nas quais a figura do tradutor é 

apagada no texto de chegada (MARTINS, 2010, 65). De acordo com Venuti, esse fenômeno se 

deve a dois fatores: (1) a tentativa do tradutor em passar ao leitor a impressão de que a obra 

foi escrita diretamente na língua de chegada e (2) o critério de avaliação de uma tradução 

baseado na fluência e naturalidade da obra que suprimiu as particularidades linguísticas e 

estilísticas do original. 
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Segundo Martins (2010, 66), Venuti acredita que o tradutor deve se opor a sua 

invisibilidade, uma vez que ela mistifica a atividade tradutória, bem como desvaloriza o seu 

próprio trabalho. Ademais, para ele, a fluência no texto de chegada aniquilaria a diferença 

linguística e cultural da obra, domesticando o texto estrangeiro. 

Assim, a tradução teria de ser portadora de certo estranhamento. De acordo com 

Martins (2010, 67), Venuti se aproxima do pensamento de Schleiermacher, mas adiciona à sua 

teoria um cunho político, o de impedir a domesticação de um texto. O estranhamento para 

Schleiermacher constituir-se-ia no enriquecimento da língua e literatura alemã e, para Venuti, 

visaria abalar o domínio cultural do inglês no final do século XX, evidenciando culturas de 

minorias.  

 

2.2 As grandes questões da tradução literária 
 

 Após a retrospectiva histórica, focarei as questões que considero fundamentais no 

campo da tradução literária. Trata-se de assuntos centrais discutidos amplamente ao longo da 

evolução da tradução. O que trago hoje são ponderações modernas feitas à luz dos 

pensadores vistos anteriormente. As questões tratadas abaixo serviram como base para a 

definição do meu fazer tradutório. Por meio delas e do panorama histórico tratado 

anteriormente, pude definir quais caminhos seguiria para obter uma tradução séria e 

consciente da obra de Orsenna. 

 

2.2.1 Tradução literal e tradução do sentido 

 

Souza (1998, 51) destaca a dicotomia tradução literal e tradução do sentido como um 

dos temas principais em torno do qual girou e gira a discussão sobre a tradução. Entende-se 

por tradução literal, uma tradução fiel à palavra do texto de partida, e por tradução do 

sentido, um trabalho comprometido em passar o espírito e a essência da obra original ao 

leitor.  

 Como foi visto no capítulo anterior, Cícero e Horácio defendiam a tradução do sentido, 

bem como São Jerônimo (século IV), em sua tradução da Bíblia, e o francês Etienne Dolet 

(século XVI). Do outro lado, têm-se nomes como: Goethe, Schleiermacher, Berman e Venuti. 
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Esses últimos acreditavam que um bom tradutor devia ater-se à palavra do texto, de forma a 

manter o estrangeiro e seu consequente estranhamento na tradução.  

Focarei o estudo de Antoine Berman, teórico francês do século XX (1941-1991) que em 

sua reflexão sobre a tradução, estudou amplamente as duas formas de traduzir: a tradução da 

letra e a tradução etnocêntrica. O exame desses modos de tradução pode ser encontrado 

principalmente em duas de suas obras: La traduction et la lettre, ou l’auberge du lointain 

(1985) e Pour une critique des traductions: John Donne (1995 – obra póstuma). 

Entende-se por tradução da letra um trabalho preocupado em “reconhecer o Outro 

enquanto Outro” (1985, 88, apud Battisti, 2000, 21). Para Berman, a ética na tradução ocorre 

apenas quando há fidelidade e exatidão no texto traduzido. Privilegia-se, assim, a conservação 

de características particulares da língua de partida de modo a manter o estrangeiro e a sua 

estranheza no texto de chegada. Estamos diante de uma tradução que prioriza a forma e o 

texto original. 

A tradução etnocêntrica, por sua vez, evita a contaminação pelo Outro. Ela domestica 

o que é alheio. Para Berman, o resultado desse processo é a ausência de qualquer tipo de 

estranhamento ou dificuldades de sentido. Berman condena essa forma de traduzir. O autor 

afirma (1985, 58, apud Battisti, 2000, 30): “chamo de má tradução aquela que, geralmente sob 

a marca da transmissibilidade, opera uma negação sistemática da estranheza da obra 

estrangeira”. 

Cabe lembrar que a reflexão de Berman foi feita à luz de seus estudos sobre a 

atividade tradutória dos românticos alemães. De fato, a sua tese de doutorado, intitulada 

L’épreuve de l’étranger: culture et traduction dans l’Allemagne romantique (1984) trata da 

tradução na Alemanha no final do século XVIII, época em que, como mostra Castro (2007, 31), 

o país passava por um período de expansão cultural e a tradução colaborava no processo de 

enriquecimento da cultura. A tradução era então um instrumento de engrandecimento da 

língua, uma vez que procurava introduzir a estrangeirização no idioma.  

Berman alerta o tradutor a respeito de certas tendências deformadoras que podem 

ocorrer em qualquer tradução, mas, sobretudo, naquelas que se enquadram no modelo 

etnocêntrico. São elas (1985, 69, apud Battisti, 2000, 25):  

 Racionalização ou desconsideração do estilo do autor. 

 Clarificação e alongamento do texto de forma a torná-lo mais claro que o original. 
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 Enobrecimento do texto de forma a compor frases elegantes no texto de chegada. 

 Empobrecimento qualitativo e quantitativo no que se refere ao campo lexical. O 

primeiro revela a perda de riqueza sonora e o segundo, de significação.  

 Destruição do ritmo original. 

 Destruição das redes significantes subjacentes ao texto. 

 Destruição dos sistemas internos do texto, como os tipos de construções de frases e 

locuções utilizadas.  

  Apagamento das superposições das línguas, quando mais de uma língua encontra-se 

presente no texto.  

Percebe-se que Berman desejava uma tradução que não se afastasse do original em 

nenhuma instância, seja ela fonológica, morfológica, sintática, semântica e retórica. Trata-se 

de uma tarefa se não impossível, de difícil realização para o tradutor. Battisti (2000, 26) 

destaca que mesmo Berman, enquanto tradutor, deparou-se com o desafio de se manter 

inteiramente fiel ao original. Na introdução à sua tradução para o francês da obra Los siete 

locos, do argentino Roberto Arlt, Antoine e Isabelle Berman (tradutores da obra) salientam que 

optaram por um meio-termo entre a tradução da letra e a tradução etnocêntrica uma vez que 

o francês literário não estaria pronto para receber as perversões estilísticas de Arlt. (BATTISTI 

2000, 26) 

A estudiosa brasileira de tradução Maria Clara Castellões de Oliveira (2007, 1) realça 

em seu trabalho a impossibilidade do enquadramento em uma das formas de traduzir de 

Berman: “Não há como, no contexto atual dos estudos da tradução, informado por teorias 

filosóficas e literárias de cunho pós-estruturalista, pensar-se na possibilidade de eleição do que 

se poderia chamar de uma ética da tradução”.  

Antes, a autora defende uma ética da responsabilidade na qual “existe um 

compromisso do texto traduzido com a alteridade do texto estrangeiro e um 

comprometimento desse mesmo texto com as normas do seu entorno”. (OLIVEIRA, 2007, 7) 

Deve-se lembrar de que sem o leitor não há objetivo em traduzir, sem a 

estrangeirização do texto de partida não há o que traduzir. O meio-termo entre esses dois 

extremos seria, então, a resposta para a oposição abordada por Schleiermacher (2001, 43 
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apud Petry, 2008,15): entre os dois senhores ao qual o tradutor escolhe servir: levar o autor ao 

leitor ou o leitor ao autor?  

 

2.2.2 A invisibilidade do tradutor 

 

 A fidelidade do tradutor ao texto original cultuada por Berman traz à tona outra 

questão fundamental no âmbito da tradução literária: a invisibilidade do tradutor. Como vimos 

anteriormente, uma boa tradução para Berman seria aquela em que o texto original é 

transportado de forma exata à outra língua, estando em absoluta harmonia com o estilo, 

sentido, ritmo e sintaxe do autor.  

 No entanto, devemos refletir sobre o limite para o apagamento do tradutor e 

questionar-nos se o sentido de uma obra se restringe àquele desejado pelo autor e se ele é 

inerente ao texto.  

Bohunovsky (2001, 52) mostra que no pós-guerra a tradução foi vista como um mero 

mecanismo de transferência de significados de uma língua a outra. Tal visão foi defendida, 

entre outros autores, pelo escocês John C. Catford, que via o texto como um objeto estável e 

transportável. Bohunovsky evidencia que essa concepção de tradução já não é bem aceita. 

Acredita-se, hoje, que o texto não possui um significado claro e intrínseco a ele, mas 

que o sentido do original depende da interpretação do leitor. O tradutor aparece como um dos 

receptores do original e a sua experiência de acolhida do texto é única e individual. (AUBERT, 

1994, 75 apud BOHUNOVSKY, 2001, 53).  

Para Rosemary Arrojo (2000, 40 apud Bohunovsky, 2001, 55), “é impossível resgatar 

integralmente as intenções e o universo de um autor, exatamente porque essas intenções e 

esse universo serão sempre, inevitavelmente, nossa visão daquilo que possam ter sido (...) 

mesmo que tivermos como único objetivo o resgate das intenções originais de um 

determinado autor, o que somente podemos atingir em nossa leitura ou tradução é expressar 

nossa visão desse autor e suas intenções”.  

 De acordo com os dois autores citados acima, a invisibilidade do tradutor é impossível 

dado que o que esse profissional veicula em seu trabalho é a sua interpretação do original. 

Como mostra Bohunovsky (2001, 54), a tradução é fruto de um quadro cultural, ideológico e 

político que estão de certa forma expressos nela.    
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 A questão da invisibilidade do tradutor está também diretamente ligada à outra 

questão fundamental no campo da tradução: a legibilidade do texto de chegada.  O tradutor 

pode optar por manter-se fiel ao original, respeitando suas particularidades sintáticas, 

fonológicas, semânticas, etc, e tentar tornar-se invisível ou pode optar pela adequação do 

texto à comunidade leitora, possuidora de características e convenções literárias. A primeira 

escolha pode resultar, por vezes, num texto de compreensão obscura. Seja qual for a sua 

inclinação, de acordo com Arrojo (1992, 103 apud Bohunovsky , 2001, 58), o significado de 

uma obra será sempre considerado dentro de um contexto e perspectiva particulares e a 

preservação dos significados originais do texto será impossível. 

 A autora adiciona: “traduzir (...) implica (...), em primeiro lugar, reconhecer seu papel 

essencialmente ativo de produtor de significados e de representante e intérprete do autor e 

dos textos que traduz. Além desse reconhecimento, é claro, cabe ao tradutor assumir a 

responsabilidade pela produção de significados que realiza e pela representação do autor a 

que se dedica”. (ARROJO, 104 APUD BOHUNOVSKY, 2001, 59) 

 Por fim, cabe refletir sobre a valorização do papel do tradutor nos dias atuais. Muitos 

profissionais da área manifestam descontentamento por não terem seus nomes estampados 

na capa de suas traduções. Ora, se o tradutor deseja mostrar-se como elemento 

fundamentador da passagem do texto de uma língua a outra, ele deve também assumir o seu 

poder autoral. A sua tradução é resultado de suas escolhas e de seu entendimento do texto. 

Quando o tradutor tiver completa consciência disso, talvez a sua marginalização no âmbito 

literário chegue ao fim. 

 

2.2.3 Intraduzibilidade? 

 

 Um objeto contumaz de reflexão dos estudos da tradução é a suposta intraduzibilidade 

de certos textos. Muitos teóricos se questionam sobre até que ponto se pode levar o original à 

outra cultura, constituída de uma visão de mundo diversa, categorizada por uma língua 

distinta.  

 Segundo Seligmann-Silva (2003, 1), a corrente que defende a intraduzibilidade de 

algumas obras pensa, acima de tudo, na escrita poética do texto original, na impossibilidade de 

separação de certo conceito de uma imagem acústica, ou seja, de um significado de um 

significante e no relativismo cultural.  
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Souza (1998, 53) destaca pensadores como Jakobson para quem “a poesia, por 

definição, é intraduzível” (1971, 72 apud SOUZA 1998, 53) e Manuel Bandeira, poeta brasileiro 

do século XX que traduziu diversas obras de poesia ao longo da vida, e afirmou que ela era, em 

sua essência, intraduzível. (PAES, 1990, 35 apud SOUZA, 1998, 53). 

O linguista escocês John Catford (1965 apud Bassnett, 2003, 64) nota que a 

intraduzibilidade pode ocorrer em duas instâncias diferentes: linguística e cultural. A primeira 

se caracteriza pela ausência na língua de chegada de um substituto sintático ou léxico para um 

termo da língua de partida, a segunda diz respeito à inexistência na cultura da língua de 

chegada de um termo ou ideia empregados na língua de partida.  

Cabe aos tradutores a superação das dificuldades encontradas. Jakobson (1971, 63 

apud Souza, 1998, 53) salienta que as línguas podem expressar as mesmas coisas, mas de 

modos diferentes. No caso de dificuldades na tradução de um signo, pode-se recorrer a 

“empréstimos, calcos, neologismos, transferências semânticas e circunlóquios”.   

A dificuldade encontra-se então na segunda instância. Bassnett (2003, 65) mostra que 

o impasse aí contido vai além da ausência na cultura de uma língua de um termo expresso por 

outra. Segundo ela, mesmo termos abstratos que parecem dispor de equivalentes na maior 

parte das línguas, como home e democracy apresentam dificuldades de tradução, dado que o 

leitor compreendê-los-á de acordo com o seu contexto cultural e o termo terá, assim, uma 

siginificação particular.  

Dessa forma, para Bassnett (2003, 66) “na medida em que a língua é o sistema 

modelizante primário numa cultura, a intraduzibilidade está, de facto, necessariamente 

implícita no processo de tradução”. 

Georges Mounin (1963, 279 apud Bassnett, 2003, 70), linguista francês, adiciona que 

“a experiência pessoal, naquilo que ela tem de único, é intraduzível”, assim, “não há dúvida de 

que a comunicação através da tradução nunca pode estar completamente acabada, o que 

também demonstra que nunca é inteiramente impossível”. 

Souza (1998, 53) mostra que a equivalência total entre línguas não existe no nível da 

forma, mas encontra-se no nível da comunicação. Para a autora, a tradução pode por vezes ser 

limitada, mas não é ilusória. (SOUZA, 1998, 52) 

Desse modo, é responsabilidade do tradutor esforçar-se na procura de equivalentes 

linguísticos fieis na língua de chegada que possam abranger todo o conteúdo veiculado pelo 
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autor. Mas, sobretudo, compete-lhe abrir-se à cultura do Outro de forma a integrar ao texto 

traduzido uma visão do mundo próxima à transmitida no original. O tradutor deve assumir a 

posição de intermediário entre culturas. 

 

2.2.4 As dificuldades na tradução de prosa 

 

 Como foi visto acima, a intraduzibilidade é comumente tratada como um desafio 

próprio à tradução de poesia. Bassnett (2003, 175) salienta que essa percepção pode provir da 

noção equivocada de que a narrativa dispõe de uma estrutura mais simples que um poema, e 

é, por consequência, mais fácil de traduzir. 

 Segundo a autora (2003, 175), um dos erros mais frequentes dos tradutores de prosa 

literária é considerar o conteúdo da obra separadamente de sua forma e olhar as frases do 

texto isoladamente sem considerar a sua relação com a estrutura completa do trabalho, o que 

seria impensável em um poema. Para ela, mesmo em um romance a forma e o conteúdo são 

inseparáveis. 

 De acordo com Bassnett (2003, 178), cada trecho de um texto transmite uma série de 

pistas que leva o leitor atento a destacar os códigos e artifícios que operam ao longo de toda a 

obra, como o estilo do autor, o tom adotado por ele e o padrão de estruturas usadas. Assim, a 

avaliação isolada de frases e a sua posterior tradução traz à tona a perda de aspectos 

fundamentais para o entendimento da obra. Para Wolfgang Iser (1974, 277 apud Bassnett, 

182) a frase não é apenas um enunciado “mas visa algo para além daquilo que realmente diz”, 

pois “constitue sempre uma indicação de algo que está para vir e cuja estrutura é prenunciada 

pelo seu conteúdo específico”. 

 O escritor e crítico literário britânico Hilaire Belloc (1931, apud Bassnett, 2003, 183) 

elaborou seis diretrizes para o tradutor de prosa: 

1. A tradução de narrativa deve ser feita por blocos e cabe ao tradutor julgar a obra como uma 

unidade integral. Ele deve questionar-se sobre o sentido total de cada parte. 

2. A expressão idiomática deve ser traduzida por outra expressão idiomática. 
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3. O tradutor deve estar atento à intenção do autor da língua de partida e tem de traduzí-la 

fidedignamente. Muitas vezes, é necessário acrescentar palavras de modo a deixar o texto em 

conformidade com o espírito da língua. 

4. O tradutor deve estar sempre alerta aos falsos amigos. 

5. A transmutação é permitida, uma vez que, para o autor, a tradução é a “ressureição de um 

objecto estranho num corpo narrativo”. (BELLOC, 1931 apud Bassnett 2003, 185). 

6. O tradutor não pode embelezar o texto. 

 Por meio das diretrizes acima, percebe-se que para Belloc é fundamental que a 

tradução esteja em harmonia com as imposições estilísticas e sintáticas da língua de chegada. 

O tradutor deve respeitar o original, mas tem de considerar também o público receptor.  

 Retem-se dessas considerações a importância do entendimento do texto em sua 

totalidade. Aspectos como o estilo do autor, registro da língua utilizado, estrutura 

organizacional da obra e a intensão do texto devem estar sempre presentes na mente de um 

bom tradutor. O respeito desses elementos resultará em um texto de chegada fidedigno ao 

original. 

  

2.3 Da teoria à prática 
 

Após essa exposição histórica e teórica da tradução literária, acredito ter tratado de 

nomes e temas sobre os quais refleti durante o andamento de minha tradução. As opções de 

tradução expostas no capítulo que se segue mostram o uso de estratégias que dialogam 

diretamente com a relevância dos assuntos anteriormente tratados.   

 Como lidar com a suposta intraduzibilidade de certas partes? Quais estratégias de 

compensação seguir? A minha tradução ater-se-á, sobretudo, à letra ou ao sentido do texto? 

Como estabelecer o equilíbrio entre o universo de partida da obra (autor e cultura do original) 

e o universo de chegada (leitor e sua cultura)? A figura do tradutor deve emergir no texto de 

chegada? Todas essas perguntas são reflexões levantadas a partir das considerações teóricas 

tecidas nesse capítulo e às quais tentarei responder no próximo ponto.  
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3. JUSTIFICATIVA DAS OPÇÕES DE TRADUÇÃO 
 

3.1 Introdução 
 

 Esse capítulo abordará os diferentes caminhos percorridos durante a tradução da obra 

Mésaventures du Paradis. Tratarei de questões práticas com as quais me deparei nesse 

processo e sobre as quais me debrucei a fim de adotar estratégias responsáveis de tradução. 

 Iniciarei esse ponto pela exposição de algumas das dificuldades de tradução 

encontradas em relatos de viagem e, em particular, no relato aqui trabalhado. Em seguida, 

passarei a tratar da complexidade e da importância de uma tradução fiel aos elementos da 

literariedade de Orsenna. Divido-os entre aqueles passíveis e não passíveis de tradução direta. 

Para estes, demonstro quais foram as estratégias de compensação adotadas de forma a 

reduzir ou suprimir eventuais perdas de aspectos particulares da escrita do autor.  

Posteriormente, cuidarei das opções gerais de tradução. Nesse ponto, relato as 

preocupações que tive no processo tradutório concernente às questões pragmáticas, lexicais e 

gramaticais e justifico as minhas escolhas mediante a responsabilidade de criar um texto 

natural e agradável ao público de chegada, sem cair na armadilha de domesticar as culturas 

cubana e francesa. Em seguida, passo por algumas questões específicas de tradução e trato de 

casos não passíveis de generalização. 

 Cada subcapítulo se inicia por uma breve fundamentação teórica que me foi de 

grande-valia na tomada de decisões. Em seguida, são destacados trechos do texto de Orsenna 

com suas respectivas traduções.  

 

3.2 Dificuldades de tradução nos relatos de viagem e, particularmente, 

em Mésaventures du Paradis. 
 

A ética da diferença e a ética da igualdade em traduções de relatos de viagens foram 

tratadas por Rodrigues em 2011. Por ética da diferença, entende-se o comprometimento do 

tradutor com a alteridade do texto estrangeiro, a tradução da letra, e por ética da igualdade, 

entende-se a busca pela assimilação do estrangeiro pelo tradutor e sua redução ao doméstico, 

a tradução etnocêntrica.  
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A tradução de um relato de viagem deve evidenciar ao menos duas culturas diferentes: 

a do país visitado e a da língua do texto de partida. O Outro, nesse caso, está multiplicado por 

dois. Na obra aqui estudada, o Outro é tanto a cultura cubana, como a cultura e língua 

francesa. O leitor deve ser capaz de compreender aspectos da cultura cubana e reflexões a 

respeito dela feitas à luz da cultura francesa e expressas linguisticamente pela língua 

portuguesa de variante brasileira.  

Assim, essa relação com o Outro, fundamental para Berman no ato de traduzir, 

encontra-se na essência de um relato de viagem. Rodrigues (2011, 1) aproxima a experiência 

da viagem da experiência da tradução: “Parto do pressuposto de que o viajar e o traduzir 

relacionam-se à experiência com a alteridade pela linguagem, e ambas as atividades esbarram 

na impossibilidade de reprodução do original em sua totalidade. Assim, da mesma forma que o 

tradutor, o viajante tanto pode evidenciar a diferença do lugar visitado em relação ao que é 

conhecido por seu público, quanto pode aproximar o estrangeiro daquilo a que o leitor está 

acostumado”. 

A tensão entre culturas se apresenta em diversas esferas da tradução de um relato de 

viagem. Os aspectos culturais do Outro não podem ser domesticados à cultura da língua de 

chegada, do contrário, o objetivo fundamental do relato estaria perdido. A compreensão dos 

costumes e hábitos de um povo tem de ser possível mesmo quando expressos em uma língua 

diversa. 

Pode-se pensar, por exemplo, nos diálogos em Mésaventures du Paradis. Neles, deve-

se ter cuidado para não imprimir hábitos brasileiros de relacionamento nos encontros entre os 

personagens cubanos e o narrador francês. A redução do comportamento cubano e francês ao 

cenário brasileiro facilitaria a leitura, mas excluiria o Outro, além de naturalizar e impor a 

cultura brasileira como única.  

Outra forma de empobrecimento do texto original se daria caso houvesse a tradução 

para o português do que o Erik Orsenna escreveu em espanhol na obra de partida. Nesse caso, 

estaríamos caindo na armadilha do apagamento da superposição de línguas, descrito por 

Berman como uma das tendências deformadoras da tradução.  

Porém, a minha tentativa de não apagamento do Outro não se aplica estritamente nas 

regras da tradução da letra de Berman. Na tradução aqui desenvolvida, esteve sempre 

presente a preocupação com a representação do Outro, mas o desafio da abertura total do 

tradutor a ele remete a um novo perigo: o afastamento do texto do seu próprio público. Na 
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busca de presenciar o estrangeiro, é preciso refletir sobre até que ponto o público receptor 

está disposto a ler um texto que se afaste de sua própria língua e que revele uma turvação de 

certas partes. 

Assim, mais do que me manter fiel à ética da diferença ou tradução da letra, tomei 

como princípio dessa tradução a ética da responsabilidade. Com a consciência de não poder 

agradar ao público em sua totalidade, nem de manter a estrangeirização pura do texto, como 

Berman desejava, procuro alcançar um equilíbrio entre a obra estrangeira e o leitor.  

Os desafios e as decisões tomadas no processo tradutório serão apresentados ao longo 

dos próximos capítulos.  

 

3.3 Elementos da literariedade de Erik Orsenna 
 

3.3.1 Passíveis de tradução direta 

 

Para a realização da tradução da obra Mésaventures du Paradis tivemos como 

premissa manter na versão brasileira do texto as particularidades da escrita de Erik Orsenna.  

Assim, sempre que possível utilizamos um equivalente em português para o texto em francês. 

Mantivemo-nos fiéis à organização e estrutura do texto, nomeadamente à divisão de 

capítulos e as pausas estabelecidas pelo autor. Do mesmo modo procedemos em relação à 

pontuação usada, como o uso de reticências, e à construção de diálogos.  

Tentamos continuamente ser leais às palavras figuradas e às imagens presentes na 

obra, posto que elas sejam elementos fundamentais da expressão poética de Orsenna. Desse 

modo, as metáforas, as comparações, as hipérboles e as metonímias foram preservadas.  

EXEMPLO 1 

“De petits drapeaux rouge et bleu surgissaient entre les photos de famille ou pendouillaient, 

accrochés comme pour sécher, du lustre de la salle à manger au grand miroir du salon.” (9) - 

Pequenas bandeiras vermelhas e azuis surgiam entre as fotos de família ou pendiam 

molemente, como que estendidas para secar, do lustre da sala de jantar até o grande espelho 

da sala. 
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EXEMPLO 2 

“Colomb lui-même l’a admis: la vigie est la clef de tout voyage transatlantique.” (21) - Mesmo 

Colombo o admitiu: a sentinela é a chave de toda viagem transatlântica. 

EXEMPLO 3 

“Les fantômes se font de plus en plus pressants, impérieux, sans doute tenaillés par la faim, la 

terrible faim cubaine.” (99) - Os fantasmas ficam cada vez mais insistentes, imperiosos, 

provavelmente atormentados pela fome, a terrível fome cubana. 

Todas as referências culturais e literárias foram mantidas. Mas falaremos mais delas 

posteriormente, uma vez que, interviemos no texto sob a forma de notas de tradução para a 

clarificação de aspectos obscuros ao leitor brasileiro.  

EXEMPLO 4 

“Émile Muller, son ami, voisin et, par ailleurs, reporter attitré du prolétariat (les mineurs en 

lutte, Jacques Duclos à la tribune, les fêtes de l’Huma, Louis Aragon), les met en lieu sûr. La 

guerre dure et puis s’arrête. En 1947, avec Henri Cartier-Bresson, David Seymour et George 

Rodgers, Capa crée l’agence Magnum.” (22) - Émile Muller, seu amigo, vizinho e, além disso, 

repórter titular do proletariado (os mineiros em luta, Jacques Duclos na tribuna, as festas da 

Huma, Louis Aragon), deposita-os em lugar seguro. A guerra dura e depois para. Em 1947, com 

Henri Cartier-Bresson, David Seymour e Georges Rodgers, Capa cria a Agência Magnum. 

EXEMPLO 5 

“Le roman méprisé, écrasé, vilipendé, bref défunt, un Cubain l’a ressuscité pour moi: Alejo 

Carpentier, Le Partage des eaux.” (16) - O romance desprezado, esmagado, vilipendiado, em 

suma, defunto, um cubano o ressuscitou para mim: Alejo Carpentier, Os passos perdidos. 

 

3.3.2 Não passíveis de tradução direta  

 

 Atemo-nos agora aos elementos que não foram traduzidos de forma direta. Para esses 

casos, recorremos às estratégias de compensação, de forma a evitar a perda de componentes 

da arte de Orsenna.   
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A impossibilidade de tradução direta manifestou-se, sobretudo em questões culturais, 

nas quais termos próprios a um povo não apresentaram equivalentes no português brasileiro, 

ou dos quais se jugou que o público brasileiro não teria o entendimento desejado pelo autor, 

em expressões idiomáticas, que posto serem manifestações culturais de um dado contexto 

sócio-histórico-cultural têm sua compreensão comprometida se forem traduzidas à letra, em 

questões lexicais, principalmente, em casos de léxico de especialidade que não possuem 

termos análogos na língua de chegada, e por fim, em questões gramaticais, nas traduções do 

passé simple e do passé antérieur. Todas essas questões serão discutidas e exemplificadas a 

seguir. 

 

3.3.2.1 As referências culturais e o uso de notas de tradução 

 

 A obra Mésaventures du Paradis está permeada de referências culturais. Há diversas 

descrições de cenários, hábitos e modos de vida de povos diferentes. Essas alusões expõem 

temas ligados, sobretudo, à cultura cubana e francesa.  

Acredito que o entendimento dessas referências culturais é fundamental para a 

compreensão do texto e das ideias que o narrador visa transmitir. Considerando que o leitor 

brasileiro não está familiarizado com diversos desses aspectos, busquei oferecer ao público 

receptor um esclarecimento desses temas. 

A estratégia usada para a elucidação de referências culturais foi o uso de notas de 

tradução. Ferreira (2006, 17) em sua análise sobre o uso dessa ferramenta afirma que as notas 

representam um espaço no qual o tradutor tem a oportunidade de explicitar o que fica 

especulativo apenas com o texto traduzido. As notas seriam nas palavras do autor um “espaço 

privilegiado do discurso do tradutor”. (FERREIRA, 2006, 19) 

Genette (1997, 319, apud Ferreira, 2006, 38) define as notas de tradução como “uma 

colocação de extensão variável (uma palavra é o suficiente) conectada a um segmento de 

texto mais ou menos definido, colocada em oposição ou em harmonia com este segmento”. O 

autor acrescenta que as notas são recursos opcionais para certos leitores que buscam mais 

informações sobre um ponto específico.  

Dessa forma, essa ferramenta trabalha diretamente na recepção da obra pelo leitor. 

Todavia, a sua localização na parte de baixo da folha, em forma de notas de rodapé, como foi 
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feito na tradução de Mésaventures du Paradis, acarreta liberdade ao leitor, que pode optar 

pela sua não leitura.  

Henry (2000, 230, apud Ferreira, 2006, 40) discorre sobre os diferentes tipos de notas 

de tradução. Segundo o autor, as notas são usadas quando o tradutor visa esclarecer 

convenções tipográficas (regras para o uso do itálico, por exemplo), problemas com a língua de 

um personagem ou de um enunciado no original (como a fala de um personagem na língua de 

chegada no original, que então representava uma língua estrangeira), citações de títulos de 

obras no texto (quando eles são mantidos na língua original no texto e são traduzidos em 

notas) e jogos de palavras, ou quando ele quer manter o termo na língua original (por exemplo 

o termo Halloween, que é léxico cultural), fazer uma tradução literal ou acrescentar uma ajuda 

no texto para que o leitor compreenda melhor um ponto.  

 As notas usadas na tradução da obra de Orsenna intentam especialmente uma melhor 

compreensão do texto original por parte do leitor. Trata-se de aspectos obscuros da obra que 

são então clarificados. Nas notas são dadas informações sobre personalidades citadas no 

texto, preparações culinárias próprias à cultura cubana e francesa, eventos históricos, nomes 

de lugares, problemas com a língua usada no original e referências literárias. Cabe dizer que se 

recorreu a esse mecanismo apenas quando as alusões culturais não fazem parte do 

conhecimento geral dos brasileiros.  

 O uso de notas possibilitou a interferência de forma indireta do tradutor no texto. Ou 

seja, para o leitor, fica claro que se trata de uma intervenção feita aquém da vontade do autor 

e não pertence ao texto original.  

 O uso de notas na tradução da obra Mésaventures du Paradis será demonstrado a 

seguir por temas. Essas notas encontram-se citadas abaixo e suas respectivas referências 

bibliográficas constam na tradução da obra, em anexo.  

 

- Termos culinários 

 O texto de Orsenna conta com diversas referências a termos culinários. 

Primeiramente, o leitor entra em contato com preparações próprias à cultura francesa: no 

primeiro cápitulo do livro, Les îles au coeur, o narrador recorda sua infância e, por vezes, relata 

os hábitos alimentares de sua família. Isso também ocorre no capítulo sete, Restaurant 
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clandestin, no qual o narrador visita um restaurante liônes em Havana, cuja proprietária é uma 

prima distante. Nos capítulos restantes, há algumas referências a pratos cubanos.  

 Avaliou-se pertinente esclarecer, sobretudo, as preparações, com as quais, 

provavelmente, o leitor francês já estaria familiarizado. No âmbito brasileiro, dificilmente o 

público conhece os termos. Assim, para essas ocorrências, foram inseridas notas de tradução: 

EXEMPLO 6 

“(...) une serveuse, petit tablier blanc et coiffe amidonnée dans les cheveux, nous apportait sur 

une assiette la spécialité locale: macaron, puits d’amour (...)” (10) - uma garçonete, com um 

pequeno avental branco e uma touca engomada nos cabelos, nos trazia num prato a 

especialidade local: macaron, puits d’amour (...)  

 *NT: Puits d’amour: doce francês preparado à base de ricota e frutas vermelhas.  

 Nesse exemplo, primeiramente, não foi achada uma tradução para o termo culinário 

puits d’amour. Essa receita não é consumida no Brasil, de forma que se optou por deixá-la em 

francês na tradução e explicar do que se trata em nota de rodapé. É importante ressaltar que 

não houve necessidade de adicionar uma nota de tradução para o termo macaron, uma vez 

que esse doce é difundido e consumido no Brasil e mantém no país seu nome francês.  

EXEMPLO 7 

“Elle avait tiré d’un placard un long panneau de bois peint, une enseigne: “Au matefaim 

(Dominar el hambre), especialidades de Lyon.” (105) - Ela retirara de um armário uma grande 

placa de madeira na qual estava pintado um letreiro: “Au matefaim (Dominar el hambre), 

especialidades de Lyon.” 

 *NT: Matefaim: receita de crepe espesso preparada com farinha, ovos, água e queijo 

“comté”. Trata-se de uma especialidade lionesa. 

*NT: Dominar el hambre: em espanhol no original: Dominar a fome. 

No exemplo 7, o termo culinário matefaim designa uma receita francesa, mas também 

representa no contexto da obra um jogo de palavras. Esse jogo é explicitado no letreiro do 

restaurante pela expressão em espanhol dominar el hambre. Essa frase foi mantida em 

espanhol, mas foi inserida uma nota com a sua tradução para o português, além de outra nota 

que clarifica a receita em questão. 
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- Nomes de personalidades 

 

 Ao longo da obra, são citados nomes de personalidades de diversas esferas: política, 

artística, entre outras. O narrador recorre a essas referências de forma a ilustrar com exemplos 

a vida e os gostos de seus familiares, a política francesa e a política cubana.  

Acredita-se que o entendimento de quem são essas pessoas e do que elas 

representam enriquece a compreensão e interpretação tanto dos personagens quanto da 

situação política e econômica dos países tratados na obra. Porém, grande parte dessas 

personalidades não faz parte do conhecimento geral do público brasileiro. Desse modo, optei 

por inserir notas de tradução com breves explicações sobre essas figuras.  

EXEMPLO 8 

“Mon grand-père, lui, tenait sa légende. Fidel vint rejoindre ses héros aux côtés de Mistinguett, 

James Joyce, Maurice Chevalier, Fausto Coppi et Raymond Oliver, sosie de Pierre Brasseur et 

patron du succulent Véfour.” (12) - Meu avô, por sua vez, sustentava sua lenda. Fidel veio se 

juntar aos seus heróis ao lado de Mistinguett, James Joyce, Maurice Chevalier, Fausto Coppi e 

Raymond Oliver, sósia de Pierre Brasseur e patrão do suculento Véfour. 

 *NT: Jeanne Bourgeois Mistinguett: cantora e atriz francesa, uma das maiores vedetes 

do início do século XX. James Joyce: romancista, contista e poeta irlandês, considerado um dos 

maiores autores do século XX. Maurice Chevalier: ator, humorista e, sobretudo cantor francês 

do século XX. Fausto Coppi: ciclista italiano vencedor de grandes provas, como o Tour de 

France em 1949 e 1952. Raymond Oliver: chefe de cozinha francês, proprietário do 

restaurante Grand Véfour, conhecido por manter durante longo período as três estrelas do 

Guia Michelin. Pierre-Albert Espinasse, conhecido como Pierre-Brasseur: ator francês do 

século XX.  

EXEMPLO 9 

“Sauf la militante qui avait entraîné l’Unesco , malgré ses protestations, dans une visite de la 

montagne voisine, la sierra Escambray, celle que Castro avait dû nettoyer, durant l’été de 1959, 

de la racaille fasciste, nostalgiques de Batista et mercenaires de l’infâme dominicain Trujillo.” 

(166) - Com exceção da militante que conduzira a Unesco, apesar de seus protestos, numa 

visita à montanha vizinha, a sierra Escambray, a que Castro teve de limpar, durante o verão de 

1959, da escória fascista, nostálgicos de Batista e mercenários do infame dominicano Trujillo. 
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 *NT: Trujillo: Rafael Leónidas Trujillo foi ditador da República Dominicana entre os 

anos 1930 e 1961. Nesse ano, ele foi assassinado. Estima-se que 50000 pessoas foram mortas 

durante seu governo. 

EXEMPLO 10 

“Heureusement qu’elle ne connaissait pas le détail de nos pratiques africaines, notre habitude 

des bisous dégoûtants. Hier, à Bokassa (Centrafrique), Habyarimana (Rwanda). Et aujourd’hui, 

encore et toujours à Mobutu (Zaire), Eyadema (Togo).” (177) - Felizmente, ela não conhecia o 

detalhe de nossas práticas africanas, nosso hábito de beijinhos imundos. Ontem, em Bokassa 

(República Centro-Africana), Habyarimana (Ruanda). E hoje, ainda e sempre em Mobutu 

(Zaïre), Eyadema (Togo). 

 *NT: Bokassa: antigo presidente da República Centro-Africana, autoproclamado 

imperador sob o nome de Bokassa 1º. Esteve no poder entre 1966 e 1979. Após sua deposição, 

exilou-se em Paris. Foi acusado de assassinato, canibalismo, traição e apropriação indevida de 

bens públicos. Habyarimana: terceiro presidente da República de Ruanda, permaneceu no 

poder durante 21 anos. Muitos críticos o reconhecem como ditador, por ter recebido votação 

quase unânime nas três eleições que participou. Mobutu: politico do Zaire, atual República 

Democrática do Congo. Tomou o poder por vias militares em 1965 e assumiu todos os poderes 

em regime de partido único. Países ocidentais que não queriam um regime comunista na 

região apoiaram-no. Abandonou o poder depois de 37 anos de governo. Eyadema: governou o 

Togo de 1967 a 2005. Chegou ao poder por um golpe de estado e foi vencedor absoluto de três 

eleições muito contestadas pela comunidade internacional. 

 Cabe por fim ressaltar que algumas referências a personalidades não levam notas de 

tradução. Trata-se de pessoas mundialmente conhecidas como Joana D’Arc, Trotski, 

Robespierre e Mitterrand. Acredita-se que o leitor brasileiro dessa obra tem conhecimento 

sobre essas figuras históricas.  

 

- Nomes de lugares 

 

 A obra Mésaventures du Paradis também possui diversas referências à lugares. São 

eles nomes de bairros cubanos e franceses, parques e estabelecimentos comerciais. Muitas 
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vezes, esses nomes remontam a fatos históricos ou atividades culturais de grande importância 

para o entendimento do relato. Nesses casos, foram inseridas notas de tradução.  

EXEMPLO 11 

“Nostalgie de la jeunesse, nostalgie de l’ambition, nostalgie des espoirs de la Sierra maestra.” 

(141) - Nostalgia da juventude, nostalgia da ambição, nostalgia das esperanças da Sierra 

maestra.  

 *NT: Sierra maestra: cadeia de montanhas cubana, nas quais Fidel Castro liderou a 

guerrilha que resultou em 1959 na Revolução Cubana. 

 

- Referências históricas 

 

 Na obra, constam diversas referências a movimentos políticos e momentos históricos. 

Todos eles foram considerados de extrema importância para o entendimento do momento 

político cubano relatado pelo narrador. Assim, notas de tradução foram adicionadas a todas às 

referências não difundidas expressamente no Brasil.  

EXEMPLO 12 

“Émile Muller, son ami, voisin et, par ailleurs, reporter attitré du prolétariat (les mineurs en 

lutte, Jacques Duclos à la tribune, les fêtes de l’Huma, Louis Aragon), les met en lieu sûr.” (21) - 

Émile Muller, seu amigo, vizinho e, além disso, repórter titular do proletariado (os mineiros em 

luta, Jacques Duclos na tribuna, as festas da Huma, Louis Aragon), deposita-os em lugar 

seguro. 

 *NT: No original fêtes de l’Huma, abreviação de fêtes de l’Humanité, festas da 

Humanidade: evento anual organizado pelo jornal L’Humanité, no qual o Partido Comunista 

Francês, bem como outros grupos de extrema esquerda estão presentes. Essas festas ocorrem 

todos os anos na periferia de Paris. 
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EXEMPLO 13 

“Le fils de l’électricien stakhanoviste balbutiait d’émerveillement.” (66) - O filho do eletricista 

stakhanovista balbuciava de espanto. 

 *NT: Stakhanovista: partidário do Stakhanovismo: movimento nascido na União 

Soviética em 1935 que fazia apologia ao trabalhador produtivo e comprometido com seu 

trabalho. 

EXEMPLO 14 

“La Révolution, comme son nom l’indique, veut tout changer. Ainsi les aimables Khmers rouges 

vidèrent les villes de tous leurs habitants.” (117) - A Revolução, como seu nome indica, quer 

tudo mudar. Assim os amáveis Khmers vermelhos esvaziaram as cidades de todos os seus 

habitantes. 

 *NT: Khmers vermelhos: nome dado aos seguidores do Partido Comunista do 

Kampuchea no Camboja. O partido governou o país de 1975 a 1979 e é lembrado, 

principalmente, pelo genocídio causado durante esses anos por meio de fome generalizada, 

falta de tratamentos para doenças como a malária e torturas. 

 

- Problemas com a língua usada no original 

 

 Nesse ponto, cabe ressaltar o uso de uma nota de tradução para esclarecer a 

transcrição em espanhol de uma embalagem de sabonete cubano. A embalagem conta com 

erros ortográficos em língua espanhola que, provavelmente, não seriam notados pelo leitor 

brasileiro. Assim, optou-se por evidenciar o erro em nota.  

EXEMPLO 15 

“Jabón de tocador / Equisita fragrância / Placer y suavidade / Suchel – La Habana” (170) 

 *NT: Em espanhol no original. Observa-se que a escrita na embalagem possui falhas: 

equisita é, na verdade, exquisita e fragrancia é fragancia. 
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- Referências literárias 

 

Ao longo de seu texto, Erik Orsenna faz alusões a outras obras literárias. Em alguns 

casos, o autor não explicita as suas menções, apenas retoma fragmentos de outros escritos e 

os coloca em trechos narrativos ou na fala de personagens. Nessas situações, optamos pelo 

uso de notas. 

EXEMPLO 16 

“En dépit de cet inconfort, il lève vers nous un masque confiant dans lequel les plus optimistes 

peuvent deviner un regard souriant, diagnostic confirmé par le geste rituel du plongeur 

paisible: le bout du pouce rejoint le bout de l’index en un cercle parfait, tout va pour le mieux 

dans le meilleur des mondes”. (77) - Apesar desse desconforto, ele levanta para nós uma 

máscara confiante na qual os mais otimistas podem adivinhar um olhar sorridente, diagnóstico 

confirmado pelo gesto ritual do mergulhador tranquilo: a ponta do polegar se junta à ponta do 

indicador num círculo perfeito, tudo vai pelo melhor no melhor dos mundos possíveis. 

 *NT: Tudo vai pelo melhor no melhor dos mundos possíveis (Tout va pour le mieux 

dans le meilleur des mondes): trecho da obra Candide ou l’optimisme de Voltaire, repetida pelo 

personagem Pangloss, preceptor de Candide, partidário da filosofia do otimismo. 

EXEMPLO 17  

“ - Alors, soeur Anne, ne vois-tu rien venir?” (83) - - Então, irmã Anne, não vê nada vindo? 

 *NT: Então, irmã Anne, não vê nada vindo? (Alors, soeur Anne, ne vois-tu rien venir?) – 

trecho do conto La barbe bleue de Charles Perrault . Ao ser ameaçada por Barba Azul, sua 

esposa pede a irmã que suba ao topo da torre do castelo para ver se alguém vem a seu 

socorro. Durante esse tempo, ela pergunta desesperadamente à irmã se alguém se aproxima 

pela estrada. 
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B) Expressões idiomáticas 

 

 De acordo com Bidernam (2005 apud Santos 2012, 12), “as expressões idiomáticas são 

expressões semanticamente opacas, cujo significado não depende do sentido de cada um de 

seus componentes”. Já Caramori (2006 apud Santos 2012, 13) identifica as expressões 

idiomáticas como “combinatórias de palavras de sentido pouco ou muito opaco que 

dificultam, quando não as conhecemos, e iluminam, quando deslumbramos seu sentido, a 

comunicação”. 

 Santos (2012, 19), mostra que as expressões idiomáticas “são construções cheias de 

criatividade, permeadas de referências advindas do contexto sócio-histórico-cultural e, 

principalmente, da construção ideológica dos seus usuários”. Jorge (2001, 216) acrescenta que 

as imagens vinculadas pelas expressões idiomáticas sugerem “o mundo real, os lugares, as 

experiências quotidianas, os sentires”.  

 Assim, as expressões idiomáticas são usadas e compreendidas dentro de um grupo que 

divide características comuns. Frequentemente, trata-se de expressões de difícil tradução 

literal, já que cada palavra não é usada no seu sentido individual, mas sim adquire um 

significado conotativo dentro do conjunto de palavras que forma a expressão idiomática, e 

estão vinculadas diretamente à experiência de um grupo. 

Guilhermina Jorge (2001, 219) discute a tradutologia das expressões idiomáticas. 

Segundo a autora, alguns tradutores optam por trazer para outra língua as conotações que o 

autor do texto original quis empregar, assim, substituem as expressões por equivalentes na 

língua de chegada. Berman (1985 apud Jorge, 2001, 220) acredita que esta substituição leva à 

“destruição das expressões” e acaba por engendrar a etnocentria no texto de chegada. Para 

ele, é preciso privilegiar a sonoridade, os jogos de palavras e os efeitos vinculados pela língua 

de partida.  

 Para a tradução da obra de Orsenna, considerou-se que as expressões idiomáticas 

refletem experiências particulares a uma comunidade e que essas referências divergem entre 

culturas diferentes. Ademais, foi enfatizada a sua função comunicativa e portadora de 

criatividade. Assim, optei por favorecer o sentido da expressão empregada na língua de 

partida e o seu entendimento pelo público brasileiro. Desse modo, tentei achar equivalentes 

em expressões idiomáticas do português brasileiro.  
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Na obra em estudo, foi possível observar que Orsenna recorreu diversas vezes às 

expressões idiomáticas. Seguem alguns exemplos da tradução dessas expressões na obra.  

EXEMPLO 18 

“- Je salue en vous l’humanisme, répétait Sartre à tout bout de champ, traduit mécaniquement 

par l’interprète, le gentil Arrocha, lui aussi tellement harrassé que d’autres langues lui venaient, 

des bouts d’allemand et même d’américain.” (46) - - Eu reverencio em vocês o humanismo, 

repetia Sartre, a cada minuto, traduzido mecanicamente pelo intérprete, o gentil Arrocha, ele 

também tão estafado que outras línguas lhe vinham, pontas de alemão e mesmo de inglês 

americano. 

EXEMPLO 19 

“Il nous expliqua que son père, électricien d’élite, aujourd’hui décédé, avait failli décrocher la 

timbale, la double récompense suprême, le titre de Pionnier de la Révolution et deux semaines 

de vacances dans l’une de ces villas dont on voyait les toits au loin, derrière les palmiers.” (65) - 

Ele nos explicou que seu pai, eletricista de elite, hoje falecido, quase obtivera o pote de ouro, 

a dupla recompensa suprema, o título de Pioneiro da Revolução e duas semanas de férias em 

uma dessas mansões cujos tetos víamos de longe, atrás das palmeiras. 

EXEMPLO 20 

“Il vomit toute la durée du retour, toutes ses vies, l’une après l’autre, même les intimes, celles 

qu’il gardait immortalisées sur des 6x6 cadenassées au fond de son coffre.” (78) - Ele vomitou 

durante toda a viagem de volta, todas as suas vidas, uma depois da outra, mesmo as íntimas, 

as que ele guardava imortalizadas sob sete chaves no fundo de seu cofre.  

 

3.3.2.2 Usos lexicais 

 

A) Léxico de especialidade 

 

A obra Mésaventures du Paradis contém pouca incidência de léxico de especialidade. 

Os termos técnicos resumem-se a vocabulário portuário e náutico, além de certos vocábulos 

ligados a esportes tratados no romance, como o mergulho submarino e o boxe e léxico 

culinário. 



53 
 

Para realizar a tradução desses termos técnicos, foram feitas pesquisas em dicionários 

monolingues e bilingues, bases de dados terminológicas e fóruns de debate na internet. Em 

seguida, os termos achados foram validados em documentos brasileiros próprios das áreas 

tratadas.  

O sexto capítulo da obra, intitulado Pilote, trata do cotidiano de trabalhadores do 

Porto de Havana. Na época da publicação da obra, segundo o próprio narrador, tratava-se de 

um porto adormecido. Orsenna relata um pouco da rotina desses empregados diante do 

embargo que impedia a chegada de embarcações ao porto. No meio do capítulo, dois 

trabalhadores releem as instruções náuticas, com a esperança de um dia voltar a usá-las. Esse 

documento, transcrito no livro, dispõe de grande quantidade de vocabulário técnico. 

De forma a resolver dúvidas de terminologia técnica portuária, foi consultado o 

documento Dicionário Básico Portuário, publicado pela Administração dos Portos de 

Paranaguá e Antonina e pelo Governo Estadual do Paraná, Brasil. O objetivo dessa publicação 

é de facilitar o trabalho da impressa quanto às definições básicas da atividade.  Além de 

possibilitar a tradução correta dos termos, o dicionário foi de grande-valia para o 

entendimento do capítulo Pilote.  

Já o quinto capítulo da obra, La plongeuse, relata o encontro do narrador com uma de 

suas primas cubanas. Ela é mergulhadora e leva o autor e seu colega fotógrafo a um passeio de 

barco, seguido de um mergulho submarino. São usados alguns poucos termos desse esporte 

nos diálogos e na descrição da personagem. 

O nono capítulo do romance, La ferme Olympique, trata da visita do autor a um centro 

de treinamento de boxe. Durante as descrições do narrador sobre o local, são usados diversos 

termos de equipamentos e categorias desse esporte. 

O léxico culinário é encontrado em diversas partes da obra, mas, sobretudo, no sétimo 

capítulo, Restaurant clandestin, que narra a ida do autor a um restaurante clandestino, cuja 

proprietária é sua prima. A personagem relata algumas de suas especialidades.  

Seguem abaixo, os termos técnicos encontrados na obra que apresentaram 

dificuldades de tradução.  

É necessário ressaltar que não foram colocadas explicações dos termos na tradução da 

obra, uma vez que, no texto de partida, não constam esclarecimentos desses vocábulos. Não 

estamos diante de aspectos culturais que seriam de fácil compreensão para o público francês 
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em detrimento do público brasileiro e não se desejou alongar o texto de forma a torná-lo mais 

claro que o original. Compreendendo que o público leitor da obra em francês é tão leigo nesse 

domínio quanto o público brasileiro, optou-se por seguir a escolha do autor e não se 

aprofundar nesse setor.  

EXEMPLO 21 

 Affourcher (90): usar duas âncoras em forquilha. 

Houve dificuldade na tradução desse verbo para o português. Segundo o Dicionário 

Larousse, affourcher significa: “mouiller en disposant deux chaînes de mouillage en V, ou en 

fourche”. O Dicionário de Francês-Português da Porto Editora traduz o verbo como: ancorar 

com duas âncoras pondo-as em forma de forquilha”. Nas pesquisas em bases terminológicas, 

também não foram achadas traduções literais. Assim, optou-se pelo uso de uma paráfrase. O 

trecho foi traduzido como:  

Dans le port, on pouvait mouiller partout sans affourcher (...) (90) - No porto, era possível 

ancorar em qualquer lugar sem a necessidade de usar duas âncoras em forquilha (...) 

EXEMPLO 22 

 Goulet (89): canal estreito.  

Cabe aqui uma observação sobre a dificuldade de tradução desse termo. Não foi achada 

uma palavra exata para traduzi-lo. De acordo com o Dicionário Larousse, goulet significa: 

“Entrée étroite d’un port, d’une rade. / Synonyme de chenal. / Chacune des ouvertures 

coniques des verveux, des nasses et de certains filets, par où le poisson pénètre sans pouvoir 

ensuite ressortir”. O Dicionário de Francês Português da Porto Editora traduz o termo goulet 

como: “desfiladeiro / entrada estreita de um porto / canal estreito / gargalo”. Baseando-se na 

tradução do termo chenal e posto que este vocábulo seja sinônimo de goulet, optou-se pela 

tradução por canal estreito.  

On franchit le goulet en suivant un alignement lumineux orienté à 125°. (89) - Atravessa-se o 

canal estreito seguindo uma linha luminosa orientada a 125°. 
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3.3.2.3 Usos gramaticais 

 

A) Passé simple x Passé composé 

 

Segundo Maheo-Le-Coadic (2002, 140), na língua francesa existem dois tempos verbais 

que denotam uma ação ou um evento pontual terminado no passado: o passé simple e o passé 

composé. De modo geral, ouve-se falar que o passé simple é o tempo verbal encontrado na 

literatura, por excelência, enquanto o passé composé seria o tempo verbal usado no cotidiano, 

mais distante da língua escrita. No entanto, a diferença entre eles não se restringe a esse 

quadro.  

De acordo com Maheo-Le-Coadic (2002, 142), o passé simple, como o passé composé, 

apresenta um fato já concluído no passado, mas adiciona-se a isso o valor de rompimento com 

o momento da enunciação. O locutor desaparece diante da narração, os eventos são contados 

como se vistos de fora. Assim, também, o define Grevisse (1959, 636): “Le passé simple 

exprime un fait complètement achevé à un moment  déterminé du passé, sans considération du 

contact que ce fait, en lui-même ou par ses conséquences, peut avoir avec le présent”. 

Para Maheo-Le-Coadic (2002, 140) e Grevisse (1959, 635), o passé composé expressa 

uma ação ou evento recente no passado ou uma ação ou evento que se faz sentir ainda no 

presente, seja por suas consequências ou por traços deixados na vida psicológica ou afetiva do 

indivíduo.  

Na obra aqui estudada, o autor recorre a ambos os tempos verbais. Foram 

encontrados exemplos do passé composé na fala das personagens e na narração. O passé 

simple, por sua vez, é usado apenas nos trechos narrativos.  

Nos exemplos 23 e 24, observa-se o uso do passé composé. É possível verificar que 

ambos os eventos no passé composé representam ações nas quais o narrador participou (no 

primeiro, o locutor é o próprio sujeito da ação, no segundo, ele, incorporado no termo enfants, 

é participante ativo da situação descrita: a festa).  

EXEMPLO 23 

“Mais comme il aimait par-dessus tout manger, ses voyages avaient rétréci à mesure que sa 

taille enflait. Je l’ai connu représentant de jouets.” (9) 
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EXEMPLO 24 

“Pourquoi mes grands-parents, petits-bourgeois et très conservateurs, ont-ils tant célébré, et 

jusqu’au matin (“vous vous coucherez plus tard, les enfants, il faut savoir vivre les journées 

historiques”), la victoire de la Révolution?” (11) 

Nos próximos exemplos, temos o uso do passé simple. Observa-se neles que os 

eventos são vistos de fora pelo narrador: trata-se de uma “história” da qual ele não tem 

participação ativa (no primeiro caso, o narrador fala dos heróis de seu avô e no segundo, o 

locutor distancia-se, tanto temporal quanto presencialmente, do momento da ação e se põe 

no lugar de um simples observador que fita as represálias levantadas por seus parentes a ele. 

Nenhuma delas foi realizada, logo, não trouxeram nenhuma consequência à vida do autor).  

EXEMPLO 25 

“Fidel vint rejoindre ses héros aux côtés de Mistinguett, James Joyce, Maurice Chevalier, Fausto 

Coppi et Raymond Olivier, sosie de Pierre Brasseur et patron du succulent Véfour.” (p. 12) 

EXEMPLO 26 

“Et diverses représailles furent fomentées, dont le pensionnat.” (p.16) 

 

- Tradução dos tempos verbais passé simple e passé composé 

 

É importante salientar que na língua portuguesa há apenas um tempo do indicativo 

para os valores expressos no passé simple e no passé composé: o pretérito perfeito. No 

português existem duas formas do pretérito perfeito: a simples e a composta. Mas os valores 

vinculados por elas não correspondem aos do francês. O pretérito perfeito simples denota 

uma ação momentânea produzida no passado. Já a forma composta expressa de forma geral a 

repetição de um ato ou a sua continuidade até o momento da enunciação.  

Essa ideia de repetição de um ato pode ser expressa em alguns casos pelo passé 

composé, como, por exemplo, na frase que inicia a obra À la recherche du temps perdu de 

Proust: “Longtemps je me suis couché de bonne heure”. Mas, na obra aqui traduzida, não 

foram encontrados casos como estes. De forma que se optou pela tradução de ambos os 

tempos verbais, passé simple e passé composé, pelo pretérito perfeito simples do português, 
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assim, mantendo a ideia de situação terminada e sem extensão temporal para o presente. 

(Como mostra Silva (2003, 84), o pretérito perfeito do português “caracteriza-se 

aspectualmente pelo seu caráter perfectivo, acabado, pontual”).  

EXEMPLO 27 

“Soulagée, elle referma d’une clef rouillée son trésor.” (27) - Aliviada, ela voltou a trancar com 

uma chave enferrujada seu tesouro. 

EXEMPLO 28 

“La gouvernante ouvrit un armoire.” (28) - A governanta abriu um armário. 

EXEMPLO 29 

“Nous sommes arrivés, dit le guide qui muait.” (102) - Chegamos, disse o guia cuja voz 

tornava-se mais grave. 

EXEMPLO 30 

“Cuba a réinventé la nuit noire.” (99) – Cuba reinventou a noite preta. 

 

B) Tradução do Passé antérieur de l’indicatif  

 

A língua francesa conta com um tempo verbal equivalente ao plus-que-parfait do 

indicativo em linguagem literária, trata-se do passé antérieur. No entanto, segundo Maheo-Le-

Coadic (2002, 143), além de ser restrito ao uso em literatura, esse tempo verbal apenas é 

usado em orações subordinadas temporais que são introduzidas geralmente por conjunções 

ou locuções temporais.  

Para Grevisse (1959, 639), a diferença entre o plus-que-parfait e o passé antérieur 

reside exatamente na indicação temporal do fato passado: “Le passé antérieur exprime un fait 

isolé qui a précédé immédiatement ou à un moment précis un autre fait passé: “c’est un passé 

du passé””.  

Trata-se de um uso restrito e de uma distinção não encontrada entre as duas formas 

do mais-que-perfeito do indicativo no português.  
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Para a realização da tradução do passé antérieur, buscou-se determinar o tempo e 

modo do verbo de acordo com a escolha de tradução da conjunção temporal utilizada na frase 

em francês. Observa-se que ambos os exemplos abaixo são precedidos da conjunção temporal 

à peine...que. Segundo Maheo-Le-Coadic (2002), quando essa expressão é usada no início de 

uma frase, a inversão da ordem sujeito-verbo torna-se obrigatória.  

Na frase transcrita abaixo, optou-se por traduzir a expressão à peine...que pela 

conjunção temporal assim que, posto que ela inicie uma oração subordinada indicadora de 

circunstância de tempo como a conjunção à peine...que. Para manter a mesma relação de 

sequência temporal indicada pelo período em francês, optou-se pelo uso do pretérito perfeito 

do indicativo. A inversão presente na frase original não foi mantida no português, uma vez que 

a conjunção assim que não a exige. Além disso, não estamos diante de um caso de realce do 

sujeito que provocaria a sua posposição ao verbo, mas apenas de uma inversão de natureza 

gramatical da língua francesa. 

EXEMPLO 31 

“À peine le neveu de Teresa eut-il lancé l’ancre grise dans l’eau historique et turquoise, à peine 

le mari de Teresa eut-il prié le moteur de cesser ses grondements que le photographe se jeta 

par-dessus bord.” (77) - Assim que o sobrinho de Teresa lançou a âncora cinza nas águas 

históricas e turquesas, assim que o marido de Teresa implorou ao motor para cessar os 

bramidos, o fotógrafo se jogou para fora do barco.  

 

3.4 Opções gerais de tradução 
 

 Seguem, abaixo, as opções de tradução que não estão diretamente ligadas a 

elementos da literariedade de Orsenna, mas que exigiram uma reflexão minuciosa antes de 

serem versadas para o português. Em todas elas, tive o objetivo de me manter fiel ao sentido 

veiculado pelo autor, ao mesmo tempo em que me atentei à sua recepção pelo público-alvo.  

 Assim, ocupo-me de questões pragmáticas, nomeadamente a tradução de formas de 

tratamento, de questões lexicais, nos casos em que a tradução à letra de certos termos 

resultaria em redundâncias e das estratégias adotadas em temas como empréstimos 

linguísticos e a tradução de siglas. Finalmente, trato de questões gramaticais, como a 

colocação de pronomes oblíquos na tradução, campo no qual a gramática normativa distância-
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se enormemente do uso cotidiano da língua, e as modificações realizadas na tradução de 

alguns tempos verbais.  

 

3.4.1 Uso pragmático 

 

A) A tradução de tu e vous para o português brasileiro 

 

Na língua francesa, são usados dois pronomes pessoais diferentes para se dirigir a uma 

segunda pessoa: tu e vous. O primeiro é utilizado em situações informais: entre pessoas de 

uma mesma família, entre amigos, ou ao reportar-se a pessoas mais jovens ou de mesma 

idade. Já o pronome vous é usado em situações formais, sejam elas comerciais, profissionais, 

ou ainda, quando se fala a mais de uma pessoa. 

As duas formas de segunda pessoa do francês têm correspondentes no português: tu e 

vós. No entanto, de acordo com Cunha e Cintra (2008, 305), o pronome tu é usado no Brasil 

apenas no extremo Sul do país ou em certas partes da Região Norte e o pronome vós 

praticamente desapareceu da linguagem corrente do país.  

Cunha e Cintra (2008, 305) mostram que esses pronomes pessoais foram substituídos 

no cotidiano da língua por pronomes de tratamento que carregam consigo valores de 

pronomes pessoais. Essas formas têm como particularidade o fato de que, apesar de 

designarem a pessoa a quem se fala, ou seja, uma 2ª pessoa, levam o verbo para a 3ª pessoa. 

São diversos os pronomes de tratamento na língua portuguesa. No entanto, como 

elucida Piccolo (2002, 1): “duas exclusivas palavras exercem verdadeiro papel de pronome 

pessoal no discurso cotidiano da língua: o substantivo o senhor e o pronome de 

tratamento você”. 

De acordo com Piccolo (2002, 4), o pronome de tratamento o senhor é usado em 

situações de polidez, determinadas pela diferença de idade entre os interlocutores, pela 

diferença hierárquica (econômica, social, profissional, entre outras) ou simplesmente, pelo 

desconhecimento do interlocutor (ligações telefônicas ou interações via chats ou e-mails). 

Para Cunha e Cintra (2008, 306), o pronome você seria o substituto de tu, como forma 

de intimidade. Mas os autores realçam que esse pronome também é usado em situações nas 
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quais não há intimidade, mas sim um tratamento de igual para igual ou de superior para 

inferior. Para Piccolo (2002, 4), o pronome você pode ser usado naturalmente com qualquer 

interlocutor, não carregando valor formal.  

Cabe aqui dizer que o pronome de tratamento você é usado recorrentemente ao lado 

de formas pessoais oblíquas de 2ª pessoa do singular: te/ti/contigo. Assim, temos, por 

exemplo: Você é uma pessoa maravilhosa, te adoro - vou viajar contigo. (PICCOLO, 2002, 3) 

Piccolo mostra uma situação interessante, recorrente na língua oral cotidiana do Brasil: 

a relação complementar e paralela entre as formas você e o senhor: assim, comumente, não 

há restrições no uso de você com um interlocutor chamado anteriormente de senhor. Desse 

modo, diz Piccolo (2002, 4): “não me parece desrespeitoso a alternância no decorrer do 

diálogo da forma senhor (normalmente expressa no princípio do discurso para anunciar a 

priori o respeito no tratamento) e da forma você, esta muitas vezes ocasional e imperceptível 

no desenrolar da interlocução”. 

De acordo com essas considerações, na tradução dos diálogos na obra de Orsenna, 

optou-se, de forma geral, por substituir o tu, de língua francesa, por você e o vous, quando 

representa um singular, por o senhor, a senhora, como mostram os exemplos a seguir. No 

entanto, diante de relações de igualdade, optou-se também pela tradução do vous por você, 

que como se viu anteriormente, não se restringe apenas a situações informais. 

Ainda foram levadas em consideração questões como: fatores situacionais (tema, grau 

de intimidade entre os falantes), além do status social dos falantes.  

 

EXEMPLO 32 

Conversa entre o narrador, quando criança, e seu avô: 

“- Tu es trop jeune pour nos tropiques. Je t’en parlerai plus tard.” (10) - Você é muito jovem 

para os nossos trópicos. Falarei disso mais tarde.  

EXEMPLO 33 

Relação informal entre Muller e seu aprendiz, Bernard.  

“- N’oublie jamais, dit Muller à Bernard: avec les autres appareils, tu mitrailles. Avec le Rollei, 

tu respectes. Il t’oblige à baisser la tête. Ton oeil est sur le ventre.” (22) - Não esqueça nunca, 
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diz Muller a Bernard: com os outros aparelhos, você metralha. Com o Rollei, você respeita. Ele 

te obriga a baixar a cabeça. O teu olho está sobre a barriga. 

 No exemplo 33, observa-se em francês o uso do pronome pessoal tu, em português foi 

usado o pronome de tratamento você. No entanto, a tradução do pronom complément d’objet 

direct, t’, foi feita pela forma oblíqua do pronome tu do português, te, seguindo assim o uso 

cotidiano da língua no Brasil.  

EXEMPLO 34 

Diálogo entre a governanta da sacristia e o narrador. Trata-se de uma conversa polida, 

entre duas pessoas que não se conhecem, logo, em francês, usou-se a forma vous. Já no 

português, optou-se pela forma o senhor, que por sua vez, pede o uso do imperativo de 

terceira pessoa (você). 

“- Soyez le bienvenu. Que puis-je pour vous?(...) - Si j’ai bien compris, vous vous intéressez à des 

Cubains de l’ancien siècle? (27) - Seja bem-vindo. Em que posso ajudar? (...)” - Se eu entendi 

bem, o senhor se interessa por cubanos do século passado?  

EXEMPLO 35 

Diálogo entre o Comandante Fidel Castro e camponeses. Nessa conversa, está em jogo 

uma relação hierárquica de um superior que fala a inferiores. Por essa razão, foi usado na 

tradução o pronome de tratamento vocês, e não os senhores.  

“- Vous n’avez pas de réfrigérateur? / - Commandant, il est en panne. / - Montrez-le-moi! (...) 

Je ne suis pas fier de vous.” (55) – Vocês não têm geladeira? / - Comandante, está quebrada. / - 

Me mostrem. (...)- Não estou orgulhoso de vocês.  

O exemplo 36 foi retirado do diálogo entre o narrador e sua prima cubana. Eles têm 

idades próximas. Trata-se aqui de uma relação de igualdade. Soaria muito estranho ao leitor 

brasileiro o uso de senhor ou senhora no diálogo. Logo, optou-se pelo uso de você. 

EXEMPLO 36 

 “(...) On a toujours cru que c’était l’amour de Robespierre, mais, puisque vous me dites qu’il 

s’agissait de votre aïeul... Dès que vous aurez l’embout entre les dents, surtout, respirez 

lentement. Si les oreilles vous font mal, soufflez fort par le nez...” (74) - Nós sempre pensamos 

que era o amor por Robespierre, mas, já que você me diz que se tratava de seu antepassado... 
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Assim que tiver o bocal entre os dentes, sobretudo, respire lentamente. Se tiver dor nos 

ouvidos, solte bastante ar pelo nariz... 

Por fim, temos um exemplo no qual uma interlocutora, a dona do restaurante, varia a 

forma de tratamento dirigida ao narrador. Primeiramente, ela trata-o de vous, logo em 

seguida, passa a usar a segunda pessoa do singular, tu, e, finalmente, retoma o uso de vous. 

Essa variação de formalidade foi interpretada como fundamental para a caracterização da 

personagem. Trata-se de uma mulher descontraída, tagarela, espontânea, e, segundo o 

próprio narrador, vulgar, que tenta receber de forma honrosa o visitante. Para manter essa 

alternância de formas e o sentido que ela dá ao diálogo, o tratamento vous foi traduzido para 

o senhor e o tu para você. 

EXEMPLO 37 

“- Vous voilà enfin!... (...) - N’allez pas croire que la bombance est revenue... (...) - ... je n’ouvre 

que le jeudi. Et encore, quando l’arrivage permet. Voyons, où vais-je t’installer?” (103) - - Aí 

está o senhor, finalmente!... (...) - Não vai acreditar que a abundância voltou... (...) - ...só abro 

às quintas-feiras. E apenas quando a chegada de mercadorias permite. Vejamos, onde vou te 

colocar? 

Após trechos narrativos, o diálogo segue: 

“- Tu aimes? Tu ne trouves pas que le nom français fait chic?” (105) - Você gosta? Não acha 

que o nome francês fica chique? 

(...) 

“Quel dommage, vous êtes arrivé trop tard, ils ont tout mangé.” (110) - Que pena, o senhor 

chegou tarde demais, eles comeram tudo. 

 

3.4.2 Usos lexicais  

 

A) Especificação lexical 

 

Na obra estudada, foram encontrados casos nos quais a tradução literal de certas 

expressões pareceu redundante em português. Na língua portuguesa, muitas vezes, a 



63 
 

supressão de adjetivos não acarreta perda de sentido, posto que o substantivo já carrega a 

qualificação necessária.  

Seguem abaixo, alguns casos de supressão de palavras, que, se traduzidas, resultariam 

em redundância na língua portuguesa. 

EXEMPLO 38 

 Jeune fille – menina 

“(...) j’expliquai mon affaire à la vieille jeune fille.” (27) – (...) eu expliquei meu negócio à velha 

menina.  

EXEMPLO 39 

 Jeune femme – jovem 

“Au premier, une jeune femme, vêtue seulement d’un long débardeur Reebok, montait la 

mousseline sur des robes de mariage.” (34) - No primeiro andar, uma jovem, vestida apenas 

com uma regata comprida Reebok, colocava musselina sobre vestidos de casamento. 

EXEMPLO 40 

“D’un doigt tremblant, il montra un portrait au mur, une jeune femme ocre au regard sévère.” 

(38) - Com o dedo trêmulo, ele mostrou um retrato na parede, uma jovem ocre de olhar 

severo. 

EXEMPLO 41 

 Jeune homme (37) – jovem 

“Quel âge avez-vous, jeune homme?” (37) - Quantos anos você tem, jovem? 

Nos exemplos 39, 40 e 41, há três expressões que receberam a mesma tradução. 

Observa-se que, nos dois primeiros casos, o gênero do substantivo é determinado pelo artigo 

indefinido (uma) que o antecede. Já o terceiro exemplo foi retirado de um diálogo, cujos 

interlocutores foram definidos previamente por meio de uma descrição. Concluiu-se que a 

supressão dos termos femme ou homme na tradução não traria perda de entendimento ao 

texto.  
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EXEMPLO 42 

 Coureurs cyclistes (10): ciclistas. 

“On m’offrait des coureurs cyclistes en plomb.” (10) - Ofereciam-me ciclistas de chumbo. 

 A expressão corredores ciclistas ou atletas ciclistas soaria estranha ao leitor brasileiro. 

O substantivo ciclista já carrega em si o frame de um praticante do esporte ciclismo, assim, 

optou-se pela supressão de coureurs.  

 

B) Empréstimos linguísticos 

 

 Segundo Nascimento (2010, 23), “empréstimos linguísticos são incorporações de 

determinados elementos de uma língua em outra ou de uma variedade para outra”. Pode-se 

considerar como empréstimo, por exemplo, a adoção de palavras de língua inglesa no 

português, ou no caso de uma variante, a contribuição de palavras do português brasileiro ao 

português europeu.   

Carvalho (1989, 52 apud Nascimento, 2010, 24), mostra que os empréstimos podem 

ser classificados segundo a sua fase de adoção, como: estrangeirismo e xenismo. Os 

estrangeirismos são classificados de acordo com sua origem (exemplo: latinismos, anglicismos) 

e são de uso mais individualizado, ainda não socializado. Os xenismos são palavras adotadas 

por uma língua, permanecendo como elementos estrangeiros (exemplo: Houston, 

Washington), apesar de sua grande frequência de uso. 

Na tradução da obra Mésaventures du Paradis, foram usados alguns tipos de 

empréstimos que serão relatados abaixo. 

 

- Xenismos 

 

Adotando a classificação de Carvalho (1989, 52 apud Nascimento, 2010, 24), percebe-

se o elevado número de xenismos na tradução.  
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Muitas palavras foram mantidas na sua língua de origem, posto que assim sejam 

usadas no português brasileiro. São, sobretudo, nomes próprios, nomes de alimentos e 

bebidas, também consumidos no Brasil, e outros casos específicos. Observam-se palavras que 

mesmo no original já se encontravam em outras línguas.  

Nomes próprios: Montparnasse (9), Honfleur (9), Washington (12), Saint-Germain-des-Prés 

(15), Disneyland (165), Marais (175) 

Nomes de alimentos e bebidas: Macaron (10), Mojito (100) 

Movimento literário: Nouveau Roman (16) 

Outros: Au pair (16), Pierrot (67), Sidecar (34) 

 

- Estrangeirismos 

 

 Não são muitos os exemplos de estrangeirismos na obra.  

É preciso ressaltar que não se considerou estrangeirismos palavras usadas pelo próprio 

autor em língua estrangeira (em relação ao francês) com o objetivo de retratar de forma mais 

próxima a cultura na qual ele tenta se inserir em sua viagem. Muitas vezes, esses termos são 

usados em diálogos e reproduzem a fala quase exata do interlocutor.  

Anglicismo: Uppercut (130)  

Galicismos: Arrondissement (110) 

 

C) Siglas e abreviações 

 

Evidenciou-se o uso de siglas e abreviações em apenas um capítulo da obra 

Mésaventures du Paradis. Trata-se do sexto capítulo, Le pilote. Na reprodução das Instruções 

Náuticas usadas no Porto de Havana, são dadas coordenadas geográficas que apresentam a 

latitude e longitude do porto. Nesses casos, foram usadas abreviações dos pontos cardinais. 

No mesmo capítulo, foi utilizada a sigla da unidade padrão de pressão e tensão segundo o 

Sistema Internacional de Unidades, HPA.  
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Observa-se que as siglas para os pontos cardeais foram mantidas como estavam no 

original: Norte (N), Sul (S), Oeste (W). De acordo com o Manual de abreviaturas, siglas, 

símbolos e convenções cartográficas das Forças Armadas, publicado pelo Ministério da Defesa 

do Brasil em 2008, os pontos cardeais possuem duas abreviaturas possíveis, a já apresentada 

acima e as opções a seguir: Norte (N), Sul (S), Oeste (O). Optou-se por manter as abreviações 

do original, uma vez que o autor escolheu utilizá-las como no inglês.  

A sigla HPA também foi mantida igual, já que ela faz parte do Sistema Internacional de 

Unidades e não representa mudança no português brasileiro.  

EXEMPLO 43 

“6.3.2.1. Abords de la Habana. – La ville de La Habana (La Havane) / 23°09’ N – 82° 21’ W (§ 

6.3.3.1.)” (89) - 6.3.2.1. Arredores de la Habana. – A cidade de La Habana (Havana) /23°09’ N – 

82° 21’ W (§ 6.3.3.1.) 

EXEMPLO 44 

“À 2,4 m environ dans le SW de Castillo del Morro, un monument remarquable, à l’altitude de 

137 m, brillamment éclairé, se voit de très loin.” (89) - A 2,4m aproximadamente no SW de 

Castillo del Morro, um notável monumento, na altitude de 137m, brilhantemente iluminado, é 

visto de muito longe. 

EXEMPLO 45 

“Sur place, le navire utilise les signaux du Code International, le pilote embarque à 1 m au NW 

de l’entrée du port ou, par mauvais temps, au sud de l’entrée, dans le chenal.” (89) - No porto, 

o navio usa os sinais do Código Internacional; o piloto embarca a 1 m a NW da sua entrada ou, 

em caso de mau tempo, ao sul da entrada, no canal. 

EXEMPLO 46 

“La demande doit être formulée avec 72 heures de préavis et l’HPA confirmée 24 heures à 

l’avance.” (89) - O pedido deve ser formulado com 72 horas de pré-aviso e a HPA confirmada 

24 horas antes. 
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3.4.3 Usos gramaticais 

 

A) Colocação pronominal 

 
Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 
Do professor e do aluno 
E do mulato sabido 
Mas o bom negro e o bom branco  
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro. 
 

Oswald de Andrade 

 A gramática normativa, ou seja, o sistema de regras de um padrão linguístico tomado 

como modelo, culto e formal (LUFT, 1974, 6, apud Ozório, 2006, 15) apresenta preceitos sobre 

a colocação dos pronomes oblíquos na língua portuguesa.  Já a gramática descritiva se propõe 

a apresentar a língua como ela é realmente usada por seus falantes. Ao se falar da colocação 

pronominal, percebe-se que o abismo entre os dois estudos é marcante: de um lado, estão as 

regras ensinadas na escola, de outro, depara-se com a língua coloquial falada hoje no Brasil, 

que faz uso de combinações diversas.  

 Cunha e Cintra (2008, 323) destacam, por exemplo, preceitos da gramática que se 

usados hoje no Brasil soariam um tanto artificial, é o caso das contrações dos pronomes 

átonos: “No Brasil, quase não se usam as combinações mo, to, lho, no-lo, vo-lo, etc. Da língua 

corrente estão de todo banidas e, mesmo na linguagem literária, só aparecem geralmente em 

escritores um tanto artificiais”.  

 De acordo com Ozório (2006, 10), a gramática normativa é inspirada no português 

europeu, que por sua vez, prefere a posição enclítica dos pronomes. Já o português brasileiro 

apresenta preferência pela posição proclítica.  

Abaixo, seguem casos, apresentados por Cunha e Cintra (2008, 331), nos quais a 

colocação dos pronomes átonos no Brasil difere da atual colocação portuguesa, mais próxima 

da gramática normativa. 

 - possibilidade de frases iniciadas por pronomes átonos, principalmente com a forma 

me: Me desculpe se falei demais. (VERISSIMO, A, II, 487, apud CUNHA E CINTRA, 2008, 331) 

http://pensador.uol.com.br/autor/oswald_de_andrade/
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 - preferência pela posição proclítica nas orações absolutas, principais e coordenadas 

não iniciadas por palavras que exijam esta colocação: O usineiro nos entregava o açúcar pelo 

preço do dia, pagava a comissão e armazenagem e nós especulávamos para as praças do Rio e 

São Paulo. (J. LINS DO REGO, U, 251, apud CUNHA E CINTRA, 2008, 331) 

 - posição proclítica ao verbo principal nas locuções verbais: Tudo ia se escurecendo. (J. 

LINS DO REGO, U, 338, apud CUNHA E CINTRA, 2008, 331), Outro teria se metido no meio do 

povo, teria terminado com aquela miséria, sem sangue. (J. LINS DO REGO, U, 222, apud CUNHA 

E CINTRA, 2008, 331), 

 Ozório (2006, 56), em sua dissertação de mestrado, realizou uma análise do uso da 

colocação pronominal em registro escrito hoje no Brasil. Como corpus de análise, a autora fez 

uso de textos de cunho expositivo e argumentativo, retirados de cinco edições da revista Veja, 

publicação de distribuição nacional e semanal de grande tiragem no Brasil.  

 Sua pesquisa mostrou que no registro escrito está presente a tendência para o uso da 

próclise nos casos onde a posição do pronome é facultativa. A mesóclise não é utilizada em 

verbos no futuro do presente e do pretérito, mas sim a próclise; segundo Ozório, não houve 

nenhuma ocorrência de mesóclise no corpus analisado. Já a ênclise foi respeitada quando o 

pronome tem a forma de o e a e o infinitivo vem regido da preposição a. Por fim, a autora 

concluiu que ainda são raros os casos de pronomes oblíquos em início de frase no registro 

escrito.  

 Em locuções verbais com o verbo principal no infinitivo ou no gerúndio, Ozorio (2008, 

58) mostrou que a incidência de pronomes proclíticos a estas formas verbais é elevada, 

superando a posição enclítica prescrita pela gramática normativa.  

 A pesquisa apresentada acima trata apenas de uma modalidade da língua, a língua 

escrita. De acordo com Ozório, uma análise de um corpus de língua oral provavelmente 

mostraria um desvio ainda maior dos preceitos da gramática normativa. 

 

- A colocação de pronomes oblíquos átonos na tradução 

 

 No processo tradutório, consideramos a língua portuguesa como é usada atualmente 

no Brasil de modo a aproximar o texto da língua cotidiana do leitor. Assim, empregamos a 
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colocação dos pronomes, tal como foi descrita por Cunha e Cintra (2008), com suas diferenças 

da variante portuguesa.  

 Houve divergências de colocação pronominal entre o registro propriamente escrito da 

obra, os trechos narrativos, e as partes escritas que representam as falas dos personagens, e 

que, dessa forma, aproximam-se da oralidade.  

 Os exemplos 47, 48 e 49 mostram casos de próclise em orações que não possuem 

palavras que exijam esta colocação: 

EXEMPLO 47 

“Un pain de sucre s’installait sur le buffet, une vue de palmiers remplaçait les deux marines 

habituelles (Honfleur à marées haute et basse), et mon grand-père m’accueillait, un long puant 

cigare au bec, lui qui n’en fumait jamais en dehors de ces subits accès tropicaux.” (9) - Um pão 

de açúcar se instalava sobre o bufê, uma vista de palmeiras substituía as duas pinturas 

marinhas habituais (Honfleur na maré alta e baixa), e meu avô me acolhia, com um longo e 

fétido charuto no bico, ele que nunca fumava charutos fora desses súbitos ataques tropicais. 

EXEMPLO 48 

“En deux jours, elle savait tout d’Augustino (eh bien, dites-moi, quel luron!) et le nom d’au 

moins dix de ses liaisons principales.” (40) - Em dois dias, ela sabia tudo de Augustino (e bem, 

me diga, que pândego!) e o nome de pelo menos dez de suas ligações principais. 

EXEMPLO 49 

“Maintenant, pardonnez-moi, j’ai à faire.” (41) - Agora, me desculpe, mas tenho o que fazer. 

 Já nos exemplos 50 e 51, deu-se preferência à ênclise para se evitar o uso do pronome 

oblíquo átono no inicio de frase. Observa-se que estamos diante de um trecho narrativo, não 

se trata de transcrição de fala de um personagem, no qual a forma proclítica é mais observada. 

EXEMPLO 50 

“On m’offrait des coureurs cyclistes en plomb.” (10) - Ofereciam-me ciclistas de chumbo. 

EXEMPLO 51 

“Il me semblait que l’autre, la tropicale, se trouvait juste derrière l’horizon.” (15) - Parecia-me 

que a outra, a tropical, se encontrava logo atrás do horizonte. 
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Opondo-se ao uso enclítico dos pronomes acima, temos agora um caso de próclise 

iniciando um período (exemplo 52). Trata-se da transcrição da fala de um personagen. Como 

Cunha e Cintra (2008, 331) apresentaram, essa forma é uma construção comum no português 

do Brasil.  

EXEMPLO 52 

“- Vous n’avez pas de réfrigérateur? / - Commandant, il est en panne. / - Montrez-le-moi!” (55)  

- Vocês não têm geladeira? / - Comandante, está quebrada. / - Me mostrem. 

Os exemplos 53 e 54 mostram a mesóclise no futuro do pretérito. Apesar de ser uma 

forma de colocação pronominal rara hoje no Brasil, fez-se uso dela para não se começar uma 

frase com o pronome átono, trata-se também aqui de um trecho narrativo.  

EXEMPLO 53 

“Il me suffirait de grandir pour l’atteindre.” (15) - Bastar-me-ia crescer para alcançá-la. 

EXEMPLO 54 

“On aurait dit que la chair lui était revenue, et toute sa vigueur dans son pantalon blanc.” (35) - 

Poder-se-ia dizer que a carne lhe voltara ao corpo, e toda sua robustez para dentro de sua 

calça branca.   

Nos exemplos 55, 56, 57 e 58, estão presentes locuções verbais com próclise ao verbo 

principal. Como Cunha e Cintra (2008, 331) mostram, no uso atual do português brasileiro, a 

preferência é dada ao pronome proclítico nessas formas. Assim foi feito na tradução. 

EXEMPLO 55 

“Fidel vint rejoindre ses héros aux côtés de Mistinguett, James Joyce, Maurice Chevalier, Fausto 

Coppi et Raymond Oliver, sosie de Pierre Brasseur et patron du succulent Véfour.” (12) - Fidel 

veio se juntar aos seus heróis ao lado de Mistinguett, James Joyce, Maurice Chevalier, Fausto 

Coppi e Raymond Oliver, sósia de Pierre Brasseur e patrão do suculento Véfour 

 Os três próximos exemplos foram extraídos de diálogos. 

EXEMPLO 56 

“Cuba ne doit pas se sentir seul au monde.” (13) - Cuba não deve se sentir sozinha no mundo. 
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EXEMPLO 57 

“Ils se seraient mieux sentis en Chine, au pays des dirigeants vieillards.” (46) - Eles teriam se 

sentido melhor na China, no país dos dirigentes anciãos. 

EXEMPLO 58 

“Je me suis demandé s’ils n’allaient pas se précipiter dans les bras ouverts du Che.” (49) Eu me 

perguntei se eles não iriam se precipitar nos braços abertos do Che. 

 No exemplo 59, a ênclise foi mantida, uma vez que, como mostrou Ozório (2006, 58), 

na análise do seu corpus, ela ainda é usada quando o pronome tem a forma de o e o infinitivo 

vem regido da preposição a.  

EXEMPLO 59 

“Il n’osait pas le rendre.” (54) - Ele não se atrevia a restituí-lo. 

 

B) Questões morfo-sintáticas 

 

Neste capítulo do estudo, buscou-se atingir uma maior compreensão da língua de 

partida, francês, e da língua de chegada, português de variante brasileira, quanto ao uso e à 

escolha dos diferentes modos e tempos verbais. Dessa forma, no início de cada um dos 

subcapítulos, são apresentados, brevemente, os usos dos modos e tempos verbais nas duas 

línguas de trabalho e, em seguida, são listadas alterações que estes sofreram na prática da 

tradução, juntamente com as suas justificativas. Apenas foram tratados os tempos verbais que 

tiveram alterações na tradução. 

 

- Do présent de l’indicatif para perífrase com gerúndio 

 

De acordo com Grevisse (1959, 632), o présent de l’indicatif pode denotar um fato que 

ocorre no momento da enunciação, uma ação habitual, um fato verdadeiro em qualquer 

momento, um evento que se refere a um passado recente ou a um futuro próximo e um 

passado distante, mas apresentado no presente, de forma a aumentar a vivacidade do texto 

(presente histórico).  
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Na língua portuguesa, Cunha e Cintra (2008) apresentam usos semelhantes do 

presente do indicativo. Assim, na tradução do présent para os casos descritos acima não houve 

alterações do tempo verbal.  

No entanto, em alguns casos, o présent do francês não foi traduzido diretamente para 

o presente do português. Uma das diferenças entre as duas línguas no que tange o tempo 

presente encontra-se no uso do gerúndio no português brasileiro em uma locução verbal para 

designar eventos que ocorrem no momento da enunciação. Nesse caso, utiliza-se o verbo estar 

no presente do indicativo + gerúndio para indicar “uma ação durativa num momento 

rigoroso”. (CUNHA E CINTRA, 2008, 507).  

Quando o présent do indicativo foi usado no texto de partida para denotar uma ação 

que acontece no momento da enunciação, optou-se pela tradução pelo verbo estar seguido de 

gerúndio, aproximando, assim, o texto de chegada do público brasileiro.  

EXEMPLO 60 

“Que cherchez-vous? Une fille, des cigares, une chambre à air, un rôti de porc?...” (34) - O que 

está procurando? Uma garota, charutos, uma câmara de ar, um porco assado?... 

EXEMPLO 61 

“Que se passe-t-il? demanda Leandro.” (84) - O que está acontecendo? perguntou Leandro. 

Nos dois exemplos acima, pode-se perceber que o aspecto durativo e inacabado da 

ação foi mantido.  

 

- Do présent de l’indicatif para o futuro simples 

 

 O présent de l’indicatif foi traduzido, por vezes, pelo futuro simples do indicativo, 

como mostra o exemplo 62. Trata-se de uma pergunta retórica feita pelo narrador na qual está 

expressa a dúvida. Se optasse pela manutenção do tempo presente na tradução, a dubiedade 

da interrogação estaria acabada. Assim, com o uso do futuro simples, o valor do 

questionamento foi preservado. Nota-se que, com essa escolha, foi possível manter também a 

inversão usada no francês. 
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EXEMPLO 62 

“Mais la guerre est-elle le bon chemin pour entrer au Paradis?” (137) - Mas será a guerra o 

caminho certo para entrar no Paraíso?  

 

- Tradução do Plus-que-parfait de l’indicatif 

 

Segundo Grevisse (1959, 640), o plus-que-parfait indica um evento no passado que 

precede outro evento, também no passado. O autor mostra ainda que o plus-que-parfait do 

indicativo é usado em hipóteses que exprimem um fato irreal no passado. 

Quanto à língua portuguesa, primeiramente, cabe aqui salientar a existência de duas 

formas do pretérito mais-que-perfeito: a forma simples e a forma composta. De acordo com 

Cunha e Cintra (2008, 471), a primeira tem origem em formações existentes no latim clássico e 

no latim vulgar, mas que, no entanto, sofreram alterações fonológicas ao longo do tempo.  Já a 

segunda forma possui como auxiliar o verbo ter, e mais raramente, o verbo haver, seguido do 

particípio do verbo principal.   

Posto que, na língua francesa, há uma única forma do plus-que-parfait – o passé 

antérieur possui uma característica que diferencia seu uso do plus-que-parfait, foi preciso uma 

reflexão minuciosa quanto à escolha de uma das duas formas existentes no português.  

De acordo com Nicoleti (2008), na variante brasileira do português, a forma simples do 

mais-que-perfeito é vista, sobretudo, em linguagem literária. Desse modo, na tradução da 

obra, optou-se pelo uso do mais-que-perfeito simples nos trechos narrativos e da forma 

composta com o verbo auxiliar ter nas falas das personagens. Assim, tentou-se atingir um grau 

de verossimilhança maior para com a oralidade. Exemplos na tradução: 

EXEMPLO 63 

“(...) D’autant que l’obésité l’avait rendu presque impotent. Il avait, dans sa jeunesse, sillonné 

l’Atlantique et vendu en Amérique latine toutes sortes de choses, jusqu’à des locomotives à 

l’Uruguay.” (9) – (...) Tanto mais quanto a obesidade deixara-o quase impotente. Em sua 

juventude, ele sulcara o Atlântico e vendera na América Latina todo tipo de coisas, até 

locomotivas ao Uruguai. 
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EXEMPLO 64 

“Est-ce pour cela qu’il avait choisi un studio en lisière du cimetière Montparnasse?” (21) - Foi 

por isso que escolhera um estúdio às margens do cemitério Montparnasse? 

Nos dois exemplos acima, temos trechos da narração que não representam diálogos, 

logo se optou pelo uso da forma simples do pretérito-mais-que-perfeito. 

EXEMPLO 65 

“L’existentialisme parisien avait fait le voyage pour demander des comptes au marxisme 

cubain.” (46) - O existencialismo parisiense tinha feito a viagem para exigir contas ao 

marxismo cubano.  

EXEMPLO 66 

“Par ailleurs, une communication récente à l’université de Moscou avait confirmé que le temps, 

en lui-même, n’était pas suspect de capitalisme; bien au contraire , il est la route sur laquelle on 

construit l’avenir.” (49) - Por outro lado, uma comunicação recente na universidade de Moscou 

tinha confirmado que o tempo, por si próprio, não era suspeito do capitalismo; pelo contrário, 

é a estrada sobre a qual se constrói o futuro.  

Os dois últimos exemplos foram retirados de uma longa fala introduzida no texto 

original por aspas, trata-se de um registro oral, de um discurso direto.  

Em alguns casos, foi usada a forma composta do pretérito mais-que-perfeito com o 

auxiliar haver. Trata-se de trechos narrativos nos quais a tradução pela forma simples do 

tempo verbal daria margem a ambiguidades, uma vez que, nesses eventos, a conjugação dos 

verbos no mais-que-perfeito coincide com a sua forma no pretérito perfeito. Assim, para 

realçar a anterioridade expressa na frase, optou-se pelo apagamento da ambiguidade. Nota-se 

que a escolha do verbo auxiliar haver ocorreu devido a sua maior formalidade, contrapondo-

se, desse modo, ao uso do auxiliar ter nos trechos de diálogos.   

EXEMPLO 67 

“Avec l’ancien temps étaient revenus les enfants et leur gestes étranges, leurs caresses 

répétées sur le bras, sur les cheveux.” (167) - Com o velho tempo haviam voltado as crianças e 

seus gestos estranhos, seus afagos repetidos sobre os braços, sobre os cabelos. 
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EXEMPLO 68 

“Les enfants s’étaient jétés tête en avant, dans la bataille entre mamans.” (170) - As crianças 

haviam-se lançado de cabeça, na batalha entre mamães. 

 

- Do futur simple de l’indicatif para locuções verbais 

 

O futur simple do francês e o futuro do presente simples do português possuem 

valores muito semelhantes. Ambos indicam fatos posteriores ao momento da enunciação, 

expressam uma ordem, uma obrigação e, finalmente, podem ainda exprimir uma forma polida 

do presente. Logo, para os casos listados acimas, não houve alterações do tempo verbal na 

tradução. 

Cunha e Cintra (2002, 474) alertam para o fato de no português, na língua falada, o 

futuro simples ser de emprego relativamente raro. Na conversação, ele é frequentemente 

substituído por locuções verbais, como por exemplo, o verbo IR + INFINITIVO do verbo 

principal. O mesmo foi demonstrado por Barbosa (2007, 42), segundo a autora, o futuro do 

presente ocorre hoje no Brasil em contextos específicos, como textos formais, textos de teor 

preditivo e injuntivo. Nos demais casos, de acordo com Barbosa (2007, 43), usa-se o presente 

do indicativo ou perífrases, entre as quais a mais comum é IR + INFINITIVO. 

Silva (1997, 44, apud Barbosa, 2007, 44) mostra que a utilização da perífrase citada 

anteriormente contém “uma noção prospectiva amalgamada à de relevância do presente e 

estabelece um valor de posterioridade de natureza mais psicológica do que cronológica”; 

enquanto a utilização do presente do indicativo com valor de futuro “vincula-se a uma 

dependência do evento futuro em relação a um fato presente.”  

Considerando os estudos acima citados e com a intenção de atingir um grau de 

verossimilhança maior em relação à oralidade do português brasileiro, o futur simple foi, 

muitas vezes, substituído por locuções verbais. Por exemplo: 

EXEMPLO 69 

“Prends ça. Tous les microbes se valent, tu verras, ils vont détester.” (28) - Pegue isto. Todos os 

micróbios se equivalem, você vai ver, eles vão detestar. 
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EXEMPLO 70 

“Le permanencier oubliait Leandro et ne parlait plus qu’à l’embargo: Saloperie d’embargo, 

quand arrêteras-tu?” (85) - A sentinela esquecia-se de Leandro e só falava ao embargo: 

porcaria de embargo, quando você vai parar? 

No entanto, há casos do futur simple, na fala das personagens, que foram traduzidos 

pelo futuro do presente. Trata-se de exemplos específicos nos quais se tem expressado, não 

uma ideia de mudança imediata, mas de condição ou probabilidade. 

EXEMPLO 71 

“Tres, si l’ignoble embargo nous fait couler, je serai prête.” (77) - - Tres, se o ignóbil embargo 

nos fizer afundar, eu estarei pronta. 

EXEMPLO 72 

“La prochaine fois, prévenez-moi. Le téléphone marche une heure par jour, essayez le moment 

de la sieste, c’est moins encombré, je vous servirai ma spécialité: le paquet de couennes, les 

Cubains en raffolent.” (110) - Da próxima vez, avise-me antes. O telefone funciona uma hora 

por dia, tente no momento da sesta, é menos saturado, eu lhe servirei minha especialidade, o 

paquet de couennes, os cubanos tem loucura por isso. 

 

- Do futur antérieur de l’indicatif para o pretérito perfeito do indicativo 

  

Há na língua francesa, um uso muito particular do futur antérieur de l’indicatif que não 

possui correspondência direta no português. Trata-se de seu valor de retrospecção, na qual o 

enunciador tece um balanço de eventos passados.  

Na obra Mésaventures du Paradis, Orsenna recorreu diversas vezes a esse emprego. 

Em todos eles, o futur antérieur foi traduzido pelo pretérito perfeito.   

EXEMPLO 73 

“Ils se seront croisés. Tandis qu’à la surface de la mer les balseros, tant bien que mal, fuient 

l’île, les mafieux de tous poils par la voie des airs y arrivent. Les premiers étouffaient trop dans 

le Paradis manqué. Les seconds d’avance se pourlèchent les babines: l’échec d’une société est 
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leur meilleur terreau.” (146) -  Eles se cruzaram. Enquanto na superfície do mar os balseiros, 

bem ou mal, fogem da ilha, os mafiosos de todos os tipos por via aérea chegam. Os primeiros 

se sufocavam em demasia no Paraíso fracassado. Os segundos antecipadamente lambem os 

beiços: o fracasso de uma sociedade é seu melhor terreno.  

EXEMPLO 74 

“J’aurai vécu cela grâce à Trinidad: une matinée au XVIII siècle.” (160) - Eu vivi isso graças à 

Trinidad: uma manhã no século XVIII. 

 

3.5 Opções específicas de tradução 
 

 A seguir, discutiremos estratégias de tradução adotadas em casos que não podem ser 

generalizados.  

 

3.5.1 Questões lexicais 

 

EXEMPLO 75 

“De petits drapeaux rouge et bleu surgissaient entre les photos de famille ou pendouillaient, 

accrochés comme pour sécher, du lustre de la salle à manger au grand miroir du salon.” (9) - 

Pequenas bandeiras vermelhas e azuis surgiam entre as fotos de família ou pendiam 

molemente, como que estendidas para secar, do lustre da sala de jantar até o grande espelho 

da sala. 

  No exemplo acima, optamos pela inserção do advérbio molemente ao lado do verbo 

pender de forma a passar a mesma ideia contida no verbo em francês pendouiller, que, de 

acordo com o dicionário Le Robert veicula a ideia de pendre d’une manière ridicule, mollement.  

EXEMPLO 76 

“Un pain de sucre s’installait sur le buffet, une vue de palmiers remplaçait les deux marines 

habituelles (Honfleur à marées haute et basse), et mon grand-père m’accueillait, un long puant 

cigare au bec, lui qui n’en fumait jamais en dehors de ces subits accès tropicaux.” (9) - Um pão 

de açúcar se instalava sobre o bufê, uma vista de palmeiras substituía as duas pinturas 



78 
 

marinhas habituais (Honfleur na maré alta e baixa), e meu avô me acolhia, com um longo e 

fétido charuto no bico, ele que nunca fumava charutos fora desses súbitos ataques tropicais. 

 No exemplo 76, foi adicionado o termo pinturas antes da palavra marinha. De fato, o 

vocábulo marine designa, além de outras coisas, uma pintura que representa uma cena ligada 

ao mar. O mesmo ocorre em português. Porém, trata-se de um uso raro que poderia não ser 

inteligível para grande parte dos leitores. Desse modo, optei pela inserção do termo pinturas. 

EXEMPLO 77 

“Mais comme il aimait par-dessus tout manger, ses voyages avaient rétréci à mesure que sa 

taille enflait.” (9) - Mas, como ele gostava acima de tudo de comer, suas viagens encolheram à 

medida que sua dimensão inflava.   

 A tradução do substantivo taille por dimensão em detrimento de seu equivalente 

direto tamanho justifica-se na medida em que, nesse caso, taille refere-se à cintura. Com o 

objetivo de salientar essa particularidade do nome, decidimos pelo termo dimensão que 

transmite mais claramente a noção de medida de largura. 

EXEMPLO 78 

“Tout îlien était par force Robinson, bricoleur, roi du bout de ficelle et inventeur de nouveaux 

mondes.” (17) - Qualquer ilhéu era forçosamente Robinson, artesão faz-tudo, rei dos magros 

recursos e inventor de novos mundos. 

 A palavra bricoleur não possui tradução direta para o português brasileiro. Buscou-se 

então um vocábulo que transmitisse um conceito próximo a de um bricoleur. O dicionário Le 

Robert define o verbo bricoler como “gagner sa vie en faisant toutes sortes de petites travaux 

manuels / s’occuper chez soi à de petits travaux manuels”. Assim, resolvemos traduzir o 

vocábulo por artesão e adicionar o termo faz-tudo que remete à característica polivalente de 

um bricoleur. 

EXEMPLO 79 

“Ses continuelles quêtes identitaires fatiguent, ses croisades purificatrices dégoûtent.” (21) - 

Suas contínuas buscas identitárias cansam, suas cruzadas purificadoras enjoam. 

 No exemplo acima, traduzimos o verbo dégoûter por enjoar uma vez que quisermos 

realçar o valor da aversão causada pelo cansaço e pelo tédio após uma longa jornada, ideia 

transmitida pelo termo croisade.  
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EXEMPLO 80 

“Quand Muller sent venir la fatigue, Matussière prend la relève.” (22) - Quando Muller sente 

vir o cansaço, Matussière o substitui. 

 A expressão prendre la relève transmite a ideia de que um indivíduo substitui outro 

para a realização de um trabalho contínuo. Não foi achada no português uma locução de 

mesmo valor. Assim, optamos pela tradução pelo verbo substituir.  

EXEMPLO 81 

“(...) lui aussi tellement harassé que d’autres langues lui venaient, des bouts d’allemand et 

même d’américain.” (47) – (...) ele também tão estafado que outras línguas lhe vinham, pontas 

de alemão e mesmo de inglês americano. 

 A tradução de américain por americano traria um estranhamento ao público brasileiro, 

que não se refere ao inglês de variante americana desse modo. Por essa razão, escolhemos 

adicionar o vocábulo inglês.  

EXEMPLO 82 

À ses côtés trottinait Lelia, l’assistante, un bristol à la main. (55) - Ao seu lado a passos curtos 

andava Lelia, a assistente, com um cartão de visita na mão. 

 O verbo trottiner designa um trote curto. O verbo não possui tradução direta para o 

português. Por essa razão, optamos por uma paráfrase em português que passasse a mesma 

ideia contida no vocábulo francês.  

EXEMPLO 83 

“Pourquoi ne pas tenter d’y pénétrer, via le bellâtre sirupieux?” (163) - Por que não tentar 

penetrar-se nela, via o almofadinha xaroposo? 

 A palavra bellâtre significa, segundo o dicionário Le Robert, un bel homme fat et niais. 

O dicionário Larousse acresce que se trata de um termo pejorativo. O vocábulo almofadinha, 

em português brasileiro, possui o mesmo valor semântico e também detém a nuance de algo 

pejorativo.  
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EXEMPLO 84 

“L’arrivée de la cousine nous épargna le pire. La trentaine élancée, le sourire chaleureux mais 

inquisiteur, jaugeur immédiat des capacités masculines, sportives et sexuelles, ferme poignée 

de main, aucune importance, votre retard, le fond des mers est patient, alors, c’est votre 

première plongée? (73) - A chegada da prima nos poupou do pior. Com trinta anos, esguia, de 

sorriso caloroso mas inquisidor, avaliador imediato das capacidades masculinas, esportivas e 

sexuais, firme aperto de mão, não há problema com o atraso, o fundo do mar é paciente, 

então, é o seu primeiro mergulho? 

 No exemplo acima, temos o vocábulo trentaine cuja tradução direta seria trintena. No 

entanto, no português brasileiro, não usamos esse termo para nos referirmos a idade de 

alguém. Assim, decidimos usar o numeral trinta precedido da preposição com para demonstrar 

a idade da prima mergulhadora. 

EXEMPLO 85 

“Mais la guerre est-elle le bon chemin pour entrer au Paradis?” (137) - Mas será a guerra o 

caminho certo para entrar no Paraíso?  

 De acordo com o dicionário Le Robert, quando o adjetivo bon é precedido de artigo 

definido, ele designa celui qui convient. Para realçar a característica de algo que convém, o 

termo bom foi substituído pelo adjetivo certo.  

 

3.5.2 Questões gramaticais 

 

EXEMPLO 86 

“Mon grand-père, lui, tenait sa légende.” (12) - Meu avô, por sua vez, sustentava sua lenda. 

 A retomada do sujeito por um pronome tônico não é comum no português. No 

exemplo acima, o uso do pronom tonique, lui, reforça o sujeito da oração. Considerando a sua 

função, optamos pela inserção da expressão por sua vez que possui a mesma finalidade.  

EXEMPLO 87 

“Je remplaçais le chauffeur officiel tombé malade, peut-être de fatigue.” (46) - Eu substituía o 

motorista oficial que estava doente, talvez devido ao cansaço. 
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 Nesse caso, a tradução direta da expressão tombé malade não foi possível, uma vez 

que acarretaria falta de coesão ao texto em português. Assim, escolhemos traduzí-la por uma 

oração relativa restritiva que não trouxe perda de sentido ao trecho. Na frase que se segue, 

também houve modificação gramatical. Nesse caso, optamos por adicionar o particípio do 

verbo dever para explicitar a causa da doença. 

EXEMPLO 88 

“Notre démocratie à nous, c’est la démocratie du travail.” (50) - A nossa democracia é a 

democracia do trabalho. 

 Acima, tivemos de suprimir a repetição do possessivo notre/à nous que não ocorre em 

português. A escolha não conduziu a uma perda de sentido do texto. 

 

3.5.3 Questões de coesão textual 

 

EXEMPLO 89 

“(...) mon grand-père m’accueillait, un long puant cigare au bec (...)” (9) – (...) e meu avô me 

acolhia, com um longo e fétido charuto no bico (...) 

EXEMPLO 90 

“(...) et une serveuse, petit tablier blanc et coiffe amidonnée dans les cheveux, nous apportait 

sur une assiette la spécialité locale (...)” (10) – (...) e uma garçonete, com um pequeno avental 

branco e uma touca engomada nos cabelos, nos trazia num prato a especialidade local (...) 

 Nos exemplos acima, optamos pela inserção da preposição com na ligação entre duas 

orações. Em ambos os casos, as frases introduzidas por com expressam as características dos 

personagens no momento em que desempenham a ação: no primeiro, como o avô do 

narrador lhe acolhia, no segundo, como a garçonete servia a especialidade local. No 

português, a ligação entre duas sentenças por meio da preposição com estabelece uma 

relação de dependência e sentido. Para exacerbar essa relação, decidimos pela sua utilização.  
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EXEMPLO 91 

“Sartre n’eut le temps d’ouvrir son carnet que la Jeep repartait avec son Líder furieux.” (55) - 

Sartre teve apenas o tempo de abrir a caderneta e o Jipe repartia com seu Líder furioso.  

 A tradução direta do trecho acima não seria inteligível ao leitor brasileiro, posto que 

no português, não usamos construção sintática semelhante. Desse modo, optamos pela 

inserção do advérbio apenas que passa a mesma ideia da frase em francês ligada à conjunção 

e. 

 

3.6 Considerações finais do capítulo 
 

Tratamos ao longo desse capítulo de questões essenciais sobre as quais o tradutor 

deve-se debruçar na tradução de uma obra e, particularmente, de um relato de viagem. Vimos 

que é primordial manter no texto de chegada as singularidades da arte de um autor e, assim, 

nos concentramos na literariedade de Orsenna. Em seguida, cuidamos das opções gerais de 

tradução e tratamos dos riscos da domesticação de costumes do Outro. Detivemo-nos na 

tradução das formas de tratamento, no uso de pronomes oblíquos nos diferentes registros do 

texto e no uso cotidiano de alguns tempos verbais. Ainda demonstramos as escolhas de 

tradução em aspectos lexicais como empréstimos linguísticos, siglas e especificação lexical. 

Procuramos, por meio das estratégias de tradução utilizadas, fazer uso da língua 

portuguesa da forma como ela é empregada hoje no Brasil. A preocupação em não se criar um 

texto que soasse artificial ao leitor esteve sempre presente, concomitantemente a isso, 

tentamos não nos afastar do texto de partida. O resultado é uma tradução que reconhece o 

Outro e suas particularidades, mas não esquece a parte restante e o objetivo final do processo 

de tradução: o leitor. O texto traduzido tem de ser inteligível a ele. 

 

 

 

 



83 
 

CONCLUSÃO 
 

 Esse estudo teve por objetivo comentar a tradução de um relato de viagem. Tentei 

mostrar ao longo do relatório as reflexões e as soluções às quais cheguei depois de pesquisas 

sobre o tema. Creio que pude abordar as questões de tradução mais significativas para mim.  

 Retomemos então os principais pontos tratados ao longo desse trabalho. 

Primeiramente, pudemos apreender as características mais marcantes do gênero 

literário relato de viagem. Vimos que a união entre o interior e o exterior, por meio da qual o 

autor descreve o local e o povo visitados através de sensações e sentimentos suscitados nele, 

resulta em um texto impressionista. Assim, o relato de viagem se opõe diretamente ao texto 

jornalístico, de cunho mais objetivo. Em seguida, notamos que um relato de viagem bem 

sucedido deve ainda apresentar uma separação temporal entre leitor e narrador que não 

participam exatamente de um mesmo quadro ideológico.  

Logo após, discutimos as características da literariedade de Orsenna. Vimos como a 

construção de imagens é cara ao autor e como as numerosas referências culturais e literárias 

auxiliam tanto na criação e na composição dos personagens e do cenário apresentados, 

quanto na compreensão por parte do leitor da cultura do Outro. Versamos sobre a 

organização e divisão de capítulos da obra, sobre o uso recorrente de reticências no texto e 

sobre o uso de léxico de especialidade e de tempos verbais por Orsenna. O levantamento 

desses aspectos foi essencial para o desenvolvimento de uma tradução fidedigna ao texto 

original que preservasse o caráter literário do autor e que tornasse possível ao leitor brasileiro 

reconhecer o modo como Orsenna compreende a realidade que o cerca e a forma como ela é 

retratada em sua obra. 

 Posteriormente, passamos para o enquadramento teórico da tradução literária. Nessa 

parte, tivemos a oportunidade de conhecer o pensamento de estudiosos e tradutores ao longo 

da história. Vimos que a dicotomia entre a tradução literal, mais comprometida à palavra do 

texto de partida, e a tradução do sentido, mais fiel à essência da obra original, esteve sempre 

presente nas discussões sobre o tema. Ainda nesse capítulo, expusemos a questão da 

intraduzibilidade de certos trechos, dos limites da invisibilidade do tradutor e das dificuldades 

particulares à tradução de prosa.    
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No que concerne à parte prática, as justificativas de tradução, abordamos, em primeiro 

lugar, os elementos da literariedade de Orsenna passíveis e não passíveis de tradução direta. 

Para estes, foi preciso refletir sobre as estratégias a serem utilizadas de modo a evitar perdas 

de aspectos particulares da escrita do autor e do conteúdo por ele passado. 

Nesse ponto, primeiramente, discutimos o tratamento de questões culturais na obra. 

Na tradução da obra Mésaventures du Paradis – Mélodie Cubaine estamos diante de três 

culturas diferentes: a cubana, cultura do Outro, ou seja, do país visitado; a francesa, origem do 

autor e cultura que recepciona o Outro; e a brasileira, cultura que expressa linguisticamente as 

duas anteriores. Vimos que para uma boa tradução é preciso haver harmonia entre elas e 

evitar o apagamento de uma em detrimento de outra. A compreensão pelo leitor dessas 

características traz um entendimento pleno do texto em suas diversas dimensões. Por essa 

razão, optei por inserir notas de tradução com objetivo de esclarecer pontos obscuros ao 

leitor.   

Em seguida, justifiquei a minha ênfase na função comunicativa e portadora de 

criatividade das expressões idiomáticas, optando por encontrar equivalentes brasileiros das 

expressões francesas. No campo lexical, tratei das estratégias de compensação adotadas em 

termos técnicos que não possuem equivalentes diretos no português. Por fim, abordei a 

tradução dos tempos verbais passé simple e passé antérieur, posto que estes não possuam 

tempos verbais diretamente análogos no português.  

Logo após, dediquei-me às opções gerais de tradução. Comecei pelo campo 

pragmático, centrando-me na formalidade do díalogo literário. Foi preciso estar atenta à língua 

portuguesa como ela é usada hoje no Brasil, uma vez que a língua cotidiana em vigor no país 

se afasta imensamente da gramática normativa. Tratei das formas de tratamento no português 

brasileiro, na qual a informalidade brasileira contrasta com a formalidade da cultura francesa. 

Nesse caso, por exemplo, viu-se que a forma vous pode encontrar tradução nas formas o(a) 

senhor(a) e seu plural, bem como em você.  

No que concerne às questões lexicais, trabalhei a especificação lexical e o uso de 

estrangeirismos e xenismos presentes na obra e salientei a minha opção de manter alguns 

deles tal como se encontram no original, como foi o caso de palavras estrangeiras à língua 

francesa usadas no texto de partida. O mesmo ocorreu com siglas e abreviações que foram 

mantidas como no original, como, por exemplo, os pontos cardeais usados em língua inglesa 

por Orsenna.  
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Na esfera sintática, foquei-me na colocação pronominal. Esse tema suscitou questões 

diversas no processo de tradução da obra. Sabe-se que a posição do pronome oblíquo usado 

atualmente no português brasileiro não é a mesma descrita pela gramática normativa. Em 

busca de verossimilhança optei por não seguir estritamente as regras pregradas pela 

gramática. Foi necessário, então, recorrer a estudos sobre o uso atual desses pronomes no 

Brasil. Por fim, decidi usar formas mais próximas da língua oral nos diálogos e formas mais 

adjacentes à gramática em trechos narrativos. 

Em seguida, realizei um breve estudo sobre os tempos verbais franceses que não 

foram traduzidos diretamente para os seus equivalentes em português. Viu-se que, apesar da 

proximidade entre as duas línguas, a tradução direta de uma forma verbal nem sempre está 

correta e cabe ao tradutor estar atento às nuances e aos valores apresentados por cada modo, 

tempo e locuções verbais. Nota-se que os casos verbais tratados nesse capítulo não se 

integram aos elementos da literariedade de Orsenna, uma vez que não são particulares a seu 

modo de escrever, mas de uso corrente na língua francesa.  

Poderiam ter sido tratadas diversas outras questões nesse relatório, por exemplo, 

assuntos de ordem sintática, como mudança na ordem de palavras e o sujeito nulo, e de cunho 

semântico, como transposições entre domínios e adições de palavras. A tradução da totalidade 

da obra Mésaventures du Paradis despertou em mim temas e reflexões diversas. Todavia, 

decidi dar ênfase especial às questões aqui apresentadas, dado que as considerei como meus 

maiores desafios no desenvolvimento da tradução e assim pude me aprofundar em seu 

entendimento.  

Para concluir esse estudo, gostaria de analisar de que forma a minha tradução se 

aproxima e/ou se distancia dos teóricos tratados no ínicio do relatório. O uso constante de 

notas de tradução acabou por manifestar uma intromissão indireta do tradutor no original, 

nesse aspecto, aproximo-me da concepção de Etienne Dolet, para quem a clarificação de 

aspectos obscuros da obra era permitida. Do ponto de vista de Alexander Tyler, o cuidado em 

clarificar e diminuir as ambiguidades do texto também foi levado em consideração na minha 

tradução, por exemplo, na substituição de formas verbais ambíguas.  

Afastei-me de Schleiermacher e Goethe na medida em que não pressupus a existência 

de um superleitor brasileiro capaz de apreender toda a estranheza da língua de partida 

manisfestada no português, caso optasse por uma tradução estritamente comprometida à 

letra. Assim, segui os passos de Lafevere e atentei-me ao público-alvo. 
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Em lugar de optar por uma tradução de caráter absoluto, empenhada em seguir à risca 

a tradução literal ou do sentido, optei por um meio-termo entre elas e objetivei um equilíbrio 

entre as duas correntes: manter a alteridade do texto, representante de duas culturas 

diferentes; e, ao mesmo tempo, possibilitar uma leitura natural, agradável, e, sobretudo, 

inteligível ao público brasileiro.  

Desse modo, posso justificar agora o título do meu projeto, A viagem e a tradução: 

entre o estranhamento e a domesticação de culturas. Em ambas as situações, tanto o viajante 

quanto o tradutor podem negligenciar o estrangeiro, de modo a aproximá-lo do que é 

conhecido e familiar a eles. Essa displicência resulta numa lamentável perda de aprendizado e 

de conhecimento pelo outro. A diversidade cultural enriquece e engradece. No âmbito da 

tradução, o outro deve estar manifestado, sob a condição de que seja inteligível ao leitor. Do 

contrário, o público receptor descuidar-se-á dele.  

No que tange à questão da intraduzibilidade, vimos que o tradutor deve recorrer a 

estratégias de compensação quando a tradução parece limitada. Assim, nas opções específicas 

de tradução, mostramos casos em que fizemos uso de paráfrases para evitar perda de sentido 

do texto. Finalmente, concluímos que a invisibilidade do tradutor é impossível e mesmo 

indesejada. O que o tradutor transmite em sua versão do original é a sua interpretação. Desse 

modo, cabe a ele assumir de forma responsável o papel de representante do autor, levando 

em conta o seu estilo e o sentido do texto de partida. 

A tradução completa da obra Mésaventures du Paradis – Mélodie Cubaine, bem como 

o relatório de tradução, possibilitaram-me adquirir novos conhecimentos e técnicas que 

levarei ao longo de minha vida como tradutora.  

Por fim, espero que a obra Desventuras do Paraíso – Melodia Cubana represente para 

o leitor brasileiro uma fonte de conhecimento cultural sobre um país de ricas características, 

mas também uma fonte de prazer pela leitura.  
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ANEXO 1 – Tradução da obra Mésaventures du Paradis – Mélodie 

Cubaine para o português de variante brasileira 
 

Desventuras do paraíso – Melodia cubana  

As ilhas no coração 

Subitamente, as cores cubanas invadiam o apartamento de Montparnasse. Pequenas 

bandeiras vermelhas e azuis surgiam entre as fotos de família ou pendiam molemente, como 

que estendidas para secar, do lustre da sala de jantar até o grande espelho da sala. Um pão de 

açúcar se instalava sobre o bufê, uma vista de palmeiras substituía as duas pinturas marinhas 

habituais (Honfleur na maré alta e baixa), e meu avô me acolhia, com um longo e fétido 

charuto no bico, ele que nunca fumava charutos fora desses súbitos ataques tropicais.  

Eu perguntava: 

- O que festejamos, desta vez? 

Como muitas crianças, eu tinha uma visão resignada e ritmada da existência: as 

alegrias só podiam acontecer em datas previstas, aniversários, Natais, partidas para as férias.  

Ele me olhava alegremente por trás das suas lentes de míope.  

- A mesma coisa de sempre, doce tolinho, o país dos nossos ancestrais.  

Ele se sentia sufocado na França. Tanto mais quanto a obesidade o deixara quase 

impotente. Em sua juventude, ele sulcara o Atlântico e vendera na América Latina todo tipo de 

coisas, até locomotivas ao Uruguai. Mas, como ele gostava acima de tudo de comer, suas 

viagens encolheram à medida que sua dimensão inflava.  Eu o conheci como representante de 

brinquedos. Ele não largava mais o seu Simca1. Uma buzinada e os compradores do Nain bleu2 

ou do Sapajou3 vinham fazer encomendas na calçada, pela janela aberta.  Ele me apresentava: 

é meu neto, eu lhe ensino o comércio. Ofereciam-me ciclistas de chumbo. Uma vez o negócio 

concluído, ele engatava a segunda (a única marcha que ele ainda usava).  

- O que acharia de ir agradecer a Deus pela retomada dos negócios? 

Mesmo procedimento. Buzinada em frente às lendárias confeitarias, Ladurée (rua 

Royale), Coquelin Aîné (rua de Passy) ou Rollet (rua de Bourgogne), e uma garçonete, com um 

pequeno avental branco e uma touca engomada nos cabelos, nos trazia num prato a 

                                                           
1
 NT: Simca: marca de carro francesa criada em 1935 e abandonada em 1980. Disponível em: 

<http://gpdrivers.com/simca.html> Acesso em: 19 maio 2013. 

2
 NT: Au Nain Bleu: loja de brinquedos inaugurada em 1936 em Paris. Disponível em: 

<http://boutique.aunainbleu.com/> Acesso em: 19 maio 2013.  

3
 NT: Sapajou: fornecedor francês de artigos e jogos para festas. Disponível em: 

<http://www.sapajou.fr/> Acesso em: 19 maio 2013.  

http://gpdrivers.com/simca.html
http://boutique.aunainbleu.com/
http://www.sapajou.fr/
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especialidade local: macaron, puits d’amour4 ou, nosso bolo preferido, o ministre (biscoito de 

noz – musse de café).  

Ao lhe pedir detalhes sobre a nossa misteriosa família cubana, ele me ordenava não 

falar de boca cheia e, quanto ao resto, ter paciência.  

- Você é muito jovem para os nossos trópicos. Falarei disso mais tarde.  

E eu imaginei uma ilha como no cinema, estritamente proibida para os menores de 

dezoito anos (com carteira de identidade exigida), onde ocorriam apenas coisas 

inconfessáveis, uma espécie de Saint-Tropez distante, cheia de Bardots negras.  

A bambula5 do dia 2 de janeiro de 1959 ficará gravada na minha memória. No dia 

anterior, Castro e seus barbudos expulsaram o odioso ditador Batista. Por que os meus avós, 

pequenos burgueses e muito conservadores, celebraram tanto, e até de manhã (“vocês se 

deitarão mais tarde, crianças, é preciso saber viver os dias históricos”), a vitória da Revolução?  

Para a minha avó, a resposta é simples: ela gostava das festas e da cama, as primeiras 

conduzindo infalivelmente a animar a segunda, onde o obeso, me confiou ela antes de morrer, 

lhe proporcionava prazeres repetidos e delicados.  

Meu avô, por sua vez, sustentava sua lenda. Fidel veio se juntar aos seus heróis ao lado 

de Mistinguett, James Joyce, Maurice Chevalier, Fausto Coppi e Raymond Oliver, sósia de 

Pierre Brasseur e patrão do suculento Véfour6.  

Ninguém, mais atentamente que ele, seguiu a epopeia dos barbudos verde oliva, e 
cada novo furor de Washington lhe trazia felicidade. Velho rancor da grande guerra: se os 
Estados Unidos não tivessem hesitado tanto para reembolsar sua dívida com La Fayette7, 
talvez muitos de seus amigos combatentes ainda estivessem vivos. 

O primo Fidel lhe era de grande utilidade: resistir às invasões da família de sua esposa 

que tinha o inconveniente triplo de ser provinciana, apaixonada por Paris e numerosa. Assim 

                                                           
4
 NT: Puits d’amour: doce francês preparado a base de ricota e frutas vermelhas. Disponível em: 

<http://lescarnetsgourmandsdisa.over-blog.com/article-puits-d-amour-100931107.html> Acesso em: 19 

maio 2013.  

5
 NT: Bambula: dança africana, no registro familiar designa uma grande folia. Disponível em: 

<http://fr.wiktionary.org/wiki/bamboula> Acesso em: 19 maio 2013. 

6
 NT: Jeanne Bourgeois Mistinguett: cantora e atriz francesa, uma das maiores vedetes do início do 

século XX. James Joyce: romancista, contista e poeta irlandês, considerado um dos maiores autores do 

século XX. Maurice Chevalier: ator, humorista e, sobretudo, cantor francês do século XX. Fausto Coppi: 

ciclista italiano vencedor de grandes provas, como o Tour de France em 1949 e 1952. Raymond Oliver: 

chefe de cozinha francês, proprietário do restaurante Grand Véfour, conhecido por manter durante 

longo período as três estrelas do Guia Michelin. Pierre-Albert Espinasse, conhecido como Pierre 

Brasseur: ator francês do século XX. Disponível em: <http://www.larousse.fr/encyclopedie> Acesso em: 

19 maio 2013. 

7
 NT: La Fayette: Marquês de La Fayette:militar francês que lutou ao lado dos Americanos na Guerra de 

Independência dos Estados Unidos. 

http://lescarnetsgourmandsdisa.over-blog.com/article-puits-d-amour-100931107.html
http://fr.wiktionary.org/wiki/bamboula
http://www.larousse.fr/encyclopedie


94 
 

que uma maré de primos e primas se preparava, ele estendia as suas bandeiras azuis e 

vermelhas, invocando uma ou outra medida exemplar, uma ou outra etapa decisiva do 

processo de conscientização: estabelecimento da reforma agrária na província de Cienfuegos, 

congresso de doadores de sangue, terceiro aniversário da primeira campanha de 

alfabetização.  

- Você tem certeza, perguntava sua mulher, que a gente não poderia receber primeiro 

a minha irmã e seus filhos? Você bem sabe que eles têm de se preparar para os concursos, eles 

precisam escolher um lar... 

Ele permanecia inflexível. 

- Uma data é uma data! Cuba não deve se sentir sozinha no mundo. Se sua irmã e seus 

filhos espinhentos quiserem festejar a boa nova conosco, eles serão bem-vindos...  

Ele sabia que não corria nenhum risco: desde que o marxismo se estabelecera no 

Caribe, desde que o cardeal de Havana fora expulso, qualquer contato com Cuba era para um 

católico uma espécie de pecado mortal. Chegada a hora de buscar na estação os recém-

chegados, ele nos desejava um bom dia, com um ar falsamente aborrecido e com um passo 

leve partia, sob a bandeira tropical, acender um H.Upmann nº2. 

 

 

As crianças são geógrafos. Elas têm lugares no coração, espécies de animais grandes e 

pacíficos cujo calor lhes serve de refúgio quando a vida se torna demasiadamente melancólica 

ou ameaçadora. Eu conheci um diplomata comprido e magro, com uma cabeça de pássaro 

depenado e descarnado, que tinha uma comichão por mapas. Ele não podia deixar de 

desenhar lugares do mundo. Em qualquer circunstância, mesmo diante de um ministro, ele 

esboçava: um pedacinho da baía de James, os detalhes do estreito de Torres, o delta 

espalmado do Mekong... Meu mapa é bem mais restrito. Mas de tanto passear nele, por 

ocasião das intermináveis tardes de aulas, em que, um após o outro, gaguejávamos nossa frase 

de latim, onde, aterrorizados por sermos interrogados, caligrafávamos fórmulas de álgebra, eu 

conheço, enseada por enseada, minhas duas ilhas, Cuba e Bréhat, a distante e a próxima, a 

caribenha e a bretã, a ilha de má vida e a bem comportada, a ilha para adultos experientes e 

aquela para crianças citadinas e tímidas.  

Montparnasse, antes da torre hedionda (uma das vergonhas da arquitetura mundial). 

Era o tempo da antiga estação, com sua vidraça redonda que um dia, um trem, levado por seu 

impulso, rompera e a locomotiva pendia no vazio, seu nariz apontado em direção a Saint-

Germain-des-Prés como se ela tivesse sempre sonhado apenas em tomar um copo na 

esplanada do Deux-Magots. Nós partíamos à noite, conexão na alvorada, linha Guingamp-

Paimpol no trem micheline. Finalmente, o mar, e Bréhat, a primeira das minhas ilhas. Parecia-

me que a outra, a tropical, se encontrava logo atrás do horizonte. Bastar-me-ia crescer para 

alcançá-la. As ilhas são como pedras de um vau. E é nisso que as fotos se parecem com elas: 

pequenos pedaços de presente que nadam em meio ao caos dos anos. Instantâneos. Paul 
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Morand assim fala de Veneza. A cidade dos Doges é, na História, o que o homem é sobre a 

terra: um instantâneo eterno.   

Tanto o continente era, ao longo do ano inteiro, a pátria do tédio, da escola, da 

imutável e melancólica repetição dos dias, quanto a ilha era, assim que o pé encostava no seu 

piso escorregadio revestido de sargaço, a pátria das aventuras, de todas as experiências. 

Primeiras cabanas, primeiras pescas miraculosas, primeiros sustos num barco, primeiros 

amores no bosque de mimosas... E primeiras leituras loucas, deitado sobre samambaias, 

enquanto acima da cabeça as nuvens galopam.  

Lembrem-se, era a moda do nouveau roman8, esses textos gélidos sem história nem 

personagens. Literatura minimalista como podem se permitir as épocas repletas de forte 

crescimento e cheias de emprego.  Literatura mental, já dividida para as antologias e cursos 

dos professores. Eu me enfurecia, espojado nas samambaias. “A vanguarda é formal: o 

romance morreu. É realmente minha sina, eu que não me imagino de outra forma, a não ser 

romancista.”  

O romance desprezado, esmagado, vilipendiado, em suma, defunto, um cubano o 

ressuscitou para mim: Alejo Carpentier9, Os passos perdidos. Eu gritava de alegria página após 

página. Assim, chegado o momento, eu também teria o direito de contar tudo, revoluções, 

divórcios, caminhadas na floresta, fábulas mágicas... A me ver tão radiante, solto, triunfante, a 

família pensou que eu tivesse perdido, nesse verão, minha virgindade, com uma ou outra das 

jovens inglesas au pair. E represálias diversas foram fomentadas, entre elas, o pensionato. 

Mais tarde, García Marquez e Günter Grass completariam a minha libertação, mas o cubano 

fora o primeiro a abrir a porta do cárcere francês, demasiado francês.  

Carpentier tinha outra qualidade decisiva: seu pai era bretão. Novo indício, se isso 

fosse necessário, de que entre minhas duas ilhas, a europeia e a caribenha, o Atlântico e os 

ventos alísios haviam tramado elos indefectíveis.  

 

 

Assim como os etnólogos procuram o bom selvagem no meio das selvas: eu acreditava 

nas ilhas para engendrar a originalidade. Nisso, a Inglaterra não nos decepcionara, nem a 

Sicília, nem o Taiti... Qualquer ilhéu era forçosamente Robinson, artesão faz-tudo, rei dos 

magros recursos e inventor de novos mundos. Essa lei geral se aplicava também à política. A 

                                                           
8
 NT: Nouveau Roman: o termo aplica-se a um conjunto de romances franceses publicados no pós 

guerra (depois de 1945). Não há características comuns entre as várias produções literárias; mas sim 

uma confluência dessas produções numa editora, Éditions de Minuit e o desejo de renovação do 

romance, rejeitando muitas de suas características tradicionais. – E-Dicionário de termos literários. 

Disponível em: <http://www.edtl.com.pt/> Acesso em: 22 janeiro 2013. 

9
 NT: Alejo Carpentier: músico, novelista e ensaísta cubano, nascido em 1904. Sua obra literária é 

frequentemente associada ao realismo mágico. Disponível em: <http://www.larousse.fr/encyclopedie> 

Acesso em: 19 maio 2013.  

http://www.larousse.fr/encyclopedie
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Europa e a Ásia me pareciam demasiadamente vastas para o comunismo. A extensão atenua 

inevitavelmente a ambição, e a burocracia, necessária para gerir tal império, petrificava o 

projeto. Cuba tinha o tamanho apropriado. Eu não duvidava que um protótipo de sociedade 

ideal estivesse lá nascendo. De ano em ano, então, eu adiava a minha visita. Eu esperava que o 

romantismo do início se dissipasse para melhor distinguir a verdade da experiência. Terão 

adivinhado: esperei demais. Chego depois da esperança.  

 

 

- O que você vai fazer lá? Atualmente? 

Meus amigos me olhavam preparar as bagagens. Dubitativos, desconfiados, 

proprietários: Cuba pertencia a eles. Eles desejaram tanto acreditar, amaram tanto a Havana 

de suas juventudes, falaram tanto do futuro com o grande barbudo: noites, dias, depois, 

outras noites.  

Eles nunca perdoariam Fidel por ter destruído o sonho duplo: uma Revolução fraternal 

e, sob o sol, um tirano cheio de ternura. Desilusão frequente nos intelectuais, vejam Voltaire. 

O déspota esclarecido é um produto por essência perecível. Nós sabemos: sob todos os climas, 

a duração do poder estraga as melhores naturezas.  

Eu acalmei esses ex-devotos: eu não ia lá apertar a mão de seu antigo messias, 

aprisionador de poetas.  

Eu ia somente cumprimentar as pessoas, minha família, a verdadeira, a falsa: todos 

sabem que as árvores genealógicas, sob os trópicos, têm traços de baobás e de albergues 

espanhóis.  

Eu ia tirar uma lição da valentia dessa gente: como sobreviver ao fim de um sonho? 

E inquirir-me-ia, eu, o apaixonado pelas ilhas: qual é o verdadeiro destino dos 

arquipélagos ensolarados? À exceção de Trinidad onde jorra petróleo, e nossas Antilhas, bem 

ou mal anestesiadas pelas subvenções, o Caribe não é florescente. Como viver livre tão perto 

de um império? E como satisfazer o cliente, cada dia mais amante do sexo do que do açúcar? A 

geografia e a etimologia ditam o futuro? Uma extensão rodeada de água só pode terminar em 

bordel, veraneio das máfias, porta-aviões de drogas? 

 

 

O olho sobre a barriga 

A atração não é o único motor da viagem. A vontade de abandonar também pode 

enfunar as velas. Confessemos: certos dias, nosso Velho Continente enfastia. Suas contínuas 

buscas identitárias cansam, suas cruzadas purificadoras enjoam. Então, cresce o apetite por 

uma terra de misturas. É chegada a hora de prestar homenagem ao mestiço.  
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Mesmo Colombo o admitiu: a sentinela é a chave de toda viagem transatlântica. Por 

mais que o homem de escrita faça e refaça os cálculos, fechado em sua cabine, é, do alto do 

mastro, a sentinela, quem, com um grande grito, rasga o horizonte e abre a porta do real. Mas 

onde achar em Paris, nesse fim de século enevoado, um olhar de lince reforçado por um 

perseguidor de raio verde? 

Retratista de Trotski, da Frente Popular, da guerra civil espanhola, do selvagem 

conflito sino-japonês, Robert Capa conhecia melhor que ninguém a nossa época. Foi por isso 

que escolhera um estúdio às margens do cemitério Montparnasse? Junho de 1940, as tropas 

alemãs entram em Paris. Por sorte para ele, Capa não está lá. O que fazer com os arquivos 

ameaçados desse fotógrafo já mundialmente conhecido, e judeu? Émile Muller, seu amigo, 

vizinho e, além disso, repórter titular do proletariado (os mineiros em luta, Jacques Duclos10 na 

tribuna, as festas da Huma11, Louis Aragon12), os deposita em lugar seguro. A guerra dura e 

depois cessa. Em 1947, com Henri Cartier-Bresson13, David Seymour14 e George Rodgers15, 

Capa cria a Agência Magnum. Sete anos mais tarde, na Indochina, ele explode em uma mina. 

Os anos passam. Todo mundo esqueceu o depósito. Mitterrand sucede a De Gaulle, via Giscard 

e Pompidou. Muller contratou um aprendiz, Bernard Matussière, que ele instrui no culto da 

Rolleiflex. Os retratos de Reinhold Heidecke e Paul Franke, os inventores dessa joia, dominam 

o estúdio, ao lado de Lenin, Waldeck-Rochet e de algumas outras pessoas mais despidas. 

- Não esqueça nunca, diz Muller a Bernard: com os outros aparelhos, você metralha. 

Com o Rollei, você respeita. Ele te obriga a baixar a cabeça. O teu olho está sobre a barriga. 

Quando Muller sente vir o cansaço, Matussière o substitui. Os tempos tendo mudado, 

as manequins se acotovelam nos seus visores mais do que os secretários de seção. Um dia, ele 

                                                           
10

 NT: Jacques Duclos: dirigente do Partido Comunista Francês que orientou e organizou a resistência 

durante a Segunda Guerra Mundial. Disponível em: 

<http://www.senat.fr/senateur/duclos_jacques000681.html> Acesso em: 20 maio 2013.  

11
 NT: No original fêtes de l’Huma, abreviação de fêtes de l’Humanité, festas da Humanidade: evento 

anual organizado pelo jornal L’Humanité, no qual o Partido Comunista Francês, bem como outros grupos 

de extrema esquerda estão presentes. Essas festam ocorrem todos os anos na periferia de Paris. 

Disponível em: <http://www.humanite.fr/monde/fete-de-lhumanite-2013-cest-parti-543814> Acesso 

em: 20 maio 2013. 

12
 NT: Louis Aragon: poeta e escritor francês do século XX, membro do Partido Comunista Francês. 

Disponível em: < http://www.les-lettres-francaises.fr/> Acesso em: 13 maio 2013.  

13
 NT: Henri Cartier-Bresson: fotógrafo francês do século XX, considerado por muitos como o pai do 

fotojornalismo. Disponível em: <http://www.henricartierbresson.org/> Acesso em: 20 maio 2013.  

14
 NT: David Seymour: fotojornalista polonês, se naturalizou americano e  serviu o Exército Americano 

na Segunda Guerra Mundial atuando como fotógrafo. Disponível em: 
<http://www.davidseymour.com/> Acesso em: 20 maio 2013.  

15
 NT: George Rodgers: fotojornalista britânico, documentou diversas guerras, como: a Segunda Guerra 

Mundial, a guerra na Eritréia e no Iraque. Disponível em: 
<http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53ZWR0> 
Acesso em: 20 maio 2013.  

http://www.senat.fr/senateur/duclos_jacques000681.html
http://www.humanite.fr/monde/fete-de-lhumanite-2013-cest-parti-543814
http://www.les-lettres-francaises.fr/
http://www.henricartierbresson.org/
http://www.davidseymour.com/
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53ZWR0
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decide arrumar o sótão. Robert Capa o espera ali, indiferente à poeira: vistas inéditas, cenas da 

guerra sino-japonesa... 

Um homem criado ao lado de um cemitério, à proximidade de Robert Capa, na prática 

da Rolleiflex, no respeito pela Revolução e na curiosidade pelas mulheres, era designado pelo 

destino para retratar Cuba. 

 

 

Arquivos e farmácia 

Decididamente, a Revolução, que pode tudo, não podia nada contra os rostos. Desde 

tempos idos e em todo país, as governantas de sacristia se parecem. A frequentação da 

penumbra lhes dá uma tez mais do que pálida, puxando para o esverdeado. A proximidade de 

objetos preciosos fechados em armários de acajú, cibórios, estolas, ostensórios, lhes entorta a 

boca de inquietação (e se esse visitante viera furtar Deus?). Mas o ensino do Evangelho 

(Amarás o próximo, mesmo importuno) as obriga a sorrir: 

- Seja bem-vindo. Em que posso ajudar? 

Em voz baixa, para não perturbar a tranquilidade do local, ainda que, através das 

pedras da catedral, ouvíssemos as orquestras para turistas e o zunzum das lojas de souvenires, 

eu expliquei meu negócio à velha menina.  

- Se eu entendi bem, o senhor se interessa por cubanos do século passado? 

Eu concordei: essas pessoas são a minha família. 

- Vamos ver os registros. 

Aliviada, ela voltou a trancar com uma chave enferrujada seu tesouro. Uma criança, 

com uma ombrada, teria danificado a porta. E juntos, nós ganhamos a sala dos arquivos. 

A que era ao mesmo tempo uma farmácia. 

Uma fila de mães esperava em pé, com bebês adormecidos nos braços. Na parede, 

uma foto do papa João XXIII sorria. Perdido entre todas essas mulheres, um grande negro 

suado volvia os olhos, como se tivesse vergonha ou medo. Ele segurava firmemente a mão de 

um menino que se contorcia para escapar: 

- Você sabe que está doente. 

Sentado atrás de uma mesa de cozinha, um padre metia a mão direita dentro de um 

monte de caixas, frascos, plaquinhas multicores. 

- Vejamos o que me resta. 

Com um olhar rápido, ele comparava o rótulo e a receita que lhe estendiam. Ele 

encolhia os ombros.  
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- Pegue isto. Todos os micróbios se equivalem, você vai ver, eles vão detestar. 

Ninguém se preocupava conosco.  A governanta abriu um armário. 

- Eles eram cristãos, ao menos? 

Eu abanei a cabeça. 

- Então, eles estão aqui. A Igreja não esquece nada. O senhor quer começar por qual 

ano? 

- 1875. 

- Aqui está. 

Ela tirou da fileira um grande volume com a capa de pele roída por diversos animais 

invisíveis, mas amantes de genealogia. Ela se curvava sob o seu peso. Quase o deixou cair 

sobre a mesa de cozinha. O padre teve apenas tempo de afastar os medicamentos. Ele 

também sorria, como o papa João XXIII. A governanta puxou para mim uma cadeira e voltou a 

vigiar as maravilhas. 

Quando, no dia 21 de março e no meio de manchas de umidade, eu descobri o meu 

trisavô, Augustino, nascido nesse dia de Gabriel, comerciante de Nantes, e de Angela 

Villademoros, havanesa, não restava mais do que uma garrafa de Dynatonic (relaxante) e 

drágeas de Efortyl (hipotensor belga). O padre as apresentou como em um leilão gratuito. 

Uma mulata muito jovem de cabelos loiros foi a mais viva. Ela jurou sofrer de males 

que passavam com esses produtos europeus. 

- Quais males? perguntou o padre. 

E, sem esperar a resposta, ele se levantou. 

- Agora, orem a Deus. A loja está fechada até o próximo envio de caridade. 

 

 

Imaginamos sempre enormes as praças da Revolução. Primeiro, as multidões nela se 

comprimem, aclamam. Num estrondo de alto-falantes, um barbudo ergue, durante horas, ao 

longe num estrado, os dois braços para o céu, no intuito de convocar o mundo novo. Mas 

como tarda esse mundo novo e faz tanto calor sob o sol, as multidões, ao longo dos dias, se 

dispersam. Logo, não resta nada, para falar do futuro, além das estátuas de mármore e do 

retrato gigante do Che.  

Quando eu cheguei, trinta e cinco anos após a vitória, a esplanada branca estava vazia. 

Alguns transeuntes, de tempos em tempos um caminhão russo tossindo a sua fumaça, um 

Cadillac vermelho ex-figurante de Hollywood... 
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Prudentemente, as autoridades construíram a Biblioteca nacional à beira desse 

deserto. O sonho é o ofício dos livros. Nunca poderemos os repreender de boa fé de que nada 

real aconteça. 

Os eruditos estavam nos seus postos, embaixo dos ventiladores. De acordo com as 

obras acumuladas, podíamos adivinhar o tema de suas pesquisas. “A louça de prata no século 

XVI.” “A crítica da medicina através de Cervantes.” “Bruxelas e Cidade do México, dois pecados 

contra o urbanismo...” Para se recuperar da esperança decepcionada, nada como a companhia 

de trabalhadores inúteis.  

As senhoras do balcão fizeram o máximo para me ajudar. 

- Ancestrais cubanos? É fantástico! 

- Tantos deixam o país, inventam tios ianques. Que sorte que gente como o senhor 

queira voltar. 

A minha pesquisa se tornou a delas. Elas cacarejavam de excitação, injuriavam os 

armazenistas, remexiam na velha Havana como que em um sótão, o suor nas têmporas e o 

corpete palpitante.  

- Villademoros? Aqui estão. 

O anuário comercial (cota In 8º XL 285 [13]) era formal: eu descendia de litógrafos e de 

papeleiros.  

As senhoras estavam inquietas.  

- O senhor não está muito decepcionado? Vai ficar bem? 

Como se acabassem de me anunciar uma doença grave. Provavelmente, elas 

imaginavam raízes mais gloriosas: grandes proprietários, banqueiros, aristocratas do tabaco. 

Eu as tranquilizei o melhor possível. O destino fazia bem as coisas, pois o papeleiro é para o 

escritor o que o cavalo é para o jóquei: a sua cavalgadura. É sobre a folha branca que ele 

galopa ou se arrasta, conforme os dias.  

Elas abanaram a cabeça em um belo conjunto. 

- É verdade, visto assim... 

E uma após a outra me beijaram.  

- Quando o senhor tiver esclarecido os tempos idos, o senhor redescenderá até nós? 

- É claro. Com todos os meus primos. 

- Ah! Não são os primos que fazem falta em Cuba. 

- O que quer dizer? 

- Os casamentos são menores que a vida. 
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Foi nutrido dessa charada que deixei a biblioteca. A noite caía sobre a Revolução. 

Cumprimentei alegremente o Che gigante que está sempre a cuidar de seu ministério dos anos 

sessenta, o da Indústria.  

 

 

É difícil reencontrar o tempo perdido, na velha Havana. Como para desencaminhar os 

nostálgicos, as autoridades municipais mudaram quatro vezes, desde há cem anos, os números 

das casas. Cada frontão está assim coberto de números. Diríamos ex-voto, aniversários, a 

lembrança de muito antigas inundações.  Essa desordem dos endereços acentua o grande 

charme cubano da mistura generalizada. Poderíamos imaginar de boa vontade que a dados 

intervalos de tempo, o prefeito sobe ao topo da mais alta torre da catedral e lá, de costas ao 

sino, ele bate palmas: os havanesos têm uma hora para fazer as mochilas e achar outro 

domicílio... 

 Para toda essa gente vinda um dia do mar, uma residência é apenas uma escala.  

 

 

A rua Obrapia desce do teatro Garcia-Lorca até o porto.  

Depois de três dias de investigação, idas e vindas, cômputos, sob os olhares entretidos, 

intrigados, acolhedores dos habitantes (O que está procurando? Uma garota, charutos, uma 

câmara de ar, um porco assado?... Uma família? Mas há apenas isso aqui, famílias, escolha a 

que quiser...), o historiador que me acompanhava (antes biólogo, depois arqueólogo, depois 

fotógrafo: “Aqui, os verdadeiros católicos nunca podem manter por muito tempo um ofício”) 

parou repentinamente diante de uma fachada, juntou as duas mãos contra o peito, se inclinou: 

- Você vem dessa casa. Cumprimente seus ancestrais.  

No térreo, do lado da rua, dois jovens consertavam um sidecar verde-maçã. No vão da 

escada, metade aberto para o céu, crescia uma acácia.  

No primeiro andar, uma jovem, vestida apenas com uma regata comprida Reebok, 

colocava musselina sobre vestidos de casamento. 

Do quarto do fundo vinham fedores e mexericos de galinheiro. 

- Quer frangos? perguntou a costureira. Há também coelhos. 

- Se é o passado que lhe interessa e se o senhor não tem medo, disse o mais jovem dos 

mecânicos de sidecars tchecos, deve subir ao segundo andar. 

Tirei coragem não sei de onde e transpus por detrás dele os degraus instáveis. Quanto 

mais subíamos, mais a casa parecia comida pelas traças. O dia entrava, como se estivesse em 
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casa, pelas longas, graciosas e quase vegetais fissuras das paredes, pelos abismos abertos no 

telhado.  

- E quando chove? perguntei. 

- A acácia se delicia. 

O mecânico me mostrou uma porta: 

- Ele não desceu mais daí desde o início da Revolução. Então, pense bem se sua visita 

lhe será agradável! A mim, o senhor vai me desculpar. Tenho um injetor para desentupir até à 

noite. 

Eu ouvira falar dessa tribo de refratários: por nada no mundo eles teriam pisado no 

mesmo chão que os anticristos, cúmplices do diabo e de Marx. Eles ficavam empoleirados em 

suas casas esperando o Julgamento final.  

Eu bati. Nada me respondeu além de um raspar muito lento, de madeira contra 

madeira. Atrevi-me e penetrei. Afinal, o número 12 da rua Obrapia era minha residência 

familiar. O refratário não estava lá. Ninguém na cama de casal, ninguém na poltrona de couro 

coberta por rendas amareladas. Sozinha na varanda, perdida numa cadeira de balanço, uma 

pequena múmia se balançava, lentamente empurrada pelo vento.  

Eu avancei. A múmia me estendeu uma mão seca como papel, leve como um 

esqueleto, e me indicou um banco. 

- Então, quais são as más notícias da cidade? perguntou a múmia. 

Fiz-lhe um resumo fiel. Depois, voltei no tempo, como um mergulhador submarino, 

por etapas, para respeitar os pulmões de nós dois. À medida que as minhas evocações se 

tornavam mais antigas, a múmia retomava a vida e a alegria. Quando cheguei ao meu trisavô, 

o pai de Augustino, seus olhos brilhavam. Poder-se-ia dizer que a carne lhe voltara ao corpo, e 

toda sua robustez para dentro de sua calça branca.   

- Se eu conheci o Gabriel? Meu pai nos contava sempre sua história no ano novo. Você 

encontrará rum na primeira gaveta da cômoda. O rum ajuda a cabeça a viajar. Bom. Você 

conhece Lyon, a cidade francesa? 

Eu disse à ex-múmia, por hora quase corpulenta, desenrugada, rejuvenescida em trinta 

anos, que minha família vinha daí. 

- Justamente. De acordo com o que me disseram, e eu li livros que o confirmam, os 

habitantes de Lyon são seres à parte na espécie humana. Eles têm apenas uma boca. Mas uma 

boca formidável, parece, com, em seu interior, ferramentas excepcionais, uma língua 

metediça, papilas sutis, uma saliva abundante, como os aguaceiros daqui, em época de 

chuvas... Você confirma?  

- Confirmo.  
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- E as pernas dos habitantes desta cidade só obedecem às ordens da boca: desde 

manhã até a noite, elas correm de um restaurante a outro. O resto do corpo não existe. A boca 

o devorou. Um pouco de rum? Obrigado. Bom. Eu me perco nas gerações. Quantos anos você 

tem, jovem? 

- Quarenta e oito anos. 

- Consideremos, então, que eu possa lhe falar como a um adulto. Quando elas 

chegaram a Cuba, as pernas do seu ancestral, que Deus as perdoe, elas pararam de uma só vez 

de obedecer à boca. Elas acharam imediatamente um novo mestre. 

- Um novo mestre? 

- Eu não lhe peço a sua carteira de identidade. Não há mais óculos em Cuba, desde o 

embargo. Eu não posso ler. Você vê a sutileza do regime: a ausência de óculos substitui a 

censura. Bom. Você me garante que tem essa idade? 

- Garanto.  

- Bom. Acredito. As pernas lionesas, apenas desembarcadas, começaram a obedecer 

ao dedo do seu avô. O dedo de baixo. A ilha tem o hábito. Desde o século XV, ela recebeu 

frenéticos! Mas, como ele, raramente. Ele não parava. Mulheres e mais mulheres. Durante a 

noite, como todo mundo, mas de manhã, à tarde, bem no meio de uma frase, ele escapava 

entre duas páginas de um contrato. Sejamos claros: seus negócios, seu comércio pagou por 

isso. 

- Ainda assim, ele teve tempo de se casar.  

- Para começar, a papeleira, senhorita Villademoros, cujo quarto estava logo abaixo, no 

lugar do galinheiro, bendito seja o meu país e maldito o seu ditador que empestou até os 

perfumes virginais, se chamava Clara. Uma pessoa ardente, até onde sei, muito capaz de 

perturbar um lionês. Mas o essencial não está aí. Aproxime-se.  

Com o dedo trêmulo, ele mostrou um retrato na parede, uma jovem ocre de olhar 

severo.  

- É Tereza, minha esposa, hoje completamente morta. Essas histórias não são para ela. 

- Eu estiquei a minha orelha direita quase lhe tocando os lábios.  

- Você adivinhou. O seu antepassado não se contentou com esta Clara. Nunca esqueça, 

jovem: a vida é maior, bem maior que o casamento.  

- O que significa? 

- Que os seus primos são numerosos. 

- Eu procurava, sobretudo, ancestrais, raízes... 

- Luxo de europeu! Você não sabe o que é um embargo. A ilha precisa em primeiro 

lugar de presente. E os primos são as portas para o presente.  
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De uma vez, o cansaço da idade avançada o pegara novamente. A cadeira de balanço 

balançava novamente uma múmia de olhos indiferentes. No térreo, o side-car tcheco verde-

maçã estava consertado. Sob os olhares enciumados de um bando de meninas, os dois 

mecânicos o lustravam com lentidões de carícias. Sentado diante do porto imóvel (a múmia 

tinha razão: os Europeus não imaginavam a tristeza de um embargo, essas gruas inúteis, esses 

entrepostos desertos, o império da ferrugem), coloquei o queixo sobre a minha palma direita e 

refleti sobre os próximos dias. Onde achar o meu primeiro primo? Todos os cubanos, com a 

ajuda das sestas tropicais, não pertencem a uma única e mesma família insular? 

 

 

- Você tem razão, disse Sofia, a genealogista. Mas por favor, salvemos as aparências. Já 

não temos boa reputação no Vaticano nem na opinião pública internacional... 

Irmã do porteiro do hotel e planturosa mulata, as carnes sempre apertadas sob seus 

corpetes bordados de papoulas, ela fora professora de história e geografia por vinte anos no 

liceu Martí. Uma atividade oficial que ela abandonara recentemente pelo luxo da genealogia: 

todos os cubanos candidatos a ir embora procuravam uma ascendência ianque. 

Ela me recebeu como uma distração: desta vez alguém quer ser cubano! 

Em dois dias, ela sabia tudo de Augustino (e bem, me diga, que pândego!) e o nome de 

pelo menos dez de suas ligações principais. Eu lhe perguntei enrubescendo:  

- Podemos chamar de “primos” seres humanos nascidos de uma única copulação? 

- Isso, caro Erik, você decide. Se eu fosse você, começaria pelos descendentes da 

primeira dessas conquistas. Uma vantagem, eles nunca se mudaram.  E mais, eles têm apenas 

um filho, Alvaro. 

- E o que faz esse Alvaro? 

- Guia da Revolução, ele mesmo lhe explicará. Seu trabalho já não é o mesmo de antes. 

Mas ainda lhe restam alguns clientes: comitês de empresas, antigos da RDA16... Boa sorte, e 

me mantenha a par. Agora, me desculpe, mas tenho o que fazer. 

Pela janela entreaberta, ela me mostrou a longa fila que aguardava, havanesos de 

todas as idades que, para impressionar a genealogista, já adotaram um aspecto americano: 

camiseta da Coca, chiclete na boca. Um garoto até raspara o cabelo deixando a marca Nike na 

cabeça.  

Podíamos confiar na minha nova amiga, irmã do porteiro das chaves de ouro. Era uma 

cientista. Era inútil se fantasiar de estátua da Liberdade, apenas os arquivos decidiriam, e as 

                                                           
16

 NT: RDA: República Democrática Alemã: Estado comunista criado em 1949 no território da Zona de 

Ocupação Soviética. O Estado perdurou até 1990. Disponível em: < 

http://www.wsws.org/pt/2010/oct2010/ptde-o12.shtml> Acesso em: 20 maio 2013.  

http://www.wsws.org/pt/2010/oct2010/ptde-o12.shtml


105 
 

árvores que cobriam as paredes e extravasavam das gavetas, todas as árvores genealógicas de 

Cuba, a grande floresta familiar da Ilha. 

 

 

O guia 

Como alguém se torna Guia da Revolução?  

No início da noite, alguns instantes de luz me permitiram domar o rosto compósito de 

Alvaro: muito da China (os olhos, as maçãs do rosto), um pouco da África (para os lábios), do 

Mediterrâneo (para o castanho avermelhado da tez)... Na ilha, a maioria das fisionomias 

lembra sumários de romances de aventura: nelas, podem-se ler longas viagens, encontros e 

casamentos improváveis, um bricabraque de identidades... 

E em seguida, a Central elétrica oeste dera o último suspiro, mais uma vez. A velha 

Havana, seus habitantes e todos os seus objetos, incluindo os restos de refeição, tinham sido 

engolidos pela escuridão mais sombria. Alguém se levantou para abrir a porta-janela.  

- Não há necessidade de velas. Primeiro, porque não temos. E as lembranças vêm 

melhor no escuro.  

Servimo-nos de rum. O rum é o outro aliado fraternal das narrativas. Fez-se um 

silêncio, o tempo provavelmente para que Alvaro voltasse anos atrás. Uma vez na primavera 

de 1960, ele contou:  

 

“Sartre e Beauvoir morriam de sono. 

Hoje, eu teria pena. Fingiria que me perdia. Arrumaria meu carro num lugar calmo e 

fresco. Eu lhes diria a Sartre e a Beauvoir: há lugares nos bancos de trás, tirem uma pequena 

soneca, a gente retoma o programa em seguida. O tempo de puxar o freio de mão, eles se 

dissipariam. Na época, eu não me atrevia. Era o meu primeiro acompanhamento. Tinha 

dezoito anos. Eu substituía o motorista oficial que estava doente, talvez devido ao cansaço. 

Preciso dizer que as visitas não paravam. O mundo inteiro se apressava até nós para admirar o 

espetáculo de uma Revolução humana. O existencialismo parisiense tinha feito a viagem para 

exigir contas ao marxismo cubano. Logo, o marxismo cubano não abria mão de mostrar 

nenhum detalhe ao existencialismo parisiense, custasse o que custasse aos organismos. Deitar 

às quatro horas da manhã, levantar às sete e meia na chegada do avião.  

Pobre casal! Eu os via bem, os Sartre, pelo retrovisor. Entre os compromissos, ele não 

parava de bocejar, a boca aberta sobre as suas cáries. Ela, mais distinta, apertava as 

mandíbulas. Mas ela não valia muito mais. Não mais tão jovens, pelo contrário, os cinquenta 

anos já passados. Eles teriam se sentido melhor na China, no país dos dirigentes anciãos. 

Nossos guerrilheiros eram jovens demais para eles, resistentes demais. O Comitê 

revolucionário tinha nos dado ordens claras: todo convidado deve voltar entusiasmado. Seria 
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essa a melhor forma de extenuar assim os nossos amigos? Em 1789, parece que ninguém 

tampouco dormia. Nem em Moscou e em São Petersburgo, em 1917. Seria a Revolução insone 

por natureza?  

- Eu saúdo em vocês o humanismo, repetia Sartre, a cada minuto, traduzido 

mecanicamente pelo intérprete, o gentil Arrocha, ele também tão estafado que outras línguas 

lhe vinham, pontas de alemão e mesmo de inglês americano. 

Não sou filósofo, mas ninguém me tira da cabeça que um dos direitos fundamentais do 

homem é uma cama seis horas por dia.  

Os Sartre não eram os únicos torturados. Na sala de espera do Banco Nacional, um 

soldado infantil acabara por ceder, depois de quantas horas de vigília? Ele roncava docemente, 

encarquilhado sobre sua cadeira, um longo charuto ainda enganchado nos lábios. Dois colegas 

militares, um pouco mais velhos, tinham se encolhido um contra o outro, ombro contra 

ombro, na extremidade de um infindável sofá e dormitavam, o olho ora entreaberto, e dentro 

em pouco novamente fechado. Me perguntava o que diriam os nossos convidados no seu 

retorno: Cuba se tornou o castelo da Bela adormecida? Seria preciso suspender a Revolução. 

Três dias de sono obrigatório para todos. O país teria se saído melhor. Hoje, é o inverso: todo 

mundo dorme. Setenta e duas horas de trabalho não nos fariam mal.  

Quanto ao resto, a imensa antecâmara estava vazia. Os Sartre recusaram assentos.  

- Se eu me sentar, ninguém me levanta, murmurou Beauvoir.  

- Como quiser, Castor. 

Isto me surpreendeu. Eu não sabia que os ilustres filósofos franceses chamavam seus 

companheiros de nomes de animais. Apesar do seu Descartes, do seu de Gaulle, a sua nação 

me pareceu menos impressionante, mais gentil.  

Eles davam pequenos passos embaixo do ventilador parado, o pequeno homem muito 

feio falava, falava como de costume. Sua voz metálica, suas frases em rajadas teriam acordado 

todo o cemitério Colomb. Ela, a alta e bela, um pouco fora de moda, encurralada, jeito de uma 

religiosa à paisana, abanava a cabeça muito bem penteada, com exceção dos coques laterais 

que escondiam as orelhas e que se desfaziam pouco a pouco.  

Logo após três horas, me lembrarei a vida toda, os sinos da catedral acabaram de 

tocar. A Revolução, depois de longos debates, tinha decidido não os desprender. Certamente, 

ela precisava da fundição, mas ainda mais da pontualidade. E como poucas pessoas tinham 

relógios... Por outro lado, uma comunicação recente na universidade de Moscou tinha 

confirmado que o tempo, por si próprio, não era suspeito do capitalismo; bem pelo contrário, 

é a estrada sobre a qual se constrói o futuro.  

Uma porta se abriu e surgiu o Comandante. 

- Como vai a França? 
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Tão alto, tão bonito, tão radiante, tão jovem, tão paternal... Um breve instante, eu vi 

os intelectuais franceses ofuscados, infantis... Eu me perguntei se eles não iriam se precipitar 

nos braços abertos do Che. Mas eles se seguraram. E, tão logo sentado, Sartre optou por um ar 

severo, o de papa oficial do existencialismo, encarregado de informar o mundo. 

- Qual é o projeto da sua Revolução? 

- Estender o campo do possível. 

Esse vasto programa reanimou de uma só vez os dois enviados parisienses. Um diálogo 

exaltado se seguiu. Mais devagar, mais devagar! suplicava o tradutor. Mas Sartre estava como 

uma criança solta numa confeitaria. Ele queria tudo de uma só vez, os detalhes e o conjunto 

dessa aventura insone. Assim, as lojas do povo, a preços de custo, tinham substituído os 

merceeiros usurários? Assim, o produto da Loteria nacional servia para dar aos camponeses 

materiais para construírem eles mesmos... Eles mesmos? Sim, eles mesmos uma casa. 

Admirável, admirável! Ele anotava todas essas boas novas numa caderneta. E todas as terras 

foram nacionalizadas? Primeiro, seus proprietários viviam em Londres, Paris e Nova Iorque. 

Logo, a propriedade privada não está inscrita no cérebro humano. Sartre esfregava as mãos. 

Ele os apanhava enfim, essa Revolução inalcançável, esse marxismo humanista. Ele fitou 

severamente Beauvoir, quando, com sua voz um pouco seca de professora, ela se atreveu a 

perguntar: 

- O senhor considera a realização de eleições? 

O Che levantou os braços ao céu. 

- Mas nós devemos primeiro nos juntar! A Revolução precisa da unidade do povo. Uma 

assembleia eleita será uma perda de tempo e de energia, o espelho ampliado de nossas 

pequenas discórdias. Que sociedade não tem discórdias? Vocês viajarão, verão o país inteiro 

trabalhando. A nossa democracia é a democracia do trabalho.   

Os existencialistas abanaram a cabeça, Muito bem, muito bem. Fale-nos um pouco da 

indústria leve... 

Duas horas mais tarde, o intérprete implorou misericórdia. 

- Eu acho, companheiros, que o Comandante tem uma agenda muito cheia.  

A contragosto, o casal se despediu. Eu o via bem: o vírus revolucionário tinha os 

atingindo, seus olhos brilhavam como se a maldição burguesa do sono tivesse definitivamente 

sido expulsa do planeta. A catedral tocava cinco horas em ponto. Na antecâmara, o visitante 

seguinte, nos vendo passar, juntou precipitadamente seus papeis.” 

 

 

Por um instante, a luz voltou. Fidel agia frequentemente assim, à maneira dos pais que 

voltam tarde à noite. Ele acendia a sua ilha, o tempo exato para verificar que os filhos são 
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ajuizados. Nós éramos ajuizados. Fidel apagou a luz. A noite retomou seus direitos e Alvaro, o 

decurso de sua história.  

 

 

“No dia seguinte, eu não os conduzi. Eles tinham subido no carro do próprio Líder. Eu 

os seguia. Não ouvia nada. Não lhe posso relatar sua conversa, certamente apaixonante, 

inteligente, eu confio neles. Mas, eu vi tudo. Certas noites, quando tudo vai mal, quando tenho 

muita fome, quando a água não correu por mais de três dias, eu digo a mim mesmo: Não é 

nada, eu conheci isso, uma viagem de inspeção, um dia de Fidel no início da Revolução. 

No Jipe, o Líder se mantinha à frente, ao lado do meu colega motorista oficial. Ele tinha 

que lhes falar gritando. De qualquer forma, ele nunca se voltava para trás. 

Eles, seus franceses, estavam sentados um contra o outro, a alta com um coque e o 

baixo um pouco despenteado, pouco a vontade no descapotável militar, eles saltavam no ar ao 

ritmo dos solavancos. Milagre não terem ficado à beira do caminho! Felizmente, não se podia 

ir rápido por muito tempo.  Os camponeses o reconheciam. Fidel, é o Fidel, por favor, Fidel, só 

um minuto, temos algo a te pedir! E Fidel levantava a mão: um minuto e partimos novamente. 

Nessa época, não se podia ter pressa quando se rodava com ele. Mais valia não contar os 

quilômetros, mas sim, vilarejos. Cinco ou seis por dia, no máximo... Nada desacelera mais que 

o entusiasmo... Agora, viajaríamos mais rápido. Ninguém se precipitaria. As pessoas acreditam 

menos nos chefes. É assim na França? Não devemos nunca lamentar nada. Cada época tem 

suas vantagens, mesmo que a nossa tenha poucas.  

Primeira parada, um quartel restituído ao povo. Famílias saíam de todos os lugares, 

dos dormitórios, do antigo depósito de armas, da garagem, elas invadiram tudo, até mesmo a 

pequena cela gradeada. Onde viviam essas famílias, no tempo de Batista? Eu não acreditava 

que havia tantas pessoas em Cuba. Roupas secavam no percurso do combatente.  

Para agradecer ao Líder, os novos ocupantes cantavam. Um chapéu de palha correu de 

cabeça em cabeça, Castro, o Che. Sartre o herdou. Ele não se atrevia a restituí-lo. 

Simplesmente, quando alguém quis fotografar, ele virou as costas. 

Fidel não podia mais partir. Crianças se agarravam às suas botas. Foi preciso carregá-lo 

pelas axilas, arrancá-lo. 

Na praia também, um pouco mais adiante, uma multidão esperava Fidel. Não 

banhistas, mas a equipe que, mais tarde, quando o hotel em construção ficasse pronto, 

acolheria os turistas estrangeiros, portadores de divisas tão necessárias à Revolução. 

Apresentaram as instalações, e Fidel acenou com a cabeça, satisfeito. Ai! ele pediu uma água 

mineral. Correram, lhe apresentaram um copo, ele cuspiu: morna. 

- Vocês não têm geladeira? 

- Comandante, está quebrada. 
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- Me mostrem. 

A grandes passos, ele ganhou a cozinha onde, seguido da multidão maravilhada, ele 

pegou a máquina pela cintura, a virou e começou a examinar o motor resmungando: 

- Falta total de consciência... receber turistas...sem gelo...nenhuma consciência! 

Ele se endireitou, mediu o público: 

- Não estou orgulhoso de vocês. Nem a mínima consciência revolucionária... 

E, diante dos rostos abatidos, ele voltou ao seu Jipe num terrível silêncio. 

Ao seu lado a passos curtos andava Lelia, a assistente, com um cartão de visita na mão: 

- Uma geladeira Rool, comandante? Recipiente para cubos de gelo autônomo?... 

Ouvi Sartre insinuar à sua companheira Beauvoir, cuja testa passava para o vermelho 

vivo do sol tropical: 

- Fidel é o homem do todo e do detalhe. 

- Você deveria anotar, Sartre. Sabe bem que quando dorme pouco, sua memória não é 

mais tão fiável. 

Sartre teve apenas o tempo de abrir a caderneta e o Jipe repartia com seu Líder 

furioso.  

No vilarejo seguinte, a cooperativa não soubera utilizar os materiais enviados graças 

ao dinheiro da Loteria. Apenas duas casas tinham sido construídas. Elas se inclinavam para o 

leste, enquanto o vento dominante vinha daí. 

- Compreenda, Fidel, somos camponeses. Não pedreiros. 

- A Revolução engendra homens completos. Você tem um papel? Não, não tem 

problema. 

Sartre já tinha estendido sua caderneta, mas ele foi desdenhado. Deviam-se resolver 

entre cubanos. 

O Líder se agachou e, com o indicador direito, na areia, desenhou os esquemas, o 

caminho a seguir, etapa por etapa, da construção de uma morada verdadeiramente vertical.  

Mal ele tinha-se reerguido, um quase padre acorreu. Ele vestia a parte de cima de uma 

batina, com o colarinho dobrado e aberto, mas a parte de baixo se transformava subitamente 

em shorts. 

- Fidel, Fidel! 

- O que posso fazer por você? 

- Há petróleo... Cave, e verá. Se eu tiver mentido, pode me mandar fuzilar. 
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Fidel pediu a Lelia para anotar, depois, se virando a Sartre: 

- A Revolução é uma perfuração geral. Ela faz aparecer as ideias enterradas em cada 

um. 

- Fidel, disse Lelia, esses pescadores te esperam. Eles inventaram uma nova rede. Eles 

sabem que você entende de pesca. Você é amigo de Hemingway. Precisam dos teus conselhos. 

Querem que você experimente...” 

Havia pouco tempo, a eletricidade tinha voltado, por momentos cada vez mais longos, 

cada um deles saudados com bravos. 

- Bom trabalho, Fidel! 

Mais uma vez, com um chiclete seco ou com um fio de ferro, um talentoso faz-tudo 

teve que consertar a Central oeste. Mas a luz era boa para a Revolução? A escuridão escondia 

gentilmente o piso danificado, os pratos quase vazios, a fissura na parede, larga como uma 

mão. 

Alvaro, ainda com suas memórias, não se detinha com essas mesquinharias. Ele tinha 

se levantado, puxado acauteladamente um pequeno volume de uma pilha instável e alta até o 

teto (talvez, sem os livros, a casa tivesse desabado?). 

 

 

- “Ouragan sur le sucre... Me disseram que esse livro não estava disponível na França. 

Somente nos arquivos, os velhos números do seu jornal France-Soir... Sartre fala de mim, você 

verá. Página 123, no meio. Quer saber como acabou esse dia memorável? Como esse aqui, 

com essa doença burguesa: o sono. 

Desde há muito tempo, os faróis furavam a noite e suas hordas viscosas de mosquitos. 

A multidão não tinha diminuído, nem suas questões: Fidel, a nossa porca é estéril; Fidel, o que 

fazer quando um telhado foge? Fidel, uma mulher infiel é socialista?... 

O Líder parava, descia, usava todo o tempo necessário para achar uma solução, ele 

carregava nos ombros a Revolução inteira. É essa a dificuldade: a Revolução, é preciso carregá-

la o tempo todo. O capitalismo, ele caminha sozinho. Talvez a Revolução seja uma tarefa 

pesada demais para os humanos? 

Eu os via bem, os Sartre, de costas: no seu Jipe oficial, eles não podiam mais. Eu me 

preocupava com a sua saúde. Repito: eles não eram mais tão jovens, bem menos que os 

compañeros. Afinal, eu era responsável por eles. Ao longo de todo o dia, eles tinham se 

inebriado com a Revolução fraternal. Há quanto tempo eles a procuravam! Eles se 

maravilhavam, aplaudiam; mesmo Beauvoir, ela estava toda sorridente, com seu ar de 

duquesa, ela dava pequenos socos no ombro de Sartre: 

- Existe, poderemos dizer que existe! 
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E Sartre, como um drogado, rabiscava na sua caderneta, lia seu achado a Beauvoir: 

“Fidel é ao mesmo tempo a ilha, os homens, o gado, as plantas, a terra.” 

- Estou certo, não é Castor, ele é tudo isso? 

- Sim, Sartre. De uma estrita perspectiva ontológica, é impossível. Mas Fidel é tudo 

isso. 

Agora, os Sartre cediam. Sua idade, seus bons cinquenta anos, os tinha pegado. Eles 

não participavam mais das discussões populares. Permaneciam imbecis de cansaço sobre seus 

assentos.  

Fidel percebeu. Ainda restava uma boa dezena de vilarejos antes do término da etapa. 

Meus franceses morreriam antes. Ele os beijou e eu me encarreguei deles. Eu os reconduzi à 

Havana, sem que ninguém percebesse. Em seu livro, Sartre não faz menção a essa pequena 

fraqueza, típica da fisiologia burguesa. Ele teve razão. Por que se diminuir quando todo tipo de 

inimigo está à espreita? A visão que eu tinha no retrovisor, todos os jornais do mundo teriam 

comprado a preço de ouro: uma duquesa existencialista despenteada tem em seus braços o 

pequeno papa dessa religião francesa. Ele dorme como uma criança, a boca entreaberta. Um 

sorriso deslumbrado vagueia em seus lábios... 

Chegamos bem a tempo da primeira balsa.  A alvorada se erguia acima do castelo dos 

Moros. Como hoje, olhe.” 

 

 

Ele dizia a verdade: uma faixa vermelha iluminava as muralhas.  

“Vamos, tudo está dito. Eu os acompanho ao Riviera. Como acompanhei os Sartre. 

Uma verdadeira boa história dura tanto quanto a noite. Podemos também considerar que no 

fim a história venceu a noite. As palavras, frase após frase, dissolveram o negro.” 

O mar apresentava uma ponta de cólera e, todos os minutos, um chumaço de espuma 

salpicava o Malecón. De repente, o antigo guia da Revolução se lembrou do motivo da minha 

viagem. 

“Onde eu estava com a cabeça? Me deixei levar. Se quer encontrar uma prima de 

verdade, aqui está o endereço. Parece que ela acha seu prazer no mundo submarino. A sua 

bisavó morava na rua Obispo, rua do Bispo. O que não a impediu de fazer loucuras 

inverossímeis com o seu Augustino”.  
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A mergulhadora 

A primeira letra da tabuleta caíra na grama. Corriolas enlaçavam o grande “C” de ferro 

e néon como para o impedir de retomar o seu lugar no alto, no frontão, ao lado de seus 

colegas que brilhavam sob o sol: “iudad de los pioneros”. Pablito, o motorista, olhava, 

fascinado, a entrada da cidade protegida pelos guardas armados. Ele nos explicou que seu pai, 

eletricista de elite, hoje falecido, quase obtivera o pote de ouro, a dupla recompensa suprema, 

o título de Pioneiro da Revolução e duas semanas de férias em uma dessas mansões cujos 

tetos víamos de longe, atrás das palmeiras. Mas, por duas vezes, fosse por um camarada 

trabalhador que o passara no trecho final, fosse por um apadrinhado que lhe arrebatara o 

lugar, ele tinha, por pouco, perdido a estadia gloriosa. Vinte anos mais tarde, seu filho se 

perguntava se penetrar assim, graças a turistas, mesmo que originários da ilha (não veja aqui 

nenhuma crítica, amigo), não seria um insulto ao eletricista. Após um longo diálogo com uma 

foto de família (natal de 1977) que ele tirara de sua carteira, ele se benzeu, engatou a marcha, 

apresentou ao militar nossa autorização. A barreira se levantou. Diante da capota vermelha da 

Dodge se exibia o Paraíso. 

O qual, à primeira vista, parecia uma colônia de férias, um grande vilarejo para 

crianças: refeitório, ginásio, quadra de esportes, salas de aula e espetáculos. Os colonos de 

dez, doze anos iam, vinham com toalhas sobre o ombro, nadadeiras de mergulho na mão e 

sorriso nos lábios.  

- Vocês falarão dessa felicidade na Europa, não é, não vão esquecer? 

O filho do eletricista stakhanovista17 balbuciava de encantamento. Ele abandonara o 

volante, saudava o mais insignificante menino, batia as mãos, aplaudia, ele nos esquecera, ele 

falava com seu pai, você não trabalhou para nada, nossa juventude é feliz, esteja orgulhoso de 

sua obra... 

Ele falava a verdade: o espetáculo de verdadeiras felicidades infantis é raro no terceiro 

mundo. 

A Dodge desacelerara ainda. Nós teríamos podido, sem risco, abrir a porta e descer, 

deixar à sua intimidade essa soberba devoção de filho. Uma freada abrupta quebrou 

repentinamente a magia.  

- Olha lá! 

Um pequeno ser esbranquiçado surgia de repente correndo de uma casa, seguido, 

logo atrás, por uma meia-dúzia de seus iguais, um bando de crianças pálidas e carecas, 

claramente vindas de outro planeta, de tanto que este era colorido, de tanto que nesse as 

peles eram morenas, até negras.  

Uma loira alta surgiu por sua vez, gritando: 

                                                           
17

 NT: Stakhanovista: partidário do Stakhanovismo: movimento nascido na União Soviética em 1935 que 

fazia apologia ao trabalhador produtivo e comprometido com seu trabalho. Disponível em: 

<http://www.metal-archives.com/bands/Stakhanovites/3540327620> Acesso em: 14 junho 2013. 

http://www.metal-archives.com/bands/Stakhanovites/3540327620
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- Ostorojno dieti Ostorojno! 

Atenção, crianças, atenção! traduziu Pablito, que, desde os anos sessenta, trouxera 

numerosos clientes russos.   

O fotógrafo não se atrevia a trabalhar. Não fotografamos sonhos, sobretudo os sonhos 

ruins. Pablito, quanto a ele, estava aterrado: interromperam o encontro com seu pai. O que 

faziam essas crianças doentes no meio do Paraíso? Relâmpagos sombrios passavam em seus 

olhos. Por pouco, ele não expulsara essas presenças obscenas da cidade dos pioneiros com 

grandes buzinadas ou talvez com coisa pior. Ele resolveu saber mais sobre isso. Abandonando 

sua visita do Paraíso, a Dodge começou a seguir, de longe, o pequeno grupo lívido. Eu não me 

atrevia a dizer nada, mas me sentia incomodado por esse cortejo, como se o nosso carro 

escarlate fosse depositário de todas as cores que a doença retirara desses rostos. As crianças 

brancas demais eram como todas as crianças, não se mantinham em fila. Elas escapavam sem 

parar e a Russa grande e loira corria atrás deles, como um cão pastor. Ela os trazia de volta, 

com sua mão de esportista sobre seus crânios depenados. A cada vez, ela lhes mostrava seu 

relógio, eles tinham um encontro importante, que não podiam faltar de forma nenhuma. 

Prédios se aproximavam, um longo barco de um só andar encalhado na grama. 

Embaixo das chapas onduladas, ambulâncias tinindo de novas esperavam. Nenhuma delas 

tinha pneus.  

- O embargo, maldito seja o embargo, murmurou Pablito. 

Os pequenos pierrots chegaram ao pé de uma escada. Não queriam subir. Eles 

mostravam o sol ainda abrasador, ou a praia bem próxima. Eles só desejavam uma coisa, 

brincar mais, aproveitar o dia.  

Do alto dos degraus, a porta de vidro se abriu e uma mulher apareceu. Ela também 

dava batidinhas no seu relógio com o indicador direito. Há momentos em que duvidamos que 

todos os seres humanos pertençam à mesma espécie. Ela era tão minúscula quanto a russa era 

gigante, tão trigueira, preta, quanto a outra era clara de tez e de cabeleira. Ela levava em torno 

do pescoço um estetoscópio cujo final desaparecia no bolso do peito de sua blusa branca. 

Ela sorriu com um sorriso maior que ela, abriu os braços e as crianças correram ao seu 

encontro. Juntos, desapareceram no pequeno hospital. E a russa prosseguiu seu caminho em 

direção a um pavilhão afastado, rodeado de lençóis estendidos sobre fios de ferro. 

Nós, os turistas, teríamos preferido deixar essas pessoas resolver seus assuntos não 

tão alegres entre si. Mas Pablito estava em casa. Não podíamos detê-lo. Ele queria saber o que 

estava acontecendo de verdade na morada de seu pai. 

Apesar de nossos protestos, ele parou a Dodge e nos arrastou ao hospital atrás dos 

doentes. Não esperamos muito na sala de espera. Acácias torcidas como oliveiras lhe davam 

um ar úmido, um ar incongruente de jardim de inverno.  

A doutora com o estetoscópio voltou.  

- Em que posso ajudar? 
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- Quem são essas crianças? perguntou Pablito. 

- Os senhores que vêm da Europa já ouviram falar de Chernobyl?  

Ela se endireitou, nos olhou diretamente nos olhos e, com algumas frases precisas e 

secas, nos explicou que os meninos lívidos eram os irradiados.  

- Nós os acolhemos um dia após o antigo Grande Irmão soviético anunciar que cessava 

qualquer ajuda à Revolução Cubana. Mas a fraternidade não acaba desse jeito. Se quiser 

constatar a maneira como os tratamos, enviem seu pedido ao Ministério da Saúde.  Agora 

terão que me perdoar, tenho o que fazer. 

O orgulho transforma. O nosso motorista não era mais o mesmo homem. Ele reinava 

sobre seu assento diante e sobre o mundo. Sobre seu enorme volante de marfim, ele 

dedilhava marchas triunfais, repetindo: Ainda assim, que país o meu país, ainda assim, que 

eles sigam o bom exemplo, os americanos, ainda assim, incapazes de gestos desse tipo, esses 

brutos... Ainda assim, que homem, esse Fidel!... 

Ele franzia os olhos, se endireitava, fazia rodar os músculos de seus ombros, olhava o 

mar com ar dominador. Por pouco, teria arrancado, levantado voo com seu grande carro até a 

Flórida para dar uma lição aos da frente, ensinar-lhes a fraternidade.  

 

 

Ruela após ruela, a Dodge explorava agora a área de veraneio dos adultos. Pablito não 

dispensava nada. Parava diante de cada mansão, puxava o freio de mão e se voltava para nós: 

- E essa aqui, o que acham? 

Ele esperava sinceramente nossa opinião. Queria saber se os lugares teriam convindo 

para o seu pai eletricista. Como lhe responder? As casas eram todas parecidas, nenhum 

favoritismo para os stakhanovistas, os mesmos cubos encaixados e pintados, os mesmos 

anteparos, as mesmas poltronas de plástico... 

Apenas, algumas estavam abandonadas, o verdor tropical as invadira. Víamos viver, 

pelas janelas abertas, os novos ocupantes: no lugar de uma merecedora família, uma 

desordem vegetal, um entrelaçado de cipós, de folhas, algumas flores, pássaros.  

Pablito abanava a cabeça. 

- Afinal de contas, a flora também faz seu trabalho e merece a gratidão da Revolução. 

Havia já duas horas, a prima mergulhadora devia nos esperar. Mas, nessas terras, não 

se tem, em relação ao tempo, a mesma atitude crispada, avarenta, que em nosso país. E, por 

acaso, podíamos interromper o passeio da Dodge vermelha, essa interminável busca 

imobiliária e filial? 
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Era, sem sombra de dúvida, embaixo da rampa, uma marina. Uma pequena baía 

natural povoada por veleiros e lanchas, rodeada por construções brancas. As marinas estão 

por todos os lados: em Serra Leoa, em Hong Kong, na periferia de Valparaíso.  

As marinas pertencem à mesma raça de objetos inanimados que a Coca-Cola e os 

McDonald’s. Por mais que atravessemos o mundo, seus desertos e seus oceanos, nos 

deparamos sempre com eles. As marinas são a marca do fim do século, a sua pedra filosofal, o 

modo de trocar em dólares três das necessidades fundamentais do ser humano: a sede, a 

fome e o desejo a qualquer idade de brincar com o mar. Eu não me atrevia a olhar o filho do 

eletricista. Como ele suportaria essa fraqueza, a grande abertura de seu país à nossa 

modernidade capitalista? A cidade dos pioneiros colocava seus nervos à dura provação. 

Um homem veio ao nosso encontro, com ar de diretor, réplica exata de Robert DeNiro 

jovem, jaqueta vermelha sobre uma camiseta Yamaha e um jeans preto.  

Após os rituais de boas-vindas, ele abordou a espinhosa questão de Hemingway. Ai! a 

marina não podia se chamar assim, marina Hemingway, já que um complexo turístico 

concorrente, à oeste de Havana, já tomara esse prestigioso nome. No entanto, essa aqui bem 

que teria merecido mais esse patrocínio, pois, juro, para enfrentar os peixes gigantes, o velho 

escritor partia de mais boa vontade desse lugar, não importa o que digam os perniciosos, os 

jornalistas e os biógrafos.  Mas, não ficarão decepcionados, nossas instalações estão à vossa 

disposição e essa noite poderão decidir qual das marinas cubanas merece ser batizada de 

Hemingway. 

Nós abanamos a cabeça educadamente. Tudo se passaria da melhor forma. Não 

precisaríamos do papy Ernest para ficar felizes. 

O diretor nos olhou com atenção entre a cólera e o desânimo. Explicaram-nos mais 

tarde: nossa educação era altamente desrespeitosa. Uma trindade barbuda reinava sobre a 

ilha. No centro, Fidel, vivo e bem, apesar de todas as preces e todos os feitiços lançados de 

Miami. E, ao seu lado, os dois Ernestos defuntos, o ianque Hemingway, profeta do ego do 

varão, e o argentino Guevara, exportador de revoluções.  

 

 

A chegada da prima nos poupou do pior. Com trinta anos, esguia, de sorriso caloroso 

mas inquisidor, avaliador imediato das capacidades masculinas, esportivas e sexuais, firme 

aperto de mão, não há problema com o atraso, o fundo do mar é paciente, então, é o seu 

primeiro mergulho? Me chamo Teresa. Ela vestira o uniforme de guia das profundezas, a roupa 

de borracha justa.  

De uma família de negociantes de seda, fornecedor de ternos, meu avô Augustino, o 

grande fautor, tinha certamente mantido relações íntimas com as fivelas e os botões, uma 

profissão atraente. Eu herdei dele a paixão pelas lojas de outrora. Nelas, é possível passar 

horas tranquilas sendo apresentado a numerosos modelos costurados sobre papelão, e partir 
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sem comprar nada nem machucar ninguém. As vendedoras são resignadas: de nada adianta o 

empenho dos fabricantes em apresentar diversidade, o cliente sempre quer outra coisa.  

Cem anos antes, segundo toda a probabilidade, Augustino deve ter se encontrado 

diante de uma mulher vestida com outro tipo de roupa preta, esses vestidos longos que 

fecham (ou abrem) pela frente. Tomado por um frenesi, misturado com uma onda de 

saudades da sua região lionesa, não pudera se deter de começar a desabotoar. A continuação 

era mera fatalidade. Um homem, inebriado pelos trópicos, aproxima sua mão de um colo 

feminino. Um século depois, uma mergulhadora escolhe, carinhosamente, as suas nadadeiras 

e lhe ajusta o cilindro de oxigênio.  

- Assim, nós seríamos da mesma família? Por que não, enfim? É verdade que, todo 14 

de julho, minha avó cantava A Marselhesa e corava como um pimentão. Nós pensamos 

sempre que era o amor por Robespierre, mas, já que você me diz que se tratava de seu 

antepassado... Assim que tiver o bocal entre os dentes, sobretudo, respire lentamente. Se tiver 

dor nos ouvidos, solte bastante ar pelo nariz... 

As trepidações do motor aliadas às cabriolas do barco, sacudido pelo duro marulho das 

ondas do mar, deixaram o fotógrafo tão pálido quanto falante ficou a prima, como se todos 

esses abalos tivessem despertado lembranças adormecidas e liberado as palavras para 

exprimi-las. Ela me gritava sua história no ouvido sob o olhar um pouco irritado, um pouco 

inquieto de seu marido: Talvez você não devesse contar tudo isso ao seu primo, querida, digo 

talvez, mas acredito certamente que não... 

Ela erguia os ombros cobertos pela borracha preta, levantava o zíper da sua roupa um 

pouco surrada, desgastada no nível dos seios, e continuava. 

Ela ensinara por dez anos o século XVIII na universidade de Havana. O século XVIII era 

o século da liberdade, logo, da Revolução. E em seguida, ela se reconvertera ao mergulho, com 

uma clara preferência por destroços. 

- Eu vejo três vantagens aí, primo Erik. 

Ela contava nos seus longos dedos escuros.  

- Uno, os navios afundados não faltam por aqui. 

- Querida, por favor! [Conselho berrado do marido.] 

- Eu só falo de verdades históricas. Em junho de 1762, para nos defender dos ingleses, 

afundamos quatro dos nossos barcos na entrada do porto. Apanhando nossa própria frota na 

ratoeira: quinhentos navios prisioneiros de si próprios.  Típica estratégia cubana... 

- Querida, está indo longe demais, mesmo para fazer rir. 

- Dos, o salário de um professor chega quando ele dispõe de tempo, enquanto os 

turistas pagam sempre em dólares, agradeço antecipadamente, o prazer de passear entre a 

fauna multicor e tropical.  
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- Primo Erik, certos dias, minha mulher é assim. Não conseguimos pará-la. A língua de 

uma cubana é incontrolável, mesmo a de uma verdadeira revolucionária.  

- Tres, se o ignóbil embargo nos fizer afundar, eu estarei pronta.  

 

 

Assim que o sobrinho de Teresa lançou a âncora cinza nas águas históricas e turquesas, 

assim que o marido de Teresa implorou ao motor para cessar os bramidos, o fotógrafo se 

jogou para fora do barco. Sem dizer nada a ninguém, ele se aparelhara e agora afundava 

lentamente. 

- É a primeira vez que ele mergulha? perguntou a monitora, afobada. 

Como lhe responder? 

Talvez devido a sua prática em câmaras escuras, ao comércio regular com diversos 

reveladores, eu já percebera, os fotógrafos têm frequentemente várias vidas privadas, algumas 

incompreensíveis.  

Quando a superfície reencontrou a calma, o espetáculo oferecido foi tranquilizador: 

um ser humano palmado está sentado a cinco metros de profundidade sobre uma superfície 

áspera (corais). Apesar desse desconforto, ele levanta para nós uma máscara confiante na qual 

os mais otimistas podem adivinhar um olhar sorridente, diagnóstico confirmado pelo gesto 

ritual do mergulhador tranquilo: a ponta do polegar se junta à ponta do indicador num círculo 

perfeito, tudo vai pelo melhor no melhor dos mundos possíveis18.  

No barco, tínhamos aberto o rum e os anos passavam lentamente. Excepcionalmente, 

a família estava reunida e podíamos falar todos juntos do passado. Por acaso ou por reflexo, 

na saída do século XIX, Teresa olhou o relógio: 

- Meu Deus, o fotógrafo! 

Ele continuava sua meditação, imóvel como uma ânfora, rodeado por peixes multicor. 

Foi-lhe pedido para voltar o mais rápido possível, seu cilindro estava vazio.  

Logo que voltou para o chão instável do barco, como o motor retomava suas 

trepidações, ele começou a vomitar. Vomitar propriamente, como se aprende nas escolas 

navais, o corpo quebrado em dois sobre o deque do barco. Ele vomitou durante toda a viagem 

de volta, todas as suas vidas, uma depois da outra, mesmo as íntimas, as que ele guardava 

imortalizadas sob sete chaves no fundo de seu cofre.  

                                                           
18

 NT: Tudo vai pelo melhor no melhor dos mundos possíveis (Tout va pour le mieux dans le meilleur des 

mondes): trecho da obra Candide ou l’optimisme de Voltaire, repetida pelo personagem Pangloss, 

preceptor de Candide, partidário da filosofia do otimismo. 
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- Seu amigo, disse não sem motivo o marido de Teresa, teria certamente preferido 

voltar a pé, caminhando no fundo do mar. Um dia, será necessário tentar. 

O coitado vomitou até a última extremidade da viagem, quando a lancha retomou seu 

lugar entre suas irmãs, popa virada para o pontão onde esperava, impaciente, DeNiro jovem, 

diretor da marina. 

- Então, satisfeitos? Não merecemos mesmo o nome de Hemingway? 

Um pouco mais distante, com os braços cruzados, Pablito abanava a cabeça. Ele 

assistira com um estranho sorriso aos espasmos do fotógrafo. Quando ele desembarcou, 

titubeando, as bochechas quase tão pálidas quanto os pequenos convidados irradiados, o filho 

do eletricista o pegou pelo ombro.  

- Eu já sabia desde o início. Você também detesta essa marina, não é? Para que ter 

construído esse horror digno de Miami na gloriosa cidade dos Pioneiros? Eu bem sei, 

precisamos de divisas. Mas essa corrida ao dólar vai nos matar. Oh que repugnância, meu 

irmão, que repugnância para os estômagos ainda humanos. Você entendeu tudo de Cuba, meu 

irmão, os fotógrafos têm os olhos da inteligência.  

 

 

Piloto 

A catedral soou meio-dia.  

O que fazer até a noite? perguntavam-se os pilotos do porto adormecido. Cada um 

tinha seu método para matar o tédio, o tempo infinito, essa multidão imóvel de horas e de 

segundos que o embargo produzira.  

Um voltava a cada duas horas à casa de sua mulher, uma jovem de Santiago que 

aceitava tudo dele, contanto que ela pudesse continuar a papear com as suas vizinhas, do 

outro lado da rua: ela fechava uma cortina, estendia suas nádegas ou seus seios, e vejamos, 

onde eu me encontrava? Ah sim! A diarreia de minha derradeira, que sem mais dar atenção ao 

obcecado marido, prosseguia o seu blábláblá... 

Outros, dotados de uma saúde menor, jogavam dominó, se afogavam na cerveja 

Hatwey, trançavam chapéus com as longas folhas pontudas da cana de açúcar ou mostravam a 

cidade velha aos turistas, para a vergonha de seus colegas: quando você é piloto oficial do 

grande porto lendário de Havana, você não se rebaixa à atividade de guias de camiseta! 

Como todo dia aos primeiros sons do carrilhão, Leandro subiu à capitania. 

- Então, irmã Anne, não vê nada vindo?19 

                                                           
19

 NT: Então, irmã Anne, não vê nada vindo? (Alors, soeur Anne, ne vois-tu rien venir?) – trecho do conto 

La barbe bleue de Charles Perrault . Ao ser ameaçada por Barba Azul, sua esposa pede a irmã que suba 
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A única pessoa em serviço, um velho ainda atormentado pelo vírus da Revolução, não 

olhava mais o mar (para quê?). Ele lia Granmá. Granmá, avó, era o nome da lancha na qual 

Castro voltara a Cuba em 1956. Granmá, assim fora batizado o jornal oficial, quatro páginas 

diárias, as últimas notícias da luta mortal levada pela Revolução contra 1º as fraquezas da 

natureza humana, 2º o resto do mundo. A leitura de Granmá dava vontade de acariciar os 

cabelos da Revolução e de lhe cantar uma canção de ninar: pobre Revolução, da cotação do 

açúcar à situação sanitária, da penúria de arroz às necessidades no alumínio, ela tinha um 

ofício tão cansativo! 

Ainda restavam alguns, da antiga geração dos barbudos, que liam da primeira à última 

página esse boletim dos exércitos.  

A velha sentinela irradiava. Uma alegria intensa iluminava seus olhos. Por que não se 

usava, para iluminar a cidade, por ocasião das fraquezas endêmicas da Central Elétrica, o 

fervor dos militantes? 

- O que está acontecendo? perguntou Leandro. 

- Teerã, companheiro... Nossa delegação acaba de lá ser calorosamente recebida. 

Acabamos de assinar um contrato comercial... 

- Quer dizer, um barco iraniano em quanto tempo? 

- Mas eu não sei, seis meses, se prepare, Leandro, reaprenda o mar. Está vendo como 

não precisava se desesperar! 

Uma pequena menina de cabelos cacheados, camisa amarrada no umbigo e shorts 

verde esbranquiçado, trouxe o prato de costume, moros y cristianos, os mouros e os cristãos, 

feijão preto e arroz pálido. E, como toda vez, o embargo se convidava, o embargo se sentava à 

mesa. A sentinela se esquecia de Leandro e só falava ao embargo: porcaria de embargo, 

quando você vai parar? Quantos Cubanos quer devorar antes de ir se exibir alhures? 

O embargo era um ogro instalado logo atrás do horizonte. E, com a sua grande boca 

americana, com a sua centena de dentes de ouro, mastigava e engolia todos os barcos, os 

medicamentos para crianças, o leite em pó para bebês, os pesticidas, os adubos, os 

televisores, os carburadores, os aparelhos de ar-condicionado... 

Mastigando seus moros y cristianos, a sentinela virava os terríveis olhos: ela imitava 

uma refeição do ogro embargo.  

Das águas do porto, aos seus pés, subia o habitual fedor do óleo combustível. E, de 

novo, Leandro pensou na carta que preparava (havia cinco anos) para enviar ao Líder Máximo.  

Seria uma carta respeitosa mas firme, uma carta concreta e realista, uma carta que 

corresponderia perfeitamente ao espírito do “período especial” que a ilha atravessava hoje. 

Leandro se culpava do atraso: com a condição de não falar de política, um bom cubano tinha o 

                                                                                                                                                                          
ao topo da torre do castelo para ver se alguém vem a seu socorro. Durante esse tempo, ela pergunta 

desesperadamente à irmã se alguém se aproxima pela estrada.  
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direito e o dever de dizer tudo ao seu Líder Máximo. Mas, justamente, o que lhe dizer sobre o 

óleo combustível? Por muito ter refletido (teria refletido demais?) sobre essa questão, o piloto 

não estava mais tão seguro da linha a propor ao Comandante.  

Claro, o melhor seria limpar. Não é digno do socialismo nem da espécie humana que 

uma cidade patrimônio da humanidade chafurde numa perpétua maré negra. E o sopro 

insípido de óleo combustível, o pegajoso e amarronzado das margens, a sujeira viscosa das 

boias, a miséria dos pássaros manchados retirava dos visitantes toda vontade de desfalecer 

diante de tanta beleza arquitetônica e tropical, e sabemos que essas emoções abrem 

grandemente a carteira dos turistas.  

No entanto, esta purificação não era a solução sugerida a El Líder. O óleo combustível, 

apesar de nauseabundo, provava a existência de uma atividade humana. Se a água do porto 

retomasse sua claridade, Havana apareceria na sua mais crua verdade: um canal deserto, três 

cargueiros que enferrujam, cais sem barcos, estivadores sem trabalho, gruas ociosas, 

entrepostos aduaneiros vazios, um porto imenso tetanizado sob o sol, paralisado pela doença 

implacável do embargo.  

E depois, lá, para leste, no fundo da baía, essas chamas frágeis que subiam ao céu azul, 

acompanhadas da fumaça negra, as tochas da refinaria, vigiadas por um olhar inquieto por 

todos os havaneses: quando elas parassem de queimar, a eletricidade desapareceria da ilha. 

Ela se juntaria às outras lembranças no sótão amargo da memória onde já esperavam todo um 

bricabraque, esses pedaços de modernidade, adquiridos um a um e um a um perdidos. As 

tochas eram o último sopro de Cuba. Afinal, Leandro dizia a si próprio, podemos viver sem 

petróleo. Nós recuaremos alguns séculos, é tudo, nos reinstalaremos nos anos em que Havana 

foi construída. Além disso, essa mudança em direção ao passado estava quase concluída. Cuba 

era um navio voltando no tempo. 

Em suma, El Líder, concluindo, acho preferível seguir a hipótese número dois: deixar 

como está a imensa poluição; em outros termos, nada fazer. E sejamos francos, Comandante, 

apesar de todos seus esforços, confesse que essa atitude preguiçosa não é estranha à alma 

cubana.  

- Atenção, camarada, está dormitando, disse a sentinela, e nada pior que a sonolência 

para um piloto. Está na hora, as instruções te esperam.  

Assim, cada dia, depois do café, a velha sentinela reavivava a vigilância. E Leandro 

retornava docilmente ao seu rebocador inútil onde revisava suas cartas, pela milésima vez 

abria o exemplar oleoso e dobrado das Instruções náuticas, volume H1 (Antilhas, Bermuda, 

Flórida).  

Mais uma vez, ele relia o parágrafo 6.3.2.1. Ele se imaginava em um barco vindo do fim 

do mundo, como Cristóvão Colombo, se esforçando para reconhecer a terra que avançava em 

sua direção: 
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6.3.2.1. Arredores de la Habana. – A cidade de La Habana (Havana) /23°09’ N – 82° 21’ 

W (§ 6.3.3.1.) está construída sobre uma planície muito baixa; suas numerosas igrejas, 

seus grandes edifícios públicos e longas linhas de fortificações dão-lhe um aspecto 

imponente. Ela é reconhecível de longe por uma colina isolada com dois picos 

arredondados, Tetas de Managua /244m/, que se ergue em segundo plano, entre, a 

leste, uma cadeia de colinas irregulares, Escaleras de Jaruco /293m/, e, a oeste, Mesa de 

Mariel (270m), notável planalto (Ver 6.3.2.2.A). 

A entrada do porto, estreita e oblíqua em relação à costa, abre-se entre Castillo del 

Morro e Castillo de la Punta; a leste do primeiro desses fortes, as terras têm cerca de 

sessenta metros de altura e são bastante planas.  

Na primavera, as costas podem aparecer acima da bruma baixa, o que pode levar à 

sobrestimar a distância da beira-mar. O farol, do lado leste da entrada do porto, torre 

(25m) cônica e branca levando a inscrição “1844”, está próximo da estação de sinais no 

ângulo oeste de Castillo del Morro; esse farol não deve ser confundido com os cinco 

poderosos sinais luminosos que podem ser acendidos sobre o domo do Capitólio 

(105m). A 2,4m aproximadamente a SW de Castillo del Morro, um notável monumento, 

na altitude de 137m, brilhantemente iluminado, é visto de muito longe.  

GENERALIDADES – O porto de Havana (23°09’ N – 82° 21’ W) / § 6.3.2.1./ está bem 

abrigado. É recomendado não permanecer aí muito tempo, porque as ervas marinhas 

podem danificar os condensadores, e as conchas podem aderir ao casco.  

PILOTAGEM – A pilotagem é obrigatória para os navios estrangeiros com mais de 40 

toneis de capacidade bruta. Ela acontece de dia e de noite. O pedido deve ser formulado 

com 72 horas de pré-aviso e a HPA confirmada 24 horas antes. No porto, o navio usa os 

sinais do Código Internacional; o piloto embarca a 1 m a NW da sua entrada ou, em 

razão de mau tempo, ao sul da entrada, no canal.  

ACESSO – O calado máximo admitido no baixa-mar é de 12,8m no canal. Os petroleiros 

podem entrar com um calado inferior a 11,2m. O ancoradouro principal admite navios 

arriando 10m no máximo. A largura do canal é da ordem de 90m. Atravessa-se o canal 

estreito seguindo uma linha luminosa orientada a 125°. 

Mais uma vez, ele releu os regulamentos e os códigos. 

SINAIS DE MAU TEMPO – Além dos sinais de tempestade (§ 0.2.9.3.), durante a estação 

dos ciclones, os sinais especiais seguintes são feitos à Direção do porto e repetidos pela 

estação de sinais (Tabela 6.3.3.I.A). 
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Durante o dia Durante a noite Significado 

Triângulo vermelho Sinal vermelho Sinais de mau tempo 

Bandeira quadrada com 

listras horizontais amarelas 

e azuis 

Sinal vermelho sobreposto 

a um sinal branco 

O mau tempo aproxima-se 

Bola preta Sem sinal O porto está fechado 

Bola preta sobre triângulo 

vermelho 

Sinal branco sobreposto a 

um vermelho 

Provável melhoria do 

tempo  

Bola preta sobre bandeira 

quadrada com listras 

horizontais amarelas e 

azuis 

Sinal branco O tempo está melhorando 

No porto, era possível ancorar em qualquer lugar sem a necessidade de usar duas 

âncoras em forquilha, mas um bom piloto tem de saber a profundidade exata ao pé de cada 

dique: 7 metros no Porto Pena (Açúcar), 5 metros no Andrès Gonzales Lines (Adubo, Carvão)... 

Leandro reergueu a cabeça de sua coletânea. 

Ao longe, em direção ao fundo da baía, subia ao céu o sombrio penacho da refinaria.  

O único outro movimento, no porto de Havana, era o da barcaça. Face à rua San 

Andreas, uma pequena multidão esperava, vigiada pela polícia. Desde a última fuga dos 

balseros, as autoridades desconfiavam de todos os objetos flutuantes: quando as pessoas 

estão dispostas a atravessar o mar sobre câmaras de ar, as pernas erguidas para não tentar os 

tubarões, elas não têm medo de tomar uma barcaça de assalto e de fazê-la enfrentar as ondas 

até Miami.  

Três filas avançavam lentamente em três corredores gradeados: as mulheres, os 

homens e os ciclistas, revistados distraidamente em sua chegada ao embarcadouro. A barcaça 

atravessava lentamente a baía, tão carregada quanto um trem indiano. E Leandro teria pagado 

caro para substituir o capitão, só pelo tempo de uma viagem, o tempo de sentir sob os pés, em 

seus ossos, a vibração de um barco vivo, de um barco que se move. Essa sensação de viver 

sobre um barco morto era ainda mais insuportável que o espetáculo dos cais 

desesperadamente vazios.  

O vilarejo de Regla, em frente a Havana, era antigamente habitado por pessoas do 

mar, pescadores e marinheiros. Em 1712, um eremita construíra uma igreja dedicada à 

Virgem. Ao longo dos anos, os escravos iorubás tomaram posse dela e a Virgem mudara de 

cor: havia dois séculos que ela era negra, e ninguém mais sabia se se tratava da mãe de Cristo 

ou de Iemanjá, rainha do Mar, a Iemanjá dos brasileiros, a quem toda a costa atlântica 

homenageia, flores brancas em Salvador ou milhares de velas carcomidas à noite nas areias de 

Copacabana, diante da linha dos arranha-céus.  
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Antes de voltar para casa, de reencontrar os seus dois ou três cômodos de concreto, os 

havaneses vinham cumprimentá-la e apresentar-lhe súplicas. 

Os cultos africanos não cessaram nunca, mas a derrocada do sonho comunista lhes 

deixava o caminho livre. A santeria não tinha nada de metafísico. Era uma religião prática. 

Cada santo tinha as suas atribuições, um papel preciso na vida de todo dia.   

De onde estava, sentado, as pernas oscilantes sobre os fileretes de seu barco inútil, e 

apesar de seus binóculos de fogo da Alemanha Oriental, Leandro não podia distinguir o rosto 

de cada passageiro. Mas ele adivinhava. Os doentes da pele ou das pernas que rezavam a 

Baba-Lù-Ayé (São Lázaro, seu nome católico; sacrifícios apreciados: tabaco, pombas, galinhas). 

Os camponeses oprimidos pela seca que suplicavam a Inié (São Rafael, no falar dos brancos: 

peixes, tijeras20...). Os caçadores que olhavam carinhosamente ao grande batedor Oxóssi 

(também chamado São Norberto: jicotea21, galos da Guiné)... 

Parece que no início da Revolução, El Líder tinha ciúmes de todos esses santos. Qual é 

a necessidade de anjos protetores quando o marxismo vos ilumina e quando um comandante 

vela por vocês? Hoje, desesperadamente, ele procurava aliados por todos os lados, inclusive 

na casa dos deuses. 

As autoridades não tinham o que temer. A barcaça não tinha nenhuma vontade de ir 

ter com Miami. Miami não era nada. Miami era branca. A barcaça tinha muitos outros 

destinos. A barcaça ia e vinha entra Havana e a África. Ela ia, do outro lado da baía, extrair da 

memória iorubá forças para resistir ao embargo. Porque a África eterna não tinha medo do 

embargo. Os embargos são ogros sumários, eles só devoram o visível.  

No seu devaneio, Leandro abanava a cabeça: a santeria era uma religião de pilotos. O 

que são os santos, senão os pilotos dos infelizes seres humanos que somos nós, perdidos 

diante do porto como um navio que ignora os faróis, as correntes, os baixios, os canais? A 

santeria entendera tudo. Elegua (Santo Antônio) era o mestre dos caminhos. Ele aceitava por 

enquanto o fechamento do porto. Mas se os cubanos lhe oferecessem os sacrifícios que ele 

gosta (galos de combate e aguardiente22 vivificada pela pimenta da Guiné), os Estados Unidos 

e Miami e todos os senadores estrelados nada poderiam fazer, o embargo voaria em 

estilhaços. Então, como no passado, todos os navios do mundo inteiro convergiriam em 

direção a Havana (23°09’ N – 82° 21’ W), e não somente russos, que ele conhecia de cor, seus 

cheiros de repolho, suas histórias pesadas, seus arrotos de cerveja. O prazer do piloto é a 

surpresa: mas de onde vem esse edifício que se perfila no horizonte? As horas a vigiar, o 

binóculo enterrado no olho e a orelha surda para os chamados do rádio para manter o 

suspense. Qual é o pavilhão que ele arvora? Diríamos Chile, não, Grécia... 

                                                           
20

 NT: Tijeras: tesouras. Em espanhol no original. Disponível em: <http://www.infopedia.pt/espanhol-

portugues/tijeras> Acesso em: 10 julho 2013. 

21
 NT: Jicotea: tartaruga aquática, se caracteriza por seu casco pintado. Em espanhol no original. 

Disponível em: <http://www.iucnredlist.org/details/22028/0> Acesso em: 10 julho 2013. 

22
 NT: Aguardiente: em espanhol no original. 

http://www.infopedia.pt/espanhol-portugues/tijeras
http://www.infopedia.pt/espanhol-portugues/tijeras
http://www.iucnredlist.org/details/22028/0
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Elegua, ó mestre dos caminhos, já que começou, não poderia matar, junto com o 

embargo, a moda sinistra dos contêineres, essa mania de encaixotar pedaços do universo? Os 

barcos de hoje só cheiravam a óleo combustível. Elegua forçosamente lamentava a ausência 

das cargas de antigamente, abertas para o céu, a exalação de sândalo, de café, quando se 

acabava de amarrar as balizas, do espetáculo dos abacaxis, das montanhas amarelas e 

vaporosas, a grande desordem do trigo. Mas Elegua-Santo Antônio tinha entre suas cartas a 

que permite lutar contra a fadiga da vida?  

Talvez essa fosse a razão do seu amor pela pimenta? Ainda e sempre a pimenta, 

mesmo na aguardiente. Seria a mesma pimenta que enlouquecera os sentidos do meu avô? 

 

 

Restaurante clandestino 

Cuba reinventou a noite negra. Quando o dia abandona a cidade velha, perdemos os 

olhos, mas não ficamos no prejuízo: numerosas portas se abrem. Corpos se aproximam, bocas 

cochicham, mãos tocam, odores passam, nos convidam, nos propõem, nos embalam, nos 

excitam, nos arrastam. A noite negra transborda de barcos atracados nos cais, cruzeiros 

aguardam como vestidos surrados, deslizamos de uma vida a outra, flutuamos, saboreamos. 

Quando sobrevém, raridade, um revérbero aceso, nós o maldizemos, quem ousa iluminar? 

Agora que um sonho perdurava... 

- Restaurante, restaurante... 

As sombras se agarram. As sombras colam na pele. 

- Rrestaurrante, Westwrent... 

A mesma palavra, em todos os sotaques possíveis, escandido, salmodiado pelas 

matilhas de moleques quase invisíveis, fundidos na escuridão, pequenos pedaços do Grande 

Negro, pés descalços e dentes brancos. 

- Restorentch, bistrô... 

Os fantasmas ficam cada vez mais insistentes, imperiosos, provavelmente 

atormentados pela fome, a terrível fome cubana. O que eles querem? E por que essa palavra 

repetida indefinidamente: restaurante, restaurante? 

- Not here23, demasiado caro. 

Mãos se estendiam para o letreiro da lendária Bodeguita, lá onde Hemingway afogava 

seus dragões íntimos sob cachoeiras de coquetel mojito.  

- O señor24 quer comer bom, muito e barato? Temos o que ele quer. 

                                                           
23

 NT: Not here: em inglês no original: aqui não. 
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As jovens sombras da rua Obispo não eram pedintes mas batedores.  

- Está bem, eu lhe sigo, quem me leva? disse o visitante consciencioso, amante do 

avesso das coisas, colecionador de cenas verdadeiras. 

A batalha foi violenta. Chutes, socos no meio da noite, rugidos, gemidos breves... 

- O que está acontecendo, o que está acontecendo?  balbuciava o turista. 

Confessemos, ele não era muito corajoso e frequentemente maldizia sua curiosidade 

que o levava a perigos incontroláveis. 

- Mas nada, disse uma voz ainda ofegante, típica da adolescência martirizada pelos 

soluços provenientes da mudança de voz. Nós temos cada um (tessitura grave) nosso 

restaurante (berros soprano), o meu é melhor.  

Seus concorrentes fugiram, a rua estava deserta, gatos miavam. Só ouvimos até o 

porto o barulho dos passos e o ploc-ploc habitual das bolas de basquete... 

Um taxi esperava ao pé do Castillo de la Fuerza. O motorista dormia, embalado por 

Sinatra. Ele acordou lentamente, com um grande sorriso nos lábios. E o Cadillac verde partiu 

para um destino desconhecido, para lá da estação, dos Arquivos nacionais e da fábrica de gás.  

- Não conhece restaurantes mais perto? 

- Esses, a polícia conhece também. 

As casas haviam minguado. Só lhes restava um andar. Havana, nessas bandas, 

lembrava uma periferia inglesa popular ondeando sob a lua. O taxi pegava impulso nas 

descidas. A cada duas vezes, ele escalava a costa seguinte sem acelerar. Obrigado, Frankie, 

dizia então o motorista. Sinatra era o seu anjo da guarda. 

Antes da Revolução, no tempo de Batista, o crooner tivera que passar aqui longas 

estadas, com seus amigos da máfia. Dir-se-ia que o Hotel Nacional, com suas suítes tão amplas 

como os salões de um paquete, fora construído para eles. E era certamente a voz, a voz lenta e 

quente de Frankie, que lhe tinha ensinado essa maneira de dirigir tão doce, tão econômica de 

gasolina.  

- Chegamos, disse o guia cuja voz cuja voz tornava-se mais grave. Por três dólares tudo 

incluso, o senhor vai devorar tudo o que conseguir.   

O motorista desligou o motor, e o Cadillac deslizou sem barulho até a calçada, como 

esses barcos cinzas do Jardin d’acclimatation25 empurrados por um rio encantado.  

                                                                                                                                                                          
24

 NT: Señor: em espanhol no original: senhor. 

25
 NT: Jardin d’acclimatation: parque de diversões parisiense, localizado ao lado do Bois de Boulogne. 

Disponível em: <http://viajandocompimpolhos.wordpress.com/2010/10/25/paris-com-criancas-o-

http://viajandocompimpolhos.wordpress.com/2010/10/25/paris-com-criancas-o-jardin-d%E2%80%99acclimatation-um-parque-de-diversoes-dentro-da-cidade/


126 
 

O turista desceu, o coração batendo um pouco. O pequeno pavilhão parecia com os 

seus vizinhos, mas essas colunas decrépitas, esses degraus danificados, esse aspecto 

abandonado e antes tranquilizador podiam também disfarçar um desses valhacoutos que 

relembravam essa tarde mesmo, aos calafrios, as perfumadas clientes espanholas do Hotel da 

Inglaterra, cujos maridos praticavam pesca esportiva e, por isso, elas estavam condenadas a 

intermináveis esperas propícias à competição de histórias de terror, entre amigas, diante dos 

chás já frios. Com um gesto da mão esquerda, como quando espantamos mosquitos, o turista 

afastou essas visões pessimistas e empurrou a porta. Atrás dele, o radio murmurante e os 

grandes vidros abertos, o táxi recomeçara sua noite.  

Comia-se por todos os lados. Na minúscula entrada, no magro salão, nos dois cômodos 

em fila, no menor recanto, mesas foram montadas até os degraus onde se contorciam as 

crianças, e toda essa multidão amontoada jantava alegremente. Tratava-se provavelmente de 

uma grande reunião de família, e o turista, apesar de cumprimentado pelos calorosos copos 

levantados, se preparava para apresentar as desculpas e se despedir, mas não, várias festas 

distintas aconteciam ao mesmo tempo: ali um casamento, a noiva com um grande decote nas 

costas; aqui um aniversário, restava ainda o bolo coberto por velas cambaleantes; alhures, um 

tête-a-tête, o homem mantivera o casaco apesar do calor, típica atitude do culpado que 

implora o perdão da mulher que o fuzila com os olhos.  

 

 

- Aí está o senhor, finalmente!... 

Sua cabeça desaparecia atrás de uma montanha de arroz. Como a patroa do 

clandestino podia vê-lo através do monte estreito dos grãos? 

- ...não vá acreditar que a abundância voltou... 

Agora que ela repousara o prato, podíamos distinguir seus cabelos negros trançados, 

seus olhos brilhantes, o suor leve que brilhava abaixo do seu nariz.   

- ...só abro às quintas-feiras. E apenas quando a chegada de mercadorias permite. 

Vejamos, onde vou te colocar? 

Foi no momento em que ela se virou para achar-lhe um lugar que ele a reconheceu. Ai! 

nossa família sofre, em muitos de seus elementos femininos, de uma deficiência nada 

prejudicial à saúde, mas desagradável ao olho: a bunda caída.  

Será o duplo fato de nossa gula aliada à tendência da cozinha lionesa a se fixar 

duradouramente sobre as ancas, mesmo para além das gerações? Será preciso buscar outras 

origens, mais étnicas, a essa falta de esbelteza? A verdade é que, frequentemente, à primeira 

vista, não importa o lugar ou a situação, nós nos sabemos primos, primas.  

                                                                                                                                                                          
jardin-d%E2%80%99acclimatation-um-parque-de-diversoes-dentro-da-cidade/>Acesso em: 15 maio 

2013. 

http://viajandocompimpolhos.wordpress.com/2010/10/25/paris-com-criancas-o-jardin-d%E2%80%99acclimatation-um-parque-de-diversoes-dentro-da-cidade/
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- ... Ah! Aliás, vem, eu vou te mostrar os meus grandiosos projetos. 

E ela o levou à cozinha onde se atarefavam três negras amedrontadas. 

- Olha... 

Ela retirara de um armário uma grande placa de madeira na qual estava pintado um 

letreiro: “Au matefaim26 (Dominar el hambre27), especialidades de Lyon”. 

- Você gosta? Não acha que o nome francês fica chique? Vou pendurá-lo assim que 

Fidel permitir os restaurantes livres... O matefaim! Já experimentou? É um crepe salgado, com 

cinco centímetros de espessura. Tipicamente lionês, da época dos canuts28, quando eles 

comiam tão pouco quanto nós...  

Mais bêbado que saciado (caldo de Bresse29: farinha de milho e leite; pata do Bugey30: 

bolo de batatas, cebolas, banha de porco; rabanada) regado à cerveja à vontade, o turista 

retomou suficientemente o espírito para expressar a sua admiração.   

Que forças secretas dominavam Cuba? Ou, numa versão mais civilizada: depois de 

quantas coincidências, Lyon e Havana, dois dos berços da minha tão nômade família, 

acabaram por se juntar? 

Virando um copo cheio de rum, minha enésima prima cubana, patroa de bunda muito 

caída do restaurante clandestino, explicou que a vida seguira completa e normalmente seu 

curso. 

A cozinha lionesa chegara à família pelo caminho da lógica. 

Primeiramente, o cubano, sobretudo o cubano comunista, tem fome. Ora, mais que 

qualquer outra, a cozinha lionesa é nutritiva.  

Em segundo lugar, essa cozinha lionesa descansa sobre dois pilares: o porco e a batata, 

duas das muito raras mercadorias (quase) disponíveis na ilha. Assim, a cozinha lionesa e Cuba 

foram feitas para se encontrar.  

                                                           
26

 NT: Matefaim: receita de crepe espesso preparada com farinha, ovos, água e queijo comté. Trata-se 

de uma especialidade lionesa. Disponível em: 

<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/matefaim/49818> Acesso em: 18 maio 2013. 

27
 NT: Dominar el hambre: em espanhol no original: Dominar a fome. 

28
 NT: Canuts: Operários das fábricas de seda da cidade de Lyon, que submetidos a duras condições de 

trabalho, organizaram revoltas a partir de 1831. Disponível em: <http://echo-fabrique.ens-lyon.fr/> 

Acesso em: 18 maio 2013.  

29
 NT: Bresse: uma das quatro regiões do departamento de l’Ain, na França. Disponível em: 

<http://www.bresse.info/volailledebresse/1aspectgeneraletlimites.html> Acesso em: 18 maio 2013. 

30
 NT: Bugey: uma das quatro regiões do departamento de l’Ain, na França. Disponível em: 

<http://www.cartesfrance.fr/> Acesso em: 18 maio 2013.  

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/matefaim/49818
http://echo-fabrique.ens-lyon.fr/
http://www.bresse.info/volailledebresse/1aspectgeneraletlimites.html
http://www.cartesfrance.fr/
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Desde janeiro de 1959, a família colocara seu conhecimento culinário a serviço da 

Revolução. Mas Fidel desdenhara, por puro nacionalismo e estupidez, essa oferta 

desinteressada: o povo devia achar em suas próprias raízes sua cultura culinária e não pegar 

emprestado de uma cidade estrangeira. Lyon era certamente respeitável pela sua tradição 

operária (os canuts), mas hoje tudo o que há de mais burguês, segundo informações recebidas 

de camaradas franceses... E eis como as especialidades da Bellecour31 ou da Croix-Rousse32 

passaram para a clandestinidade.  

O horário de pico já passara. A clientela se eternizava. As crianças dormiam por todos 

os lados, lá onde o sono as pegara, nos braços de suas mães, deitadas no chão, desmoronadas 

contra o corrimão da escada. De tempos em tempos, seus pais olhavam o relógio e a porta 

aberta para a noite, teríamos dito que estremeciam. Serviam-se novamente de cerveja e se 

lançavam mais uma vez na discussão. Os restaurantes clandestinos eram jangadas, as jangadas 

cubanas permanecidas na terra. 

Sentada na frente do turista, pernas afastadas, os três primeiros botões do corpete 

desabotoados, a patroa retomava o ar. Com as costas da mão, ela enxugava a testa. A cozinha 

era sua guerra, sua cruzada, seu orgulho, seu desespero. Por que o Líder não dera seguimento 

à sua sugestão? 

Os políticos nunca pensam no essencial.  

E sempre se enganam quanto aos seus verdadeiros amigos. O maior aliado do 

revolucionário é o porco. Tirando os revolucionários, ninguém mais quer a Revolução. Logo 

bloqueios, embargo. Normal. O porco não liga para isso. Ele vive em qualquer lugar e come 

qualquer coisa. Não há animal mais oportunista que o porco: ele engorda sob qualquer regime, 

o porco é o mercenário ideal. Ao falar da Baía dos Porcos, El Líder só pensa nos militares, nos 

heróis que repeliram a invasão americana. Nenhuma palavra sobre o animal. É bonita a guerra, 

hein, mas na paz, quem preenche as barrigas? 

Ela dava tapinhas no estômago. Diante desse espetáculo, o turista diz a si mesmo que 

tal marca de vulgaridade só podia vir de outro galho da família. Reação pouco simpática, 

confessemos, típica de um inextirpável esnobismo: Lyon era para ele sinônimo de um luxo 

passado, do reino da seda sobre a pele das mulheres antes de chegarem todos esses materiais 

impessoalmente sintéticos. Esse passeio por sua ascendência oficiosa o perturbava bastante. 

Ele diz a si mesmo que precisaria voltar ao 12º arrondissement para examinar junto ao seu 

psicanalista (negligenciado há vinte anos) essa nova identidade, mais completa, mas um tanto 

desordenada. Durante esse devaneio, cuja dimensão pecuniária não estava excluída (quanto 

ele pede agora por sessão? Em 1975, custava cento e cinquenta francos, eu lhe farei um 

cheque sem dizer nada, veremos bem, muitos médicos não resolveram seus problemas com 

                                                           
31

 NT: Bellecour: maior praça da cidade de Lyon, França. Disponível em: <http://www.lyon-

passionnement.com/decouverte/lieux/bellecour/> Acesso em: 18 maio 2023. 

32
 NT: Croix-Rousse: colina na cidade de Lyon, na França, que conta com um bairro de mesmo nome. 

Disponível em: <http://www.vieux-lyon.org/patrimoine-mondial-unesco_f011C0.htm> Acesso em: 18 

maio 2013.    

http://www.lyon-passionnement.com/decouverte/lieux/bellecour/
http://www.lyon-passionnement.com/decouverte/lieux/bellecour/
http://www.vieux-lyon.org/patrimoine-mondial-unesco_f011C0.htm
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dinheiro, etc.), ele esquecera a patroa que, embalada pelo duplo calor da convicção e de seu 

restaurante cheio, continuava, imperturbável, no seu propósito filo-porcino.  

Que pena, o senhor chegou tarde demais, eles comeram tudo. Cinco animais foram 

mortos essa noite, nem um a menos e sem nenhum resto. Pena. Da próxima vez, me avise 

antes. O telefone funciona uma hora por dia, tente no momento da sesta, é menos saturado, 

eu lhe servirei minha especialidade, o paquet de couenne33, os cubanos têm loucura por isso. 

Raspe, lave o couro do porco, corte-o em longas correias, ate-as em pequenos sacos, cozinhe-

as num caldo ou core-as em banha de corpo. E se eu lhe preparasse antes as minhas orelhas? 

Talhadas em dois, lavadas e chamuscadas, não tenha medo, não resta nenhum pelo, jogadas 

numa panela onde crepitam óleo e cebolas cortadas em fatias finas. Polvilhe uma colherada de 

farinha. Você me dirá se não estou certa.  

Os clientes se calaram. De tanto que a patroa, apaixonadamente, levantara o tom. Eles 

bebiam suas palavras. Eles queriam acumular a comida sob todas as suas formas reais ou 

sonhadas. Dizia-se que na Biblioteca nacional, praça da Revolução, os livros de cozinha 

estavam entre os mais pedidos. Com o estômago vazio, vinha-se sonhar com os menus 

antigos. Durante as intermináveis esperas dos ônibus, contava-se a menor receita com uma 

profusão de detalhes digna das Mil e Uma Noites. Então, você refoga a chalota? Dourar, 

somente dourar. E o bechamel? Para não empelotar, vou te contar o meu método... A menor 

história de guisado podia durar três horas.  

- E onde aprendeu todas essas riquezas do porco? 

- Tesouro de família. Transmitido pela mais velha de cada geração. Não é fácil viver em 

uma ilha, é preciso saber se bastar a si próprio. Veja Robinson Crusoé. Cada um tem seus 

métodos.   

- E Lyon, por que Lyon? 

- Segredo de família. 

Os clientes redobraram a atenção. Os habitantes de Havana engoliam tudo sem 

protestar: a fome, a ditadura, os cortes de eletricidade que cortavam nos piores momentos as 

novelas, as interrupções de água corrente que transformavam os sanitários em catálogos de 

fedores. Mas eles não suportavam que se guardasse um segredo de família. Nessa cidade 

arruinada, o menos curioso dos bebês devia tapar os olhos e as orelhas para, através das 

fissuras das paredes e dos buracos no chão, não ver ou escutar tudo dos vizinhos. Esse saber 

permanente tomava parte depressa de sua fisiologia. Privar-se disso era tão cruel e trazia 

tantas perturbações quanto à falta de heroína num viciado.  

A patroa conhecia o seu país. Não revelar nada teria produzido o motim. Ela se 

endireitou, fez momices, cacarejou...  

                                                           
33

 NT: Paquet de couennes: especialidade lionesa, preparada a base de porco. Disponível em: 

<http://www.specialiteslyonnaises.fr/cuisine-lyon/recette-lyonnaise/11-salade-de-groin-dane-aux-

lardons.html>. Acesso em 18 maio 2013. 

http://www.specialiteslyonnaises.fr/cuisine-lyon/recette-lyonnaise/11-salade-de-groin-dane-aux-lardons.html
http://www.specialiteslyonnaises.fr/cuisine-lyon/recette-lyonnaise/11-salade-de-groin-dane-aux-lardons.html
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- Bem, aí está. Poderia ser que a tia da minha avó tivesse ficado noiva, vocês me 

escutam, noiva com anel, orquestra e fotografias (nesse tempo as coisas ocorriam assim), 

noiva com o acordo do vigário... 

As mulheres abanaram a cabeça. 

- Noiva, sabemos o que isso quer dizer! 

- ...noiva de um lionês. A maior prova é que ele mesmo preparou a refeição oficial. Já 

viram alguma vez na nossa ilha um homem, estrangeiro e não noivo, preparar ele mesmo um 

almoço? 

A assistência estava perturbada. As pessoas consultavam suas memórias sem achar 

exemplo dessa incongruência. A patroa tinha razão: os homens daqui têm muitas qualidades, 

particularmente na cama, mas a cozinha não é seu forte.  

O turista, no seu foro íntimo, sorria. Ele sabia que um lionês, onde estiver no mundo, 

não deixa nada ao acaso em matéria de culinária. Sua estada prolongada na cozinha prova sua 

louca gulodice, e não a pureza de suas intenções.  

 

 

A fazenda citadina 

A Revolução, como seu nome indica, quer tudo mudar. Assim os amáveis Khmers 

vermelhos34 esvaziaram as cidades de todos os seus habitantes. O novo Homem só pode 

nascer no ar puro do campo.  

A transformação de Havana em uma vasta fazenda clandestina fazia parte do grande 

projeto castrista? O que quer que seja, os apartamentos de boa parte da cidade abundam de 

animais comestíveis. As salas se transformam em galinheiros, os banheiros em pocilgas, as 

galinhas d’Angola e os perus são colocados na televisão.  

A dois passos do museu de História e do castelo da Força, o Hotel Valencia é um 

pequeno palácio espanhol cujos dois andares, prolongados por arcadas, circundam um pátio 

ladrilhado.  

Seduzido por esse charme, um turista italiano escolheu o quarto 7, reconhecido como 

o melhor. Impossível de dormir. Além do bando de barulhos diversos que povoam toda a noite 

cubana (repreensões, programas de rádio, tarefas domésticas a toda hora, arquejos amorosos, 

etc.), um galo cantou. Cantou sem descanso até o amanhecer. 

                                                           
34

 NT: Khmers vermelhos: nome dado aos seguidores do Partido Comunista do Kampuchea, no Camboja. 

O partido governou o país de 1975 a 1979 e é lembrado, principalmente, pelo genocídio causado 

durante esses anos por meio de fome generalizada, falta de tratamentos para doenças como a malária e 

torturas. Disponível em: <http://www.edwebproject.org/sideshow/> Acesso em: 19 maio 2013. 

http://www.edwebproject.org/sideshow/
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Extenuado, o italiano pediu ajuda à recepção, esta, aliás, eficiente e sorridente. Ela 

prometeu. Mas foi perda de tempo: apesar de todos os esforços (na fase atual do socialismo 

avançado, o cliente é rei), o galo cantou novamente.   

Assim que amanheceu, o italiano, fora de si, berrou: 

- Vinte dólares, ofereço vinte dólares por essa maldita ave! 

Meia hora depois, de volta a seu quarto, ele foi chamado. 

- Senhor, poderia descer? 

Trinta galos o esperavam, ciscando no pátio do século XVIII reformado, a crista em 

batalha e a alma cantadora. Os donos faziam todos o mesmo gesto: o indicador direito se 

apoia na têmpora e roda, roda como se quisesse perfurar a cabeça. 

- Você conhece esse estrangeiro louco que dá vinte dólares por um galo?  

 

 

A fazenda olímpica 

Dez horas da manhã. 

Diante da grade enferrujada, carros de luxo esperavam: um besouro cor de creme da 

marca Mercedes e dois 4 x 4 bem altos, o tipo de veículos imbecis nos quais as mulheres de 

publicitários gostam de transportar suas BTT. Despertadas pela algazarra da nossa Dodge 

antiga, cabeças apareceram detrás dos vidros. A saída brutal do sono dá aos homens um breve 

instante de espanto que pode ser confundido com uma inocência infantil. Os ex-dorminhocos 

se recompuseram rapidamente. Saíram de suas limousines. Eles usavam camisas multicores, 

laquê nos cabelos, Ray-Ban pretos, anéis nas mãos e, na extremidade destas, grandes 

envelopes brancos.  

- Vocês vão ver os campeões? 

- Vocês aceitarão lhes levar correio! 

- Cinco por cento sobre cada contrato assinado. 

Os guardas acompanharam a cena com um ar cansado. Provavelmente, a cada 

visitante, a mesma artimanha se reproduzia, as mesmas propostas. Tudo aquilo cheirava a um 

ritual bem rodado, a obstinação, o cerco. Nós pegamos as cartas e avançamos em direção à 

entrada. O nosso salvo-conduto foi examinado com lentidão, sorrisos desolados e acenos de 

cabeça. 

- Não têm sorte. A primeira sessão acabou agora mesmo. 

- E então? 
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- Então, é a sesta. Uma das três do dia. Sem elas, o treinamento a que são submetidos 

mataria qualquer um. 

 

 

Galpões de todos os tamanhos, tratores abandonados, campos lavrados do outro lado 

do muro, um pomar: dir-se-ia uma fazenda. Claro, soldados a guardavam. Mas nada de 

espantoso nessas precauções tipicamente castristas: a atividade cubana é rara, por isso 

mesmo estratégica, e logo protegida. Apenas notávamos mais tarde a longa fita rosa com 

listras brancas que rodeava os prédios. Aqui e ali, a vegetação a cobria: mais ao longe, o 

caminho riscado se avolumava, se empenava, como se a terra não suportasse mais sobre ela 

essa presença e o comunicasse.  Vinha-se então a ideia de que se tratava de uma pista de 

atletismo travando sua guerra perdida contra os excessos botânicos.  

  Os lagartos também faziam a sesta, debaixo de uma rede de vôlei um pouco retalhada. 

Ao fundo, na frente de um monte de tijolos que parecia uma cortina vermelha, um cachorro se 

divertia a aterrorizar uma galinha. Esses animais levavam sua própria existência ou 

desempenhavam um papel útil à Revolução: camuflar uma empresa secreta sob aparências 

agrícolas? Alguns compañeros devem ter alimentado esse sonho: mobilizar todas as forças 

vivas, inclusive os cachorros e as galinhas, para a construção da sociedade radiante.  

Testemunhavam o fato essas placas varonis cravadas em todos os cantos do campo, até nos 

lugares mais isolados: “Não poupe esforços”, “A vitória está no fim do trabalho”. 

Imaginávamos os animais, selvagens e domésticos, reunidos sob o luar e considerando esses 

slogans com um ar dubitativo.  

Pobres comunistas! Por que a vida, sobretudo a vida tropical, zombava tanto deles, 

dos demasiado vastos projetos de sua vontade? 

Nada se mexia mais. O ar era cubano, quero dizer rico em perfumes e músicas.  

Já dissera a mim mesmo: na ilha, o tempo mudara de intérprete. Demitidos, os 

relógios. Era responsabilidade dos violões acompanhar o passar das horas. Eles executavam 

essa tarefa de confiança com a mais admirável das consciências profissionais, nunca 

importunos, frequentemente invisíveis, mas sempre presentes. Onde podia estar, nessa 

manhã, o instrumento que tocava e tocava novamente La malagueña? A canção vinha de 

todos os lados. Um dia, quando os conflitos políticos estiverem apaziguados, analisar-se-á em 

laboratório a atmosfera cubana: serão aí achados fragmentos de violões dissolvidos no ar, 

imperceptíveis cordas vibrando com os ventos alísios... 

Folheei lentamente o correio que os Ray-ban nos entregaram: cartas endereçadas 

todas a medalhistas olímpicos. Eu conhecia seus nomes. Cada domingo de manhã, para 

verificar se o Alzheimer não bate ainda, eu recito a mim mesmo palmarés. 

 

 



133 
 

Um sino acabou por tocar, ouvimos alguns bocejos, rumores de alongamentos, de 

articulações que estalam. E os atletas apareceram. Uma amostra completa de nossa espécie 

(sexo: masculino; cor: negra; opção: músculos). Do quase anão ao verdadeiro gigante, uma 

quinzena de uniformes de treino passou, sorrindo e saltitando, uma toalha branca em volta do 

pescoço. A soneca parecia lhes ter feito bem: esses jovens resplandeciam de saúde e de 

dinamismo. Seguia-os o trio habitual de treinadores, bloco de notas na mão direita, 

cronômetro na esquerda, apito pendurado sobre a pança, shorts Adidas azul royal e 

demasiado largo para facilitar as correntes de ar íntimas, longas pernas pálidas, curiosamente 

frágeis, e chinelos com os pés nus.  

Seguindo o cortejo, nós penetramos no santo dos santos, o mais elevado local da 

ciência pugílistica, o lugar lendário onde a Revolução fabricava em série seus campeões 

olímpicos. Um galpão mal iluminado, mobiliado por três ringues no centro e com paredes 

decoradas por objetos diversos: peras de couro, sacos de areia, escadas horizontais, pneus 

suspensos, efígies de inimigos emborrachados, fotos de combates, alteres de todos os calibres, 

luvas, grandes bastões, maçãs diversas, coquilhas de plástico, algumas tão grandes que o 

espírito menos ciumento se perguntava em devaneios quais anatomias de garanhão elas 

podiam conter e proteger, esponjas, mangueiras de incêndio, gongos (etc.). 

E eis, de uma só vez, a amostra humana, incluindo o trio de treinadores, lançada no 

mais formidável balé de cordas de saltar nunca antes dançado desde a criação do mundo e da 

aparição subsequente dos boxeadores. Braços para cima, braços para baixo, braços cruzados, 

sobre uma perna, depois sobre a outra, ou tornozelos unidos, um bando de virtuosos pulava 

em compasso, sem outros barulhos a não ser silvos de chicote de tão rápido que eles 

manejavam os cabos: nunca víamos os calçados bater o solo, esses homens zombavam da 

atração terrestre. Em um instante, os sorrisos dos rostos negros pingaram de suor. 

E foi então que o Céu, apesar de tudo que pode dizer o clérigo de Miami, provou sua 

cumplicidade com a Revolução cubana. Uma tempestade de uma rara violência decidiu visitar 

a fábrica de medalhas de ouro. A chuva metralhava o teto de chapa metálica e as primeiras 

gotas começaram a escorrer pelo ginásio. Enquanto moleques corriam, com baldes na mão, 

para captar as maiores goteiras e proteger os espaços de combate, os atletas continuavam 

seus saltinhos sem desacelerar um instante o compasso; apenas ajustavam seus pulos, se 

afastavam, avançavam para receber sua parte do aguaceiro. 

Com o fim da catarata pararam repentinamente os saltos e começou a pancadaria. Ela 

durou uma boa meia-hora. Os jovens batiam, batiam com vontade em toda a parafernália 

acumulada contra as paredes, como se todos esses infelizes objetos fossem Ianques que 

precisassem ser corrigidos um a um.  Em seguida, o treinador chefe julgou provavelmente que 

a advertência aos maus gênios trancafiados em todos esses equipamentos era suficiente: eles 

permaneceriam certamente tranquilos algum tempo, pelo menos até a sessão seguinte. Ele 

apitou. O silêncio voltou. Os boxeadores puseram os capacetes. Formaram-se as duplas.  

Depois do gongo, novamente o ar se encheu de golpes. 

- Pelo que vejo, você também recebeu correio... 
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O treinador chefe, o homem do apito, não nos prestara até aqui a mínima atenção. 

Apesar das tarifas (cinquenta dólares para a visita sozinha, duzentos com fotos), os 

apaixonados pelo boxe amador deviam-se suceder nesse lugar lendário. Agora, ele falava sem 

nos olhar, os olhos fixos sobre seus discípulos.  

- ... encadear, encadear. Então, são vocês, os franceses? O que foi que eu disse, o 

uppercut é de enfeite? Curiosos como franceses, hein? Isso, isso, mais flexível, o tronco. Vocês 

gostariam de saber o que tem dentro desses envelopes?  

O gongo tocou. Ele se precipitou, apoiou sua mão direita sobre o pescoço de um peso-

galo encharcado. Na outra, ele levava o cronômetro.  

- Vejamos, vejamos esses batimentos. Cento e dois? Está bem. Dentro desses 

envelopes? Ah! Nada de muito interessante, todo dia é igual... 

Os combates foram retomados. O homem com o apito mudara de ringue.  

- Então, meu Félix, o que tem aí dentro, hoje?  

Todo vestido de vermelho, capacete, calção, calçados e luvas, o gigante Savon, duas 

vezes campeão do mundo, andava lentamente, com a guarda baixa, em direção a um 

companheiro que, manifestamente, recusava o contato. 

- Você entende o problema, não tenho ninguém para colocar contra ele. Finge, José, 

ele não vai te devorar! No entanto, tenho recrutadores em todos os lugares, no menor 

vilarejo. Se ao menos ele se tornasse menos bom, o Félix... Mas olhe atrás de você... 

Na parede estava fixado um grande quadro. Em linha, os nomes dos atletas. Em 

coluna, as datas dos treinos. Savon, em um ano, não tinha faltado a nenhum. 

- Não tem problema, Félix, não se segure, bata como quiser, ele tem o capacete. Então, 

você viu! Os músculos e a assiduidade. Félix será campeão por vinte anos, talvez mais, ele nos 

enterrará com suas luvas vermelhas... 

Gongo. 

- Obrigado, senhores, bom banho! E até a noite. 

Em um instante, o galpão se fez deserto. Os boxeadores se precipitaram sobre 

Bernard, meu amigo com as duas Rollei sobre o plexo. Os campeões posavam como crianças, 

faziam caras, flexionavam os músculos. Mesmo os pesos pesados nos perguntavam 

timidamente: Vocês nos enviarão as fotos, juram, para a minha mãe, ela ficou no vilarejo.  

 

 

O homem com o apito permanecia sozinho no meio da sala diante do gigantesco 

espelho.  

- Querem saber o que contêm esses envelopes? Entrem ali, vocês compreenderão. 
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Ele mostrava um galpão, ao longe, do outro lado do campo de vôlei.  

Um militar fazia a guarda. O sinal do treinador o fez afastar-se. Eu empurrei a porta. 

Um ladrilhado de colchões, um encrespamento cinza de colchões dispostos lado a lado e cujo 

tamanho diminuía à medida que nos afastávamos da luz. Os mais fortes, os pesos pesados, 

escolheram os melhores lugares; os outros, os galos, os moscas, os quase anões, estavam 

relegados ao fundo, do lado da sombra.  

O treinador se unira a mim. 

- E aí está onde dormem dez medalhas de ouro. Todo ano, me prometem ventiladores. 

Entendeu, agora?... 

Ele mostrava os envelopes. 

- ...são contratos. Para se tornarem profissionais. Uma pequena assinatura e acabados, 

os colchões. Bom dia aos conversíveis em Miami. Os abutres têm razão para esperar. (Ele 

mostrava a entrada da fazenda.) 

- Você acha que todos os meus boxeadores assinarão? Até Savon? 

- Ele, talvez não. Volte daqui a cinco anos. Você nos achará os dois sozinhos, Félix e eu, 

no meio da grama, jogando cartas. Os últimos da grande escola cubana... Não estou 

preocupado, Félix poderá se converter ao pôquer ou à magia. Ele tem as mãos tão grandes, as 

cartas desaparecem nelas.  

 

 

Inquérito sobre o Paraíso 

Os estudos religiosos, mesmo assíduos, informam pouco sobre o Paraíso. Descreve-se 

o inferno, complacentemente. Passa-se superficialmente pelo purgatório, tipo de sala de 

espera de um médico, mas sem revistas femininas sobre a mesa de centro. Mas, sobre o 

Paraíso, nada ou quase: tratar-se-ia de um belo jardim iluminado pela luz de Deus. Detalhes 

medíocres.  

Uma viagem a Cuba permite saber mais sobre essa misteriosa morada. Pois, desde os 

votos de feliz ano novo de 1959, a ambição Paradisíaca de Fidel era clara. Daí a fascinação 

exercida pela ilha sobre os intelectuais do mundo inteiro, geralmente pouco interessados pela 

rotina democrática, mas sempre ávidos de sociedades ideais. E pode-se censurar tudo ao Líder 

Máximo, menos a preguiça. Nada de indolente nesse gigante. Ele terá tentado tudo para forçar 

a natureza das coisas e das pessoas. Desde o aeroporto, por detrás dos perfumes tropicais, 

sentimos o esforço, a vontade estampada, a mobilização geral a todo instante reafirmada. 

“Venceremos!” “O socialismo ou a morte!” “A vitória está ao nosso alcance!”. Em todos os 

lugares, afrescos, cartazes, painéis, slogans escandem as paisagens. Não há jeito de se 

enganar. A atmosfera é marcial. Penetramos em um país em guerra. Mas será a guerra o 

caminho certo para entrar no Paraíso?  
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Um dia, na estrada de Varadero, ladeávamos uma vez mais um grande edifício, metade 

construído, metade abandonado. O motorista sorriu, quase enternecido.  

- Aí está: isso é a Revolução. Ela começa tudo, ela não acaba nada.  

Como resumir melhor trinta anos de batalhas permanentes, de campanhas renovadas, 

de “povo em luta”, de “períodos” sempre “especiais”? A ilha abunda de inícios. O comunismo 

tem o gênio das primeiras pedras, a paixão pelas inaugurações. Mais tarde, cantarão os dias 

seguintes.  

Mas no intervalo? Como triunfar sobre o cotidiano? O qual possui o mais eficaz dos 

exércitos, o mais resistente, o mais escondido na população local, na qual ele dispõe para 

sempre de insondáveis cumplicidades: a natureza humana. Como mobilizar a cada dia todo um 

povo? Os dias se somaram aos dias. Um mar subiu, o triste mar da resignação, e o Paraíso está 

no fundo da água. Só algumas ilhas sobrenadam, testemunhos do sonho antigo: 

 

 

A ilha da escola. As crianças só aparecem aos montes nos feriados. O resto do tempo, 

elas trabalham, mesmo que os gizes faltem, as lousas se desfaçam, as cantinas ofereçam dieta 

pobre, os uniformes branco e vermelho rasguem devido às lavagens e relavagens.  

A ilha da medicina. Por todos os lados, dispensários, por todos os lados, médicos, 

mesmo nos cantos mais remotos da serra. Todos levam consigo o estetoscópio, auscultadores 

em volta do pescoço e a pedra de metal redonda e fria, aquela que, quando crianças, nos fazia 

ter tantos calafrios, escondida no bolso peitoral: eles temem que a roubem? Ou se agarram a 

ela, um pouco patéticos, desesperados, como à última ferramenta que lhes resta para exercer 

seu ofício? Nada aperta mais o coração que uma farmácia desprovida. Nesse ponto, Cuba é a 

capital da tristeza e da angústia. Nos laboratórios frequentemente tradicionais, revestimentos 

escuros, velhos boiões pintados, antigas balanças de cobre, as filas de pacientes são 

intermináveis e as prateleiras desertas. Sinistra cena que tantas vezes nós surpreendemos: 

uma mulher segurando seu bebê nos braços olha fixamente uma prateleira vazia.  

No resto do terceiro mundo também, os medicamentos faltam. Mas lá os pobres não 

têm médicos, logo não há receitas. Eles não atravancam as farmácias do centro da cidade... 

As duas ilhas gêmeas da igualdade. A ilha da igualdade entre os ofícios: as 

remunerações oficiais sendo parecidas (assustadoramente baixas, não importa a ocupação) e a 

Revolução tendo laminado todos os picos, se fala de igual para igual. O cantoneiro ao ministro 

que passa, a garçonete ao engenheiro chefe. Já com a hierarquia dos dólares oficiais, essa 

liberdade de tom se desfaz, mas a frugalidade é uma grande camaradagem tranquila, que dá 

ainda hoje brio e alegria às relações.  

A ilha da igualdade entre as raças: todos aqueles que voltam a Havana depois de trinta 

anos de ausência são tocados pela tonalidade das ruas da cidade. A capital era a morada dos 

brancos: hoje, os negros estão também na casa deles. 
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Ao lado dessas ilhas luminosas, rastros do Paraíso afogado, se erguem rochas sinistras. 

Como não ver em cada prisão um monumento consagrado à nostalgia? Nostalgia da 

juventude, nostalgia da ambição, nostalgia das esperanças da Sierra maestra35. Como não 

compreender que cada prisioneiro político é um refém, o refém do sonho destruído? No fundo 

do seu calabouço, ele apenas serve a entreter na sua ilusão o velho revolucionário reiterando 

como uma lengalenga o imbecil silogismo: se a Revolução tem ainda inimigos, é porque ela 

ainda respira. Outra função: os prisioneiros amedrontam os opositores eventuais. Um medo 

cômodo. Esse medo que, substituindo a esperança, transforma os revolucionários em 

ditadores.  

Quanto à negra rocha Ochoa36, qualquer que seja a altura do sol no céu, ela lança a 

cada dia sombra sobre todo o arquipélago do Paraíso.  

Ochoa era o companheiro de Fidel desde sempre. Ochoa era um herói de todas as 

guerras. Ochoa participava de todos os segredos, todas as batalhas, todos os expedientes. 

Ochoa foi preso por tráfico de drogas. O espetáculo de seu processo fazia vomitar: diríamos 

um membro do comando julgado pelos seus cúmplices, a começar por aquele que lhe dera 

ordens. Ochoa foi fuzilado. Fidel mandou projetar a fita cassete. 

 

 

Sob o signo do capítulo VIII 

Umidade, música, pimenta ou mestiçagens, não importa a razão, o sexo sempre foi 

uma das belas-artes cubanas. E bem antes da ideia de inventar um Paraíso, se sacudia aqui 

alegremente, frequentemente e sabiamente nas alcovas. Lezama Lima37, no oitavo capítulo do 

seu Paradiso, contou as divertidas aventuras de um autóctone macrogenital. A partir de então, 

os leitores do mundo inteiro acham suas próprias brincadeiras melancólicas.  

                                                           
35

 NT: Sierra maestra: cadeia de montanhas cubana, nas quais Fidel Castro liderou a guerrilha que 

resultou em 1959 na Revolução Cubana. Disponível em: 

<http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/sala_de_aula/historia/historia_da_america/cuba/cuba_

1_revolucao> Acesso em: 14 julho 2013. 

36
 NT: Ochoa: Arnaldo Ochoa, general cubano e herói da Revolução. Em 1989, foi acusado de corrupção 

e tráfico de drogas. Ochoa foi executado no dia 13 de julho do mesmo ano. Algumas hipóteses foram 

levantadas a respeito da execução sem apelação, uma delas seria a simpatia de Ochoa às reformas 

políticas de Mickhail Gorbatchev, o que teria possivelmente deteriorado as relações entre Ochoa e Fidel 

Castro. Disponível em: <http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=849> Acesso 

em: 14 julho 2013. 

37
 NT: Lezama Lima: José Lezama Lima foi um escritor cubano do século XX. É considerado uma das 

figuras mais influentes da literatura latino-americana. Publicou em 1966 a obra Paradiso, romance 

barroco semiautobiográfico, no qual conta a história de um jovem que enfrenta doenças, a morte de seu 

pai e narra as suas sensibilidades homossexuais. Disponível em: 

<http://www.culturapara.art.br/opoema/lezamalima/lezamalima.htm> Acesso em: 14 julho 2013. 

http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/sala_de_aula/historia/historia_da_america/cuba/cuba_1_revolucao
http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/sala_de_aula/historia/historia_da_america/cuba/cuba_1_revolucao
http://www.culturapara.art.br/opoema/lezamalima/lezamalima.htm
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Essa tradição atravessou sem perdas os excessos puritanos da Revolução. Parece até 

que as restrições desses últimos tempos atiçaram ainda mais os sentidos locais.    

Daí vêm novas tentativas de definição do Paraíso: “mobilização pública que faz nascer 

a necessidade irrepressível de contatos privados”. 

Variante n°1: “projeto de grande felicidade futura que passa a ideia de uma grande 

felicidade imediata”. 

Variante n°2: “sociedade dita em andamento onde as lojas estão vazias e as camas 

cheias”. 

Provérbio vindo da Variante n°2: “Quem trepa, janta”. 

Em outros termos, ainda que os teólogos enrubesçam por isso, o Paraíso incita ao 

sexo. Prazer gratuito e refúgio da intimidade, o sexo é o único remédio contra a ditadura. 

Essa visão atrevida, essas rabelaisianas tropicais não esgotam a realidade. Os 

psiquiatras, quando ousam falar, dão outro prisma. A falta de trabalho, a ausência de 

perspectivas, os longos estudos inúteis, a sensação de enclausuramento e as incontáveis 

dificuldades da vida cotidiana, a escassez de habitação, a promiscuidade, destroem pouco a 

pouco as personalidades mais firmes. Dissimuladas como outros tantos segredos de Estado, as 

avarias do desejo se multiplicam. E a vergonha que as acompanha é bem mais dolorosa aqui, 

na ilha de todos os prazeres do corpo. Os puritanos têm menos exigências em matéria de 

Paraíso.  

 

 

Tentativa de definição do Paraíso: “único lugar da terra de onde se foge pondo em 

risco a própria vida”. 

Nosso planeta não é avaro de cantos onde não se pode viver: os altos planaltos dos 

Andes, os desertos africanos ou asiáticos, os gelos dos dois polos... No entanto, homens e 

mulheres se agarram a eles e se apressam para lá voltar assim que cessam os excessos 

climáticos ou a falta de trabalho que os expulsaram de lá. 

Só os vastos projetos políticos (uma sociedade sem classe, uma raça pura...) 

engendram o exílio. Todos os fundadores do ideal são primeiramente construtores de cercas 

de arame farpado destinadas a impedir a saída do Paraíso. Presságio a fazer tremer aqueles de 

nós cuja existência exemplar terá merecido a recompensa da eternidade. 

É preciso ver os cubanos olhar a água que os rodeia, o olho perdido, os dentes 

cerrados, o ouvido surdo às nossas exclamações sobre a beleza do azul-esverdeado caribenho. 
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Acontece que o mar é seu muro de Berlim e que as mandíbulas dos tubarões mataram muitos 

mais que as rajadas dos vopos38.   

Antigamente, o Malécon era a avenida mágica, o mais alegre dos passeios a beira de 

um oceano. Hoje, as fachadas decrépitas têm vista sobre um cemitério. E as silhuetas que 

pescam, acocoradas sobre sua câmara de ar de caminhão, meneadas pelo marulho, se 

parecem com essas estátuas de anjos colocadas sobre os túmulos de crianças.  

 

 

Eles se cruzaram.  

Enquanto na superfície do mar os balseiros, bem ou mal, fogem da ilha, os mafiosos de 

todos os tipos por via aérea chegam. Os primeiros se sufocavam em demasia no Paraíso 

fracassado. Os segundos antecipadamente lambem os beiços: o fracasso de uma sociedade é 

seu melhor terreno.  

Por mais que as autoridades reafirmem sem parar sua vigilância, jurem pela honra e 

pela Virgem Maria que “Cuba jamais se tornará o cafarnaum russo” e justifiquem pela luta 

contra o banditismo sua reticência em abrir a economia, os mafiosos estão lá. Nós os vemos, 

os sentimos. Seus grandes carros alemães já sulcam a cidade. Que turista comum escolheria 

uma Mercedes preta com vidros escuros para descobrir o Caribe? 

 

 

E, no entanto, o Paraíso existe. Basta deixar Havana pelo Malécon, Miramar e Siboney, 

e rodar duas horas sempre a oeste. Pensar-se-ia que a autoestrada estaria fechada para obras 

de tanto que os veículos são raros: só encontramos entre grandes distâncias bicicletas e 

caminhões abarrotados de trabalhadores agrícolas. Embaixo das pontes, pequenos 

comerciantes se protegem do sol e vendem suas riquezas, cebolas, chicletes, gás para 

isqueiro... No instante seguinte, e até a perder de vista, as quatro pistas estão vazias. Essa 

solidão egoistamente tranquiliza: o turismo ainda não ouviu falar do endereço milagroso. 

Assim está confirmado o caráter elitista ou ao menos discreto do Paraíso: quem gostaria de 

passar a eternidade ao lado dos escapamentos de ônibus e no tumulto dos piqueniques? 

À direita desfilam montanhas. À esquerda dormita a planície. Os campos se cobrem de 

tabaco.  A pátria do charuto não está mais longe. 

                                                           
38

 NT: Vopos: agentes do corpo da polícia nacional da República Democrática Alemã, também conhecida 

como Deutsche Volkspolizei. Entre outras funções, os Vopos deviam atirar em quem tentasse atravessar 

o Muro de Berlim. Disponível em: 

<http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,859786,00.html> Acesso em: 14 julho 2013.  

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,859786,00.html
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Pinar del Río, término da autoestrada, tem ares de Faroeste. Longa rua central, fileira 

de arcadas, um só andar nas casas, lojas com portas tipo saloon. Um Faroeste dos anos 

quarenta e cinquenta onde as Dodge e os Buick teriam substituído os cavalos.  

Eu tinha um encontro com protesistas, que a fundação France-Libertés de Danielle 

Mitterrand veio ajudar. Eles me acolheram com olhos brilhantes: Você deveria ver a alegria 

dos nossos emparelhados! Nós somos úteis à Nação! 

No fundo do pátio, numa pequena oficina, um quinquagenário polia um pé de 

madeira, e duas jovens rodeavam com um tecido estampado de flores, como uma cortina, e 

com correias de linóleo os elementos de uma futura perna. Na parede pendiam braços de 

ferragem, colares cervicais metade plástico, metade inox, mãos mecânicas, pinças díspares, 

dedos em todos os materiais possíveis: couro, metal, acácia... Os protesistas se desapontavam: 

seria preciso dez oficinas desse tipo, os cubanos não param de perder membros por causa de 

machetes, o senhor entende, e de bicicletas. Eles deveriam prestar atenção: com o embargo, 

não temos mais nada para substituí-los. Enfim, nunca mudaremos os cubanos, e nós, nós nos 

viramos... Eles pareciam tão felizes, tão orgulhosos, todos esses artesões competentes. Talvez 

o Paraíso, no fim, seja apenas um mundo onde os humanos consertam uns aos outros.  

Acompanhado por esses luminosos protesistas, eu pensava na frase-programa-

máxima-moral de Francis Ponge39: “A função do artista é assim bem clara: levar para conserto 

o mundo como ele vem, por pedaços. Não que ele se tome por um Deus, somente por um 

relojoeiro”. 

 

 

Aqueles que detestam a agitação de hoje, a velocidade em toda coisa, esse frenese 

que lamina a vida, a dulcifica, lhe retira todo sabor, todos aqueles que se alimentam de 

lentidão e que nossa civilização ofegante fere ou aborrece, devem vir a Cuba. O tempo não 

estando inscrito na lista negra do embargo, o local faz uso dele sem moderação. Elevadores, 

comerciantes, funcionários, labores, música..., tudo flana na ilha.  

O comboio que nos precedia não faltava à regra: dois caminhões, um Lada, um 

Oldsmobile se arrastavam, para a grande infelicidade das embreagens. Mesmo nosso 

motorista Pablito se impacientava: devia estar acontecendo alguma coisa.  

A resposta veio com os primeiros lacetes da Sierra de los Organos: um pelotão de 

ciclistas bloqueava a estrada.  

- Ah, mas, são idosos. 
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 NT: Francis Ponge: poeta francês do século XX, conhecido por seus poemas em prosa sobre objetos do 

cotidiano. Disponível em: < http://www.greeninteger.com/pipbios_detail.cfm?PIPAuthorID=1432> 

Acesso em: 14 julho 2013. 

http://www.greeninteger.com/pipbios_detail.cfm?PIPAuthorID=1432
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Grande amador do espetáculo inesgotável que oferecem as meninas em Havana, ele 

nunca largava um minúsculo binóculo de teatro revestido de nácar, vestígios prováveis dos 

anos Batista.  

Pablito tinha razão: os gigantes da estrada tinham os cabelos brancos.  

Então ele se lembrou. Todo ano, militantes italianos vinham trazer seu apoio esportivo 

à causa do comunismo. Eles ofereciam seu sofrimento a Fidel e partiam alegres. 

A estrada se erguia em calmos meandros através dos pinheiros, ao longo de pequenos 

lagos. Sem vilarejos. Somente, em grandes intervalos, um grupo de casebres: a casa de 

camponeses, as cabanas de animais, e, um pouco afastado, um teto pontudo, uma grande 

choupana de madeira de ares misteriosos. Ela parecia colocada ali e vinda de alhures: da Ásia, 

talvez, Bali, das Ilhas da Sonda, da Nova-Guiné... 

- É lá dentro que tudo é feito, disse o motorista. Se quiser visitar... 

Ele parou o carro. Ao fim de uma trilha, empurrei uma porta. Não nos aventuramos 

sem medo nos bastidores de um prazer. E o do charuto não é pequeno: no lugar da 

imbecilidade mecânica do cigarro, é uma doce embriaguez que arrebata, a sensação quase 

imediata de soltar as amarras, de partir em direção às ilhas sob o vento para um cruzeiro 

perfumado. Sem esquecer algumas saborosas felicidades anexas, o azulado da fumaça que 

filtra o mundo, a moleza afetuosa do contato com a boca, às vezes o leve ardor dos lábios... 

Teríamos dito um sótão: a mesma atmosfera morna, a mesma penumbra somente 

atravessada por raios luminosos onde dança sem alegria a poeira. Excepcionalmente, esse 

sótão não tinha camas desmontadas, nem bonecas sem cabeças, nem baús de onde 

extravasam os disfarces. O ar estava apenas cheio de folhas sobre vinte níveis e, ocupando 

todo o espaço, folhas grandes como as duas mãos. E elas batiam lentamente, animadas por 

não se sabe qual corrente de ar. Por todos os lados, folhas, como se as seiscentas páginas de 

Paradiso tivessem sofrido a pior das tempestades tropicais e o autor as tivesse confiado à 

choupana balinesa para que elas secassem.  

Quem não teve a impressão, fumando um Partagas ou um Upman, de consumir pouco 

a pouco os rolos de manuscritos cubanos e que era esse sacrifício, todas essas palavras 

esvoaçadas, que davam à fumaça seu poder de vertigem? 

Confessemos, essas folhas pareciam também bandos de morcegos como se vê em 

certas grutas. Por enquanto, eles cochilavam de cabeça para baixo. Mas, assim que a noite 

chegasse, eles deixariam esse refúgio e viriam chupar o sangue de alguns humanos ou outros 

animais domésticos.  

Decididamente, a magia do charuto é feita de uma mistura complexa na qual, como 

em todo o prazer, a crueldade tem seu lugar.  
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Os veteranos italianos se deslocavam cada vez mais devagar. Eles não aguentavam 

mais. Eu tinha vontade de descer do carro, de ir lhes dar tapinhas no ombro. 

- Fidel está satisfeito assim. Abandonem! Retornem a Pinar! Vocês vão queimar as 

coronárias. 

Mas eles continuavam, os cabelos brancos, eles ziguezagueavam pela estrada, não 

queriam renunciar a um metro de sua agonia.  

Atingimos uma espécie de mirador, um “ponto de vista”. Mas eles, os velhos atletas, 

não o perceberam. Depois de tantas subidas, tinham uma sede irreprimível de descida. Um a 

um, mergulharam no declive, que os engoliu.  

Aproximei-me de um abrigo lá instalado pela Revolução para os amantes de paisagens. 

Trezentos metros abaixo, um pequeno vale esperava tranquilamente a noite, um quadriculado 

de terra vermelha e de verde suave percorrida por crianças, homens a cavalo e lavradores. No 

ar transparente flutuavam os risos, o zunido metálico dos cascos na estrada, a raspagem do 

arado sobre as pedras e a rouca respiração do boi. Mais ao longe, do burgo, casas brancas ao 

redor de uma igreja, vinham vozes de mulheres e os barulhos de cozinha, os preparativos do 

jantar. No meio dos campos, uma massa rochosa subia em direção ao céu como um pilar de 

uma antiga gruta desde então desabada. Aqui e ali, os telhados pontudos de secadores: 

protegidas da luz, milhares de folhas tornavam-se lentamente castanhas. O conhecimento 

desse trabalho invisível aumentava o sentimento de lentidão.  

- Paradisoo, murmurou o motorista.  

Ele tinha-se descabelado e se mantinha rígido, como na igreja, suas duas mãos 

triturando a aba de seu chapéu. O tempo desacelerara, desacelerara como esses trens de 

mercadorias que deslizam imperceptivelmente ao longo das plataformas. Ainda um ínfimo 

esforço e a eternidade se instalaria, a qual, se sabe, é a prova irrefutável da existência de um 

Paraíso. Para maior segurança, mas o coração batendo de medo de sermos decepcionados, 

descemos em direção à Viñales, à rédea solta, receando provavelmente que nosso motor 

reavivasse os relógios.  

A luz caía. Cavaleiros brancos voltavam para casa. A biblioteca municipal, um quiosque 

de jornal revestido de García Márquez, fechava sua porta. Os vendedores ambulantes levavam 

de volta suas bancadas de mercado sobre charretes aos solavancos: gladíolos, chinelos de 

praia, bidões em miniaturas, gás para isqueiro.  

De tempos em tempos, uma sombra passava, o rangido de uma bicicleta. Havia talvez 

três horas nenhum carro ousasse aparecer. Haviam retirado as cadeiras de balanço. Falava-se 

a meia voz, de marquise em marquise. Uma conversa geral acompanhava a instalação da 

noite.  

- Eu tinha prevenido vocês: Paradiso, repetia o motorista acabando sua cerveja. Cuba é 

um arquipélago de inumeráveis pequenos Paradisos.  
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Nem o momento nem o lugar eram propícios a uma reflexão forçada, mesmo sobre a 

natureza do Paraíso. O soalho do restaurante balançava a cada vinda do garçom, instabilidade 

pouco compatível com o desenvolvimento de um pensamento sereno, apesar das boas-vindas 

do patrão no momento de nossa chegada: “Para caballeros como vocês, não há outro lugar 

senão o primeiro andar! E a direção garante a segurança dos senhores”. Além disso, a sucessão 

de coquetéis mojitos corroía o senso crítico: uma indulgência suspeita circulava nas minhas 

veias e, com a ajuda da nostalgia, eu teria de boa vontade dado o certificado de qualidade 

“estada feliz” aos piores lugares de nosso país, como a Rua Huysmans (sexto arrondissement) 

odiada por André Breton. 

E, no entanto, na noite ardente e os perfumes de porco grelhado que, através das 

tábuas desencaixadas, subiam diretamente da panela às nossas narinas famintas, se formavam 

timidamente algumas conclusões (provisórias) desse (demasiado breve) inquérito: o Paraíso é 

sombreado, o Paraíso se insurge, o Paraíso tem orgulho de sua liberdade, ele detesta mais do 

que tudo ser fabricado, o Paraíso é capaz de terríveis cóleras, o Paraíso é um assunto de todos 

os diabos.  

 

 

O patrimônio da humanidade 

Eu deixara para o fim Trinidad, pérola patenteada do Caribe e patrimônio oficial da 

humanidade. Eu suspeitava que ela não fosse alegre, essa última etapa.  

Amsterdã, Veneza, Bruges, La Valette, Cartagena... todas as cidades, ontem capitais, 

hoje esquecidas da História, se parecem. Elas têm esse orgulho partido dos grandes 

apaixonados abandonados. A aliança da lenda, que faz sonhar, e da ferida, que cura para 

sempre da arrogância, dá às pedras como às pessoas mais do que charme, uma espécie de 

moral doce. 

A viagem começou por uma longa travessia, a do açúcar, esse mar interior que 

alimenta Cuba. Horas e horas no verde a rodar entre as canas e as lembranças do motorista. 

Pois o açúcar é a guerra dos cubanos, sua intimidade mais profunda, o inimigo e o aliado, seu 

orgulho e seu ódio. O açúcar, como o porco, é fonte de tudo, a moeda da vida. Divisas para o 

país e privilégios para o bom cidadão. Desde a escola, se trocam dias de corte por tudo o que a 

Revolução dispõe nas lojas: medalhas, quadros de honra, lugares na universidade, 

apartamentos prioritários. Desde os doze anos, o motorista não faltara a uma colheita, daí o 

seu lugar hoje perto do sol, quer dizer, do dólar, via os turistas.  

- O dólar é como o açúcar, mas menos cansativo.  

De tempos em tempos, ele parava o carro, tirava da mala o seu machete cujo cabo 

entalhado retraçava suas façanhas. Com um ar marcial, avançava em direção a uma cana. E 
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nós devíamos mastigar, enquanto ele comentava, tal qual um enólogo no Médoc40, a 

qualidade do xarope que escorria em nossas gargantas. 

Por volta das seis horas, a noite caiu. Bem mais tarde, pequenas luzes apareceram por 

cima de velhos muros.  

- Trinidad, disse o antigo cortador de elite.   

E, na minha cama, eu sonhei com cavalos. Eu cruzara com tantos deles, desde Havana, 

atrelados, montados ou pastando nos campos, que eles entraram naturalmente em todos os 

meus sonhos. Cuba era talvez o último lugar do mundo onde alguém se lembrava da sua 

utilidade doméstica. E tanto nossos saltos de obstáculos e outras trifetas, esses espetáculos de 

macacos amestrados, me fazem vomitar a cada domingo, como a onipresença tranquila dos 

grandes quadrúpedes trazia o tipo de calma que dá o queimar da lenha em uma lareira: 

sentimo-nos reatar com simpatias muito antigas. 

 

 

Eu vivi isso graças à Trinidad: uma manhã no século XVIII. 

Mulheres costuravam, atrás de grades, e conversavam de casa a casa. Crianças 

seminuas brincavam sob o sol. Diante da padaria, uma mula defecava, e seu proprietário, com 

uma pequena pá e um largo sorriso, recolhia o excremento num saco de pano. Mais ao longe, 

atrás da igreja Santa Ana, uma longa fila de burros tornavam a descer da montanha, 

pesadamente carregados de carvão de lenha. Batidas de tambor agitavam o ar: por um portão 

entreaberto, víamos negras dançarem. Uma marcha alada, leve sobre a terra. Nenhuma 

crepitação de rádio, nem um mínimo fio elétrico... Um senhor do açúcar do Iluminismo teria 

percorrido a passos largos sua cidade sem espanto algum. A passagem, repentina, calle Abel 

Santámaria, de uma Honda 750 ornado de adesivos BMW, Nike e Coca-Cola, tê-lo-ia 

certamente feito sobressaltar. Mas como, no instante seguinte, ele desaparecera, ele teria, 

depois de um ou dois sinais da cruz, jurado beber menos doravante.  

Eu continuava a avançar no velho tempo como numa morada reencontrada. 

Acarinhado pela elegância das fachadas, o camafeu das tonalidades, toda a gama do ocre na 

qual surgia às vezes, absurdo e tímido, um muro verde-água ou uma nódoa azul pálido. O calor 

que subia era refrescado por correntes de ar perfumadas vindas do mar e que já passaram por 

campos de alho e cebola. A lentidão das coisas e das pessoas embalava como uma música 

longínqua.  

Eu era vigiado. De longe, por sombras refugiadas em seus muxarabis. Do alto, por 

mulheres apoiadas nas varandas. E de todos os lados por crianças. Sorrindo, elas me faziam 

todas os mesmos gestos estranhos dos quais eu apenas entendi bem mais tarde o sentido: 

                                                           
40

 NT: Médoc: região francesa pertencente ao departamento de Gironde, conhecida pela sua produção 

de  vinho. Disponível em: <http://www.medoc-wines.com/> Acesso em: 19 dezembro 2013. 

http://www.medoc-wines.com/
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com a mão direita, elas esfregavam o antebraço esquerdo. Ou também, com as palmas, 

esfregavam a cabeça.  

Alberto me reencontrara: o historiador da cidade e Pai da sua Renovação me esperava. 

Ele participava no momento de uma reunião de trabalho. Eu era bem-vindo. Depois, eu e ele 

poderíamos papear.  Ele me contaria como ninguém a glória antiga de Trinidad.  

Na grande sala do primeiro andar, embaixo dos dois ventiladores quebrados, os 

reformadores realizavam um conselho. Sentado diante do prefeito, o representante da Unesco 

modulava com uma voz cansada satisfações pomposas: “a humanidade pode ficar orgulhosa” 

... “uma solidariedade exemplar”... “nunca e em nenhum lugar melhor que aqui a memória...”. 

Há anos, ele devia arrastar pelo mundo inteiro esse tipo de homenagens e, à noite, aproveitar 

a sua fina cabeça morena para conduzir ao seu quarto de hotel uma beleza local e afagá-la 

lentamente, desolado por não poder lhe oferecer mais em razão das incessantes diferenças de 

fuso horário engendradas pelo seu trabalho que lhe transtornam o relógio biológico. “Inefável 

elegância das pedras... sem esquecer o sofrimento dos homens que permitiram esses 

palácios...”.  

O representante do Ministério da Cultura, um pequeno jovem engomado e de olhar 

agudo, que chegara essa manhã mesmo de Havana e ainda amarrotado da estrada, bebia essas 

palavras com uma admiração e uma afetação demasiado firmes para serem realmente 

sinceras. Como para muitos intelectuais do terceiro mundo, uma organização internacional era 

para ele uma encarnação do Paraíso: bons salários, trabalho moderado, viagens incessantes e 

discurso humanista. Por que não tentar penetrar-se nela, via o almofadinha xaroposo? Daí 

vêm esses rostos deslumbrados, esses meneios do dirigente, essas interjeições laudatórias, 

todas as manifestações que tinham o dom de exasperar a responsável regional do turismo, 

uma bola de músculos e de energia cujos dedos dedilhavam fortissimo, querendo persuadí-la, 

sobre a mesa secular. Sem esperar o fim, ela interrompeu o morno fluxo:  

- A Revolução vos agradece por essas belas palavras. Agora, onde está o dinheiro?  

- Como a senhora deve saber, nossos procedimentos... 

- Na próxima tempestade, o frontão de Santa Ana desmoronará. Nós não temos 

exatamente a paixão pelas igrejas, mas os turistas as adoram. 

Um velho homem, de camisa cáqui aberta sobre um peitoral imberbe, se balançava 

para frente e para trás como um judeu devoto. O que, talvez, ele fosse. Ele sorria, um tipo de 

sorriso que dá vontades irreprimíveis de matar o sorridente para cessar de ser aferido, 

sopesado por ele. Um sorriso perpétuo, de uma zombaria infinita.  

- Visto como se trabalha hoje, eu me tomo de amores pelas ruínas. 

Ele falara devagar, como se confessa coisas à sua esposa quando ela dorme. Mas, 

sobre essas lajes reluzentes, sob esses tetos pintados, o mínimo murmúrio ressoava. A 

representante do turismo se sobressaltou. 
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- Compañero, retire imediatamente essas palavras desdenhosas sobre o trabalho do 

povo! 

- Trinidad se torna a Disneylândia. 

Ele mantinha o mesmo murmúrio, junto com o mesmo sorriso exasperador.  

- O que sabe sobre a Disneylândia? 

- Eu a visito toda noite, nos meus pesadelos. 

A jovem apertava e relaxava os punhos como se eles carregassem a boneca do 

historiador, a esmagar, a triturar até o último osso. O representante da Unesco olhava as 

unhas. 

- Eu posso perguntar ao compañero erudito do que ele nos censura? 

Um quadragenário loiro falara com a indulgência que empregamos com as crianças. 

O historiador levantou os braços ao céu. 

- Por qual parte do drama começar? Os revestimentos, as varandas, os mosaicos? 

Esses gemidos me faziam lembrar de muitas cenas. Conselheiro de um presidente da 

República, eu vira ressurgir numerosas contendas. E as mais inexpiáveis eram as que rompiam 

entre eles os renovadores, pouco importava o domínio a reformar: partido político, ortografia 

ou monumento histórico. Eternas batalhas no país da Fidelidade.  

O historiador da cidade se levantou. Ele caminhava lentamente raspando o solo com 

suas sandálias marrons.  

- O senhor vai nos perdoar, disse a responsável do turismo quando a grande porta foi 

fechada sobre esse espetáculo grandiloquente da velhice. Retomemos as coisas sérias. 

- Nada mais que o normal, disse a Unesco, mais melosamente do que nunca. Debate 

muito construtivo. E sinal de uma sociedade onde, apesar do que dizem alguns, reina o 

diálogo... etc. 

 

 

O porto de honra estava bebido e o almoço com enormes camarões devorado. Cada 

um se retirara para sua sesta. Com exceção da militante que arrastara a Unesco, apesar de 

seus protestos, numa visita à montanha vizinha, a sierra Escambray, a que Castro teve de 

limpar, durante o verão de 1959, da escória fascista, nostálgicos de Batista e mercenários do 

infame dominicano Trujillo41. 
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 NT: Trujillo: Rafael Leónidas Trujillo foi ditador da República Dominicana entre os anos 1930 e 1961. 

Nesse ano, ele foi assassinado. Estima-se que 50000 pessoas foram mortas durante seu governo. 
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- Que as coisas fiquem claras, repetia a Unesco subindo no Toyota 4 x 4, o patrimônio 

da humanidade compreende a cidade de Trinidad e as velhas instalações açucareiras. Mas não 

a sierra. A sierra será sempre demasiado política. A Unesco não pode se permitir à política.  

Eu pensei em Havana. 

O que sobrará daqui a cinco anos, dez anos, do museu da Revolução instalado no 

palácio de Batista? O sucessor de Castro conservará esses dioramas em papel machê, essas 

maquetes de batalhas, essas vitrines cheias de camisas heroicas, de boinas lendárias, de 

bisturis camponeses, de crianças em férias resplandecendo de socialismo, de campeões da 

cana, de fotos de cortadores de elite, de machetes assinadas pelo Che? Não entram nas 

atribuições da Unesco colecionar as esperanças humanas? Ou então a Disney se 

responsabilizará por elas? 

O 4 x 4 desapareceu aos solavancos sobre o pavimento desagregado. E, como se ele 

esperasse pacientemente atrás de uma tapeçaria, o século XVIII tomou imediatamente a 

possessão do lugar. 

- Jabón, señor, jabón... 

Com o velho tempo haviam voltado as crianças e seus gestos estranhos, seus afagos 

repetidos sobre os braços, sobre os cabelos. 

Farto de velhas pedras, eu reencontrava o gênero humano. Crostas, crostas cinzas, 

amareladas, framboesa, lhes cobriam o corpo como escamas, do cotovelo até a mão, e, no 

crânio, placas, vermelhidões, rastros de unhas, traços brancos. Onde tinha se metido a pele? 

Não restavam mais que pobres e pequenas superfícies ásperas, paisagens de seca, de deserto.  

- Jabón, señor, jabón... 

Elas me empurravam, me puxavam, me mostravam uma rua, lá, do outro lado da 

praça, elas me arrastavam.  

O bando virara multidão, as crianças acorriam de todos os lados, jabón, jabón, 

mulheres se balançavam atrás, seus bebês nas costas ou sobre a barriga. Subitamente os 

dedos se estenderam. Nós chegáramos. Uma porta azul aberta com dois batentes. 

Todo mundo estava parado e me olhava fixamente. 

Eu entrei, sozinho, acompanhado pelo mesmo refrão, jábon, jábon, um murmúrio 

surdo, nem ameaça nem suplicação, um pedido, olhos nos olhos, orgulho guardado.  

Era um desses enclaves capitalistas tolerados no coração da Revolução, uma loja para 

turistas: cartões postais e camisetas, rum e sapatos, biografia do Che, óculos de sol, cerveja e 

Coca, toda a civilização pagável em dólares.  

                                                                                                                                                                          
Disponível em: 

<http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195156003.001.0001/acref-

9780195156003-e-936?rskey=ofxhBX&result=856&q=> Acesso em: 16 janeiro 2014. 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195156003.001.0001/acref-9780195156003-e-936?rskey=ofxhBX&result=856&q=
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195156003.001.0001/acref-9780195156003-e-936?rskey=ofxhBX&result=856&q=
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Duas jovens, enterradas em seus uniformes beges de comerciantes do Estado, seguiam 

com o rabo do olho minha visita: o que ia escolher esse turista em todo esse tesouro?  

A menor das duas abrira um caderno escolar. Aproximei-me do balcão, as mãos vazias. 

Seu ar desolado fazia pena ver. Pela porta e pelas janelas entreabertas, a multidão imóvel, 

silenciosa, como em posição militar, me olhava. Por um momento, tive a tentação de 

perguntar se existia uma saída de emergência, por trás. Foi nesse momento que eu os 

vislumbrei atrás do caixa, bem alinhados sobre uma prateleira por sinal deserta: cinco pacotes 

rosas e oito azuis. Sabonetes de dois tipos: os internacionais, de marca Lux, e os locais, 

Bonabel, com embalagem sedutora: 

Jabón de tocador 

Equisita fragrancia 

Placer y suavidade 

Suchel – La Habana42 

A mais alta das comerciantes abanou a cabeça: Vejo o que você quer. Sua colega 

menor, sem nada dizer, registrou o número da transação: doze dólares, no seu caderno 

escolar. Qual das duas jovens me disse: “Cuidado”, e qual disse “A cidade não os recebe há um 

ano”? Não posso saber. Já lhes virava as costas. Andava em direção a todos esses habitantes 

de Trinidad, patrimônio da humanidade.  

As mães de família se lançaram sobre mim, com suas garras à frente. As crianças 

gritavam, os bebês berravam. No instante seguinte, todos os sabonetes foram-me arrancados, 

de mim que queria distribui-los, um a um, como um bom humanitário metódico, ou mesmo 

dividi-los para mais justiça. Mas eles já pulavam, os pacotes rosas e azuis, eles voavam de mão 

em mão à mercê da briga. As crianças haviam-se lançado de cabeça, na batalha entre mamães. 

Foi selvagem. Logo, cada um retornou com seu troféu Lux ou Bonabel. E azar para os que 

voltaram de mãos abanando. A rua retomou sua calma de antes do motim. Os cachorros 

deitaram novamente para dormir sob o sol. Os meninos retomaram o beisebol, uma tabuinha 

à maneira de taco.  

Um velho homem saía de sua casa, uma gaiola na mão, um monumento de vime, três 

andares para um minúsculo pássaro amarelo de bico longo. Ele me sorriu sacudindo a cabeça: 

- Eles não te machucaram muito? Você tem sorte... Os cubanos não brincam com a 

limpeza. 

Ele subiu sobre um escabelo, prendeu sua gaiola na parede, acima da porta, desceu 

novamente. 

- E aí está. É preciso sempre tirar os pássaros depois da sesta. Eles precisam ver gente. 

                                                           
42

 NT: Em espanhol no original. Observa-se que a escrita na embalagem possui falhas: equisita é, na 

verdade, exquisita e fragrancia é fragancia. 
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Barba cubana e albergue espanhol43 

Minha última prima, Zoé Valdès, no tempo em que vivia em Cuba, morava na rua 

Empedrado, a dois passos das Obras religiosas do meu bisavô. Graças a Jean-François Fogel44 e 

Laure de Gramont45, eu a reencontrei no Marais parisiense. Ela acabava de publicar O Todo 

cotidiano, o hilariante e terrível romance de sua vida no Paraíso.  

Juntos, nós assistimos aos abraços. Juntos, nós nada compreendemos dessa súbita 

paixão dos franceses por Fidel.  

Que loucura picara Paris nesse abril chuvoso do ano de 1995? Por quê eles todos se 

precipitavam, homens tão buliçosos quanto as mulheres, para abraçar o ditador? O que iam 

então procurar nessa pilosidade lendária?  

Para a maioria, sua juventude: esses pelos negros e brancos os lembravam de seus 

vinte anos, os entusiasmos, as ligeirezas, os horizontes dóceis, as noites passadas a fazer amor 

e refazer o mundo. Bob Dylan, Fidel, Kennedy... Os quinquagenários em Safrane46 são sempre 

fãs dos anos sessenta e, à medida que declina sua virilidade, mais e mais doidos por fetiches. 

Nos anos cinquenta, nas feiras ou nos grandes bulevares se erguiam ainda telas pintadas 

representando cenas heroicas: um aviador na tormenta, a subida de assalto às muralhas, uma 

conversa a sós com Marlene Dietrich47. Só faltavam os rostos. Por alguns francos, o passante 

deslizava o seu no orifício. Clic, foto. E pronto. O tempo de um instante, mas com provas, e nós 
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 NT: Albergue espanhol: expressão que designa um lugar onde se pode achar de tudo. Cada indivíduo 

consegue achar o que lhe convém, de acordo com seus próprios interesses. Possui ainda sentido 

pejorativo que expressa um lugar com pessoas de nações diversas, onde a confusão impera. Disponível 

em: <http://www.expressio.fr/expressions/une-auberge-espagnole.php> e 

http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/albergue-espanhol Acesso em: 04 abril 2014. 

44
 NT: Jean-François Fogel: jornalista e ensaísta francês. Já trabalhou para as agências de notícias France-

Presse, Libération, Le Point e Magazine Littéraire e contribui na criação do site do jornal Le Monde. 

Disponível em: < http://www.babelio.com/auteur/Jean-Francois-Fogel/4896> Acesso em: 15 julho 2013. 

45
 NT: Laure de Gramont: agente literária francesa. Disponível em: < http://fr.linkedin.com/pub/laure-

de-gramont/49/151/9a9> Acesso em: 15 julho 2013.  

46
 NT: Safrane: automóvel fabricado pela Renault entre 1992 e 2000. Disponível em: 

<http://autoworld.wordpress.com/2008/08/26/new-2009-renault-safrane/> Acesso em: 16 julho 2013. 

47
 NT: Marlene Dietrich: atriz e cantora alemã do século XX. A atriz recebeu a cidadania estadunidense 

em 1939. Disponível em: < http://www.dw.de/1901-nasce-atriz-marlene-dietrich/a-3827339-1> Acesso 

em: 16 julho 2013. 

http://www.expressio.fr/expressions/une-auberge-espagnole.php
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/albergue-espanhol
http://www.babelio.com/auteur/Jean-Francois-Fogel/4896
http://fr.linkedin.com/pub/laure-de-gramont/49/151/9a9
http://fr.linkedin.com/pub/laure-de-gramont/49/151/9a9
http://autoworld.wordpress.com/2008/08/26/new-2009-renault-safrane/
http://www.dw.de/1901-nasce-atriz-marlene-dietrich/a-3827339-1
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tomávamos emprestados a vida gloriosa e os vestuários de Lindbergh48, Joana D’Arc ou 

Gabin49... 

Outros vinham, atraídos pelo crepúsculo. Eu conheço pessoas furiosas por terem 

perdido fevereiro de 1975, a queda de Saigon. Em novembro de 1989, alguns dos meus 

amigos, à escuta das notícias, deixaram tudo, rodaram no inferno de noite em direção ao 

Leste, enxadões no porta-malas, para participar da História, destruir seu pequeno pedaço do 

muro de Berlim. Flutua também, na barba de Castro, o perfume dos últimos dias: a pele de 

chagrém marxista tanto encolheu, nos tempos de hoje, exceto na China, não lhe resta mais 

que confetes. Fidel fará tudo para permanecer o derradeiro, o último proprietário do sonho, 

nobre atitude do comandante afundando com seu navio, exceto que, há muito tempo, o navio 

não é mais navio, mas cenário. Rodar-se-á o final do comunismo num estúdio.  

A barba mágica tinha muitas outras riquezas. Nas suas podas, se podia sentir o 

perfume saboroso da insolência, um clima impertinente muito apreciado no Hexágono: o 

deleitável desafio de Davi a Golias, um gesto de desdém à América... 

Mesmo se um é tão grande e barbudo quanto o outro é anão e bigodudo, há um 

pouco de Asterix em Castro. E Cuba não deixa de fazer lembrar o pequeno vilarejo gaulês 

povoado por irredutíveis, os últimos a desafiar Roma e o resto do Universo. Tais pessoas 

constituem uma atração de qualidade e merecem a nossa afeição. 

- Curioso país o teu, disse Zoé. Curiosa França, sempre pronta a pregar os direitos do 

Homem e tão tenra com os ditadores! 

Felizmente, ela não conhecia o detalhe de nossas práticas africanas, nosso hábito de 

beijinhos nojentos. Ontem, em Bokassa50 (República Centro-Africana), Habyarimana51 

(Ruanda). E hoje, ainda e sempre em Mobutu52 (Zaire), Eyadema53 (Togo). Como se, nessas 

                                                           
48

 NT: Charles Lindbergh: aviador americado, nascido em 1902. Em 1927, foi o primeiro homem a 

atravessar o Atlântico em um voo solitário e sem escala. Disponível em: 

<http://www.avionslegendaires.net/biographie/charles-lindbergh/> Acesso em: 20 julho 2014. 

49
 NT: Gabin: ator francês do século XX, considerado durante longo período como o maior ator do 

cinema francês. Disponível em: <http://www.imdb.com/name/nm0300064/> Acesso em: 16 julho 2013. 

50
 NT: Bokassa: antigo presidente da República Centro-Africana, autoproclamado imperador sob o nome 

de Bokassa I. Esteve no poder entre 1966 e 1979. Após sua deposição, se exilou em Paris. Foi acusado de 

assassinato, canibalismo, traição e apropriação indevida de bens públicos. Disponível em: 

<http://mysite.verizon.net/respzyir/jean-bedel-bokassa/index.html> Acesso em: 15 julho 2013.  

51
 NT: Habyarimana: terceiro presidente da República de Ruanda, permaneceu no poder durante 21 

anos. Muitos críticos o reconhecem como ditador, por ter recebido votação quase unânime nas três 

eleições que participou. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13431486> Acesso 

em: 15 julho 1985. 

52
 NT: Mobutu: politico do Zaire, atual República Democrática do Congo. Tomou o poder por vias 

militares em 1965 e assumiu todos os poderes em regime de partido único. Países ocidentais que não 

queriam um regime comunista na região o apoiaram. Abandonou o poder depois de 37 anos de 

governo. Disponível em: <http://www.infopedia.pt/$mobutu-sese-seko> Acesso em: 15 julho 2013.  

http://www.avionslegendaires.net/biographie/charles-lindbergh/
http://www.imdb.com/name/nm0300064/
http://mysite.verizon.net/respzyir/jean-bedel-bokassa/index.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13431486
http://www.infopedia.pt/$mobutu-sese-seko


151 
 

efusões vergonhosas, nossa antiga grande nação reencontrasse um pouco de sua virilidade de 

antigamente. Tem-se a geopolítica que se pode.  

Na noite seguinte, eu sonhei que a barba cinza e paleo-marxista invadira a ilha, como 

um manguezal gigante, e que todos os Fidel que circulavam em qualquer parte do mundo, 

sorriso nos lábios e voz arrolhadora, eram apenas sósias. O verdadeiro Líder permanecia 

calafetado no seu palácio, no meio de sua inesgotável pilosidade. E ninguém o beijava. Como 

todos os tiranos autênticos, ele temia todos os contatos, entre os quais os humanos... 

 

 

Key West é a ponta mais meridional da Flórida. E mesmo desagradando os chantres do 

bloqueio, diríamos a irmãzinha de Havana: 

1) noventa milhas somente separam as duas cidades; 

2) desde tempos imemoráveis, inumeráveis tráficos, que persistem talvez ainda 

hoje, teceram entre elas elos indefectíveis.  

3) Hemingway, nosso cubano, lá teve também sua casa, em Whitehead Street, 

como se ele não conseguisse escolher entre as duas bordas da Corrente do 

Golfo. 

Key West, presentemente vilegiatura de grande charme, cujas casas de madeira são 

procuradas com avidez pelos escritores com falta de inspiração, pelos homossexuais sufocados 

pelo puritanismo ascendente e por alguns representantes do audiovisual francês, três 

categorias de amadores que às vezes se misturam, vivia até uma data recente de caça às 

tartarugas gigantes, da pesca à esponja e de outra atividade ainda menos confessável. 

As zonas marítimas perto da costa são destruidoras. Baixios, recifes isolados, 

correntes, ciclones, tudo para agradar. Assim que um naufrágio acontecia, evento frequente, a 

boa nova era berrada pelas sentinelas “Wreck a-shore”, “Wreck a-shore”, destroços à beira-

mar. O tempo de se abraçar, de dançar uma curta jiga e se corria aos botes para ir, na borrasca 

e na terrificante ressaca, arrancar suas riquezas ao navio fracassado.  

Key West assume tranquilamente essa parte de sua história. E um museu de caçadores 

de destroços expõe, à la Walt Disney, alguns episódios desse ofício arriscado e apresenta 

capturas valiosas: louças intactas nos seus toneis amarrotado de palha, vestidos de cerimônia, 

peças de prata, lareiras de mármore... 

Nada mudou. 

                                                                                                                                                                          
53

 NT: Eyadema: governou o Togo de 1967 a 2005. Chegou ao poder por um golpe de estado e foi 

vencedor absoluto de três eleições muito contestadas pela comunidade internacional. Disponível em: 

<http://www.nytimes.com/2005/02/06/obituaries/06eyadema.html?ref=gnassingbeeyadema&_r=0> 

Acesso em: 15 julho 2013.  

http://www.nytimes.com/2005/02/06/obituaries/06eyadema.html?ref=gnassingbeeyadema&_r=0
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Uma grande ilha sombria, “Wreck a-shore!” e nós acorremos à carniça, ávidos de 

nostalgias, de crueldades, de insignificâncias, prontos a tudo para levar nas nossas bagagens 

um pequeno pedaço desses destroços, o marxismo tropical. 
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Anexo 2 – Obra original Mésaventures du Paradis – Mélodie Cubaine 

digitalizada  
 

 

 

 

 


