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“Truman Capote - Acho que essa história é maior que um artigo. Acho que dá um livro. 
Nelle  - Entendo o que diz. Mas não-ficção, certo? 

Capote - Sim, claro que será com fatos reais, mas... 
Nelle - Mas, o quê? Ou é ou não é. 

Capote - Você não está entendendo. Quero usar técnicas de ficção em uma história de não-ficção 
Nelle - Que técnicas de ficção? Aquela em que inventa as coisas? 

Capote - Desculpa, acha que se fosse fazer isso me importaria em tomar todas essas notas? 
Nelle - Bem, obviamente planeja tornar Bonnie Clutter em uma nova falsa poeta reclusa quando na 

verdade ela só estava mal por causa da menopausa 
Capote - Onde você quer chegar? 

Nelle - Não deve fazer o que está fazendo. A verdade já basta. 
Capote - Devo dizer que não gostei desse sermão vindo de você. O Sol É Para Todos foi baseado em 

fatos reais e você aumentou as coisas. 
Nelle - Certo, é um Romance... Reportagem significa recriar, não criar. 

Capote - será um novo tipo de reportagem.” 
 

Diálogo travado no filme “Infamous” 
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Resumo 

Análise do funcionamento discursivo do texto Condessa de Barral a paixão do 

imperador. de autoria de Mary Del Priore 

Nossa dissertação tem como meta a análise do funcionamento discursivo do livro        

“Condessa de Barral a paixão do Imperador, de Mary Del Priore.  

Trata-se, segundo a autora, de uma biografia, escrita em 2008, em que retrata, 

baseando-se em documentos de arquivo e em cartas escritas por D. Pedro II, a vida de Luisa 

Maria Portugal e Barros e reconstrói o relacionamento entre o monarca e sua amiga da corte, a 

Condessa de Barral. 

 O percurso teórico adotado é o da escola francesa de Análise de Discurso, 

fundada por Michel Pêcheux e difundida no Brasil por Eni Orlandi. 

 Como estratégia de análise, buscamos todo o tempo descrever os gestos de 

interpretação de Del Priore no trabalho de leitura do Arquivo. Pelo viés da Análise de 

Discurso, o “Arquivo tem em si uma opacidade, permitindo uma leitura que traz à tona 

dispositivos e configurações significantes”. Del Priore se valeu dessa opacidade para, a partir 

de gestos contínuos de interpretação, trazer à luz o romance dos dois amigos nos dias atuais. 

Um relacionamento considerado por alguns historiadores como platônico, mas que na escrita 

de Del Priore, ganha o nome de paixão e efeito de verdade. 

 Enfim, nosso trabalho buscou mostrar como se institui a passagem do real para 

a ficção, descrevendo os vários deslizamentos de sentido operados pela autora. 
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Abstract 

Analysis of the discursive functioning of Del Priore´s book "Countess of Barral 

passion of the Emperor. 

Our thesis aims to analyze the discursive functioning of  Del Priore´s book 

"Countess of Barral the passion of the Emperor. 

It is, according to the author, a biography, written in 2008, which depicts, based on 

historical documents and letters written by Dom Pedro II, the life of Maria Luisa Portugal e 

Barros and rebuild the relationship between the monarch and his friend of the court, the 

Countess of Barral. 

The theoretical course is the French School of Discourse Analysis, founded by 

Pêcheux and known in Brazil by Eni Orlandi. 

As analysis strategy, we seek all the time describe the gestures of interpretation used 

by Del Priore in the Archive reading work. The bias of Discourse Analysis, the "File presents 

an opacity itself, allowing a reading that brings out significant meanings." Del Priore uses this 

opacity in order to bring out the romance of two friends today, through gestures of continuous 

interpretation. A relationship considered by some historians as a platonic one, but in Del 

Priore´s writing, it appears full of passion and gains true effect. 

Finally, our study sought to show how is established the passage from history to 

fiction, and describe the slips of meaning created by the author. 
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1  Introdução 

A presente dissertação tem como meta a análise do funcionamento discursivo do livro 

“Condessa de Barral a paixão do imperador” de Mary Del Priore. Trata-se de romance, escrito 

em 2008, em que retrata, baseando-se em documentos de arquivo e em cartas trocadas entre 

os protagonistas, o relacionamento entre o monarca D.Pedro II e uma amiga da corte Dona 

Luísa Margarida Portugal e Barros, a Condessa de Barral. 

A autora Mary Del Priore é, a um só tempo, historiadora e romancista. Sua escrita é 

toda fundada em pesquisas documentais, feitas em Arquivos1, onde recupera e traz a foco 

fatos reais. A partir daí engendra toda uma trama em que costura fragmentos do real - a 

história guardada em Arquivos oficiais – com fragmentos da ficção.  

A ideia de costura de fragmentos resulta num tipo de discursividade em que se 

inscrevem duas posições discursivas igualmente entrelaçadas: a da historiadora e a da 

romancista. Mas como se trata de um entrelace, nosso principal objetivo é explicitar como se 

dá a passagem do real para a ficção. Até onde o texto de Del Priore deve ser tomado como 

“relato acadêmico” de um fato histórico – o romance do Imperador e da Condessa -, ou como 

um “conto literário” sobre um relacionamento entre dois personagens (quaisquer?). 

Assim, o percurso da nossa análise é explicitar os gestos de interpretação inscritos 

nessas duas posições discursivas em jogo. Em termos teórico-metodológicos, trabalharemos 

com pressupostos oferecidos pela escola francesa de Análise de Discurso, fundada por Michel 

Pêcheux e difundida no Brasil por Eni Orlandi. 

Como objetivos específicos, pretendemos descrever que tipos de mecanismos 

constituem a discursividade do texto de ficção, revelando assim como se dá a tensão entre 

paráfrase, presente nos recortes das cartas utilizadas e a polissemia, resultante da narrativa de 

ficção como um todo. Ao mesmo tempo, recortamos aí o trabalho da posição discursiva da 

historiadora. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Escrevemos Arquivo com letra maiúscula numa referência a arquivo institucionalizado pelo Estado. Esta é uma 
das inscrições da Análise de Discurso. 
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Nossa dissertação tem como aporte teórico os pressupostos teóricos da escola 

francesa de Análise de Discurso, como foram formulados por Pêcheux e Orlandi, por 

exemplo. O conjunto de conceitos que se apresentam a seguir tomam por base, sobretudo, as 

colocações de Orlandi (1999), livro onde a autora traz um histórico da base epistemológica da 

Análise do Discurso, recortando um conjunto de princípios que se articulam como 

procedimentos no momento da análise. Passemos, então, a abordar os principais conceitos. 

A Análise de Discurso se constitui como uma  teoria sobre o discurso em que a 

questão da repetição, do enunciado repetível, é a base da elaboração e do desenvolvimento da 

teoria. Trata-se de uma teoria não subjetiva sobre a subjetividade. Em termos gerais, tem 

como proposta, explicitar como se dá a apreensão e a produção de sentido, definindo a língua 

como objeto discursivo-ideológico. Significar, dar sentido decorrem de condições de 

produção. Para que as palavras façam sentido, é preciso que elas já tenham sentido. Para que 

as palavras façam sentido é preciso que se articule o já-dito, a memória discursiva. Esta, 

porém, pode e deve ser trabalhada, sedimentada, basta que se invista num trabalho com a 

intertextualidade, relação de um texto com outros textos; nessa relação, a intertextual, 

ampliam-se as condições de produção. Amplia-se a tensão entre o movimento parafrásico – 

repetir o mesmo - e o movimento polissêmico – buscar outros sentidos e investir na 

construção do conhecimento.  

A língua está no mundo com homens (históricos) que falam e significam em 

determinadas condições de produção, que definem a exterioridade da/à linguagem. Pensar a 

língua em sua condição histórica faz definir a linguagem, alheia a uma dimensão universal, 

como fato sempre possível de ser interpretado. A Análise do Discurso busca compreender 

como um objeto simbólico produz sentido, como ele está investido de significância para o 

sujeito. (Orlandi, idem) 

 

Nesse sentido, há que se pensar a formulação de questões que desencadeiam a 

análise. As análises se diferenciam a partir do instante em que as questões se diferenciam 

porque mobilizam conceitos diferentes. Entram aí em jogo dois dispositivos - o teórico e o 

analítico. O primeiro diz respeito ao conjunto de conceitos; o outro diz respeito à apropriação 

dos conceitos a partir da questão formulada. Logo, dada a nossa questão – pensar como se dá 
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a passagem da realidade para a ficção -, colocaremos em pauta os conceitos principais com os 

quais trabalharemos. Destacamos, porém, de início, a importância do conceito de efeito 

metafórico, fenômeno semântico produzido por uma substituição contextual, onde parte-se de 

x para se chegar a y, colocando em jogo as diferentes posições discursivas que os sujeitos 

ocupam. No caso do nosso objeto, o romance de Del Priore, será fundamental à análise 

descrever esse jogo entre duas posições discursivas diferentes e complementares: a 

historiadora e a escritora. 

2.1  Discurso e Funcionamento 

O texto não pode ser considerado “uma seqüência lingüística fechada sobre ela 

mesma, porém é necessário referi-lo ao conjunto de discursos possíveis a partir de um estado 

definido de condições de produção” (Pêcheux, 1969). 

A análise do discurso olha através do texto enquanto unidade significativa, 

pensando o texto como uma unidade pragmática, ou seja, onde a significação também 

considera os elementos do contexto situacional. Desta forma, texto e discurso se equivalem 

em níveis conceptuais diferentes: discurso é conceito teórico e metodológico e texto é 

conceito analítico. Na perspectiva da análise do discurso, o texto visto como unidade de 

significação, é o lugar mais adequado para se observar o fenômeno da linguagem, uma vez 

que se parte da totalidade e não de partes segmentadas. 

Adotando a definição de Guespin (1971, in Orlandi, 1999): “Um olhar lançado 

sobre um texto do ponto de vista de sua estruturação em língua faz dele um enunciado. Um 

estudo linguístico das condições de produção desse texto fará dele um discurso”. Como em 

Saussure, o ponto de vista cria o objeto. 

Segundo Orlandi, o funcionamento discursivo é a atividade estruturante de um 

discurso determinado, por um falante determinado, para um interlocutor determinado, com 

finalidades específicas. Em um discurso, então, não só se representam os interlocutores, mas 

também a relação que eles mantêm com a formação ideológica. E isto está marcado no e pelo 

funcionamento discursivo. 

Do ponto de vista da análise do discurso, o que importa é destacar o modo de 

funcionamento da linguagem, sem esquecer que esse funcionamento não é integralmente 

linguístico, uma vez que dele fazem parte as condições de produção, que representam o 

mecanismo de situar os protagonistas e o objeto do discurso. 
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A paráfrase e a polissemia são os dois grandes processos da linguagem: a matriz e a fonte 

do sentido, respectivamente, que estão domesticados nos modelos linguísticos, enquanto 

sinonímia (paráfrase) e ambiguidade (polissemia). Pêcheux e Orlandi observam que o 

funcionamento da linguagem e a produção de sentido se fundamentam na tensão entre os 

processos parafrásticos e os polissêmicos (a serem discutidos mais adiante). 

2.2  Sobre a noção de discurso 

O projeto de Michel Pêcheux nasceu na conjuntura dos anos de 1960, sob o signo da 

articulação entre a linguística, o materialismo histórico e a psicanálise. Ele, progressivamente, 

o amadureceu, explicitou, retificou. Seu percurso encontra em cheio a virada da conjuntura 

teórica que se avoluma na França a partir de 1975. Crítica da teoria e das coerências 

globalizantes, desestabilização das positividades, de um lado. Retorno do sujeito, derivas na 

direção do vivido e do indivíduo, de outro. Deslizamento da política para o espetáculo! Era a 

grande quebra. Deixávamos o tempo da "luta de classes na teoria" para entrar no do "debate". 

Neste novo contexto, Michel Pêcheux tentou, até o limite do possível, re-pensar tudo o que o 

discurso, enquanto conceito ligado a um dispositivo, designava para ele. (Maldidier, 2003) 

A Análise de Discurso se propõe uma tarefa difícil, “quando se trata de uma ciência em 

que a análise precede, em sua constituição, a própria teoria. Ou seja, é porque o analista tem 

um objeto a ser analisado que a teoria vai-se impondo. Não há uma teoria já pronta que sirva 

de instrumento para a análise. Não foi assim - a partir de uma teoria já pronta - que a análise 

de discurso se constituiu a partir de seu fundador Michel Pêcheux.” (Orlandi, 2001) 

Daí se dizer que o discurso, em Michel Pêcheux, parece um verdadeiro nó. Não é jamais 

um objeto primeiro ou empírico. É o lugar teórico em que se intrincam literalmente todas suas 

grandes questões sobre a língua, a história, o sujeito. A originalidade da aventura teórica do 

discurso prende-se ao fato que ela se desenvolve no duplo plano do pensamento teórico e do 

dispostivo da análise de discurso, que é seu instrumento. (Maldidier, idem) 

Enfim, discurso é efeito de sentido entre interlocutores. 

Para Orlandi, discurso é a noção fundadora e organizadora das demais. Discurso não é 

texto, ou frase longa, mas  materialidade simbólica. Não se trata de tomar o discurso como 

realidade empírica, mas como objeto sócio-histórico: social porque processo-produto da 

sociedade; histórico, pelo trabalho dos sentidos (considerados na dimensão do ideológico) 

nele inscritos.  

Trata-se também de um objeto entendido na sua heterogeneidade e incompletude. 

Heterogêneo porque por um lado o discurso não se restringe às fronteiras de um texto, nem 
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mesmo às de um enunciado e, por outro, porque ambos, texto e enunciado, podem ser 

constitutivos de um discurso. Incompletude pelo fato de o discurso não ser tomado como 

fechado em si mesmo, mas tendo relação com outro(s) e com a exterioridade que lhe é 

constitutiva. O sentido sempre pode ser outro, por sua relação com a história ou pelos 

esquecimentos (equívoco). 

Discurso: efeito de sentidos entre locutores cuja materialidade é linguística: a língua é o 

lugar material em que esses efeitos se realizam. (Pêcheux e Orlandi). 

2.3 Sobre paráfrase polissemia e tipologia de discurso 

Paráfrase e polissemia se definem em termos discursivos como a possibilidade de 

fronteira entre o mesmo e o diferente. Pelo movimento parafrásico, é possível discernir que 

em todo dizer há algo que se mantém - o dizível, a memória. Tem-se aí um processo de 

estabilização dos sentidos, quando são produzidas diferentes formulações em torno de um 

dizer sedimentado. Pelo movimento polissêmico, tem-se o deslocamento, a ruptura em 

processos contínuos de significação, quando se joga, então, com o equívoco. (Orlandi, 1999) 

A compreensão do próprio movimento parafrásico pode se efetivar com a observação dos 

chamados efeitos metafóricos. Por efeito metafórico, Pêcheux (1969) define o efeito 

semântico que se produz numa substituição contextual, isto é, por um deslizamento de sentido 

numa distância entre x e y, sendo esta constitutiva tanto do sentido produzido por x como por 

y. E é nesse jogo de deslizamentos que se instituem os movimentos de interpretação (mais ou 

menos parafrásicos, ou polissêmicos), dando lugar à produção do sentido. (Souza, 2000) 

Orlandi (1987), propõe, a partir da tensão discursiva entre paráfrase e polissemia, uma 

tipologia de discursos. Considera, ainda, que a noção de tipo se faz necessária, pois faz parte 

de uma metodologia de análise, quando se explicita a necessidade de regras de discurso. 

Válido é frisar que uma tipologia tem sua aplicação relativa podendo ter maior ou menor grau 

de generalização. 

Uma tipologia pode ser estabelecida na sua base diferentes critérios: (1) Relação com a 

instituição: discurso pedagógico, discurso jurídico, discurso religioso. (2) Relação com 

domínios do conhecimento: discurso científico, discurso literário, discurso teórico, etc. (3) 

Relação com a  estrutura textual: dissertação, descrição, narração. (4) Relação com a historia, 

com o social e no movimento da interação.   
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Tomando como diretriz o quarto critério, define uma tipologia de discurso a partir de 

alguns procedimentos: buscar a relação entre linguagem/Contexto e a relação com formas e 

sentidos diferentes, tomando como características interação e polissemia. A noção de 

contexto, por sua vez, é definida em sentido estrito – no caso, a situação de interlocução – e 

em sentido lato -  no caso, as determinações histórico-sociais, ideológicas, que instituem as 

condições de produção:   QUEM?  PARA QUEM? QUANDO? ONDE? 

Os tipos de discurso resultam do funcionamento discursivo, atividade estruturante de um 

discurso determinado, para um interlocutor determinado, com finalidades específicas e se 

definem a partir de seu funcionamento. Uma tipologia de discurso prevê, assim, três tipos:  

discurso lúdico, discurso polêmico e discurso autoritário, tomando por base o funcionamento 

da interação e da polissemia. 

No processo de interação, joga-se com a reversibilidade (locutor/alocutário) quando se 

estabelece o grau de maior ou menor troca de papéis entre interlocutores e se estabelece a 

relação do objeto com a polissemia: 

- o objeto se mantém e os interlocutores se expõem ao mesmo; 

- o objeto está encoberto pelo dizer e o falante o domina; 

- há uma disputa em torno do objeto entre os interlocutores. 

Todo discurso é constituído da tensão entre o mesmo (paráfrase) e o diferente 

(polissêmico) e é dessa tensão que há o funcionamento discursivo das capas do periódico.se 

chega à tipologia descrita a seguir. 

O discurso lúdico é aquele onde não há predominância de uma simetria ou assimetria, 

é “uso da linguagem pelo prazer (lúdico) em relação às práticas sociais em geral, no tipo de 

sociedade em que vivemos, contrasta fortemente com o uso eficiente da linguagem voltado 

para fins imediatos, práticos, etc.” (ORLANDI,1983: 143). O lúdico é o não palpável, é o 

sentido que “vaza” no momento do discurso pelos elementos inerentes a ele. Na definição 

exata de discurso lúdico: 

É aquele em que a reversibilidade entre interlocutores é total, sendo 

que o objeto do discurso se mantém como tal na interlocução, 

resultando disso a polissemia aberta. O exagero é o non 

sense.(ORLANDI, idem: 142) 
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Indo numa outra direção, o discurso polêmico é o que procura a simetria. Há uma 

relação com a referência, que é respeitada. A verdade não é algo instaurado, como no discurso 

autoritário, ela é concorrida pelos interlocutores. Numa definição pontual de discurso 

polêmico, Orlandi define: 

É aquele em que a reversibilidade entre interlocutores se dá sob certas 

condições e em que o objeto do discurso está presente, mas sob 

perspectivas particularizantes dadas pelos participantes que procuram 

lhe dar uma direção, sendo que a polissemia é controlada. O exagero é 

injúria. (ORLANDI, idem) 

 

A paráfrase em extremo recorta o discurso autoritário: 

É aquele em que a reversibilidade tende a zero, estando o objeto do 

discurso oculto pelo dizer, havendo um agente exclusivo do discurso e 

a polissemia contida. O exagero é a ordem no sentido militar, isto é, o 

assujeitamento ao comando. (ORLANDI, idem) 

 

Como diz Orlandi sobre reversibilidade: 

(...) proponho não fixar de forma categórica o locutor no lugar do 

locutor e o ouvinte no lugar do ouvinte. Em minha perspectiva, esses 

polos, esses lugares, não se definem em sua essência mas quando 

referidos ao processo discursivo: um se define pelo outro, e, na sua 

relação, definem o espaço da discursividade. (ORLANDI, 1983:214) 

 

Embora possa parecer que os tipos de discurso sejam referidos apenas aos atos de 

fala, eles podem ser remetidos a qualquer discurso sendo ele falado, escrito ou quaisquer que 

sejam, desde que tenham efeitos de sentido entre locutores. Como Orlandi pontua “o 

estabelecimento da tipologia tem a ver com os objetivos específicos da análise que se estiver 

empreendendo e com a adequação ao exemplar de linguagem que é objeto da análise.” 

(ORLANDI, 1983: 140).  
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No caso do nosso objeto de análise – A Condessa de Barral – a tensão entre a 

paráfrase e a polissemia se institui ao longo do livro na tensão entre dois tipos de discurso: o 

polêmico e o lúdico. Fato a ser melhor descrito com a análise. 

2.4 Sobre discurso,  interpretação e efeito metafórico 

 Partindo de conceitos trazidos pela escola francesa de Análise do Discurso, 

pretendemos, pois, verificar como se constituirá a narrativa ficcional no romance sob análise. 

Em síntese, como já apontamos acima, interessa explicitar a relação entre paráfrase e 

polissemia materializada na narrativa em si, tomando como base o recorte das cartas 

utilizadas no romance – ou seja, os fatos – e o trabalho de interpretação desses trechos – a 

ficção -, assinalando, aí, os deslizamentos de sentido que dão corpo à trama. 

Os conceitos de paráfrase e polissemia, ao lado de um outro - o de efeito metafórico 

-, são de grande valia ao analista de discurso, pois pela vertente teórica aqui adotada são os 

que vão favorecer o trabalho de compreensão e análise dos processos discursivos básicos à 

produção de sentido. 

Assim, para a AD, a metáfora não se coloca nem como comparação, nem como 

desvio, mas como transferência. Uma transferência que se dá num processo contínuo de 

deslizamentos, através dos quais é possível se chegar tanto ao lugar da interpretação, quanto 

ao lugar da historicidade. Por esse caminho é que também se chega à afirmativa de que não há 

sentido sem metáfora, e de que as palavras não significam por si só. Para Pêcheux (1975), o 

sentido se delineia sempre na relação que uma palavra, uma expressão, etc. têm na relação 

com outra palavra, outra expressão, etc.  

Daí afirmar que "as palavras falam com outras palavras" (Orlandi, 1999) e se ter 

com a constatação de que todo discurso vai estar configurado em relação a uma gama de 

dizeres que ocupam a memória. Esse jogo de relações apontam os diferentes domínios do 

interdiscurso (a memória sobre o dizer), nomeados de formação discursiva (FD). Logo, no 

bojo do interdiscurso se acomodam os dizeres, determinando pelo já-dito, ou seja, aquilo que 

constitui uma FD com relação a outra. O conceito de FD é, pois, de grande importância na 

análise dos discursos: através dele chegamos ao lugar - de natureza ideológica - a partir do 

qual o sujeito produz o sentido. 

 Pêcheux (1969) teoriza sobre a metáfora como parte do processo de produção do 

sentido em AD, contrastando com o funcionamento das figuras de linguagem e sua função 



27	  

	  

nos textos literários. Em AD, a metáfora é um mecanismo presente na produção de sentidos. 

Para o autor, o efeito metafórico - “fenômeno semântico produzido por uma substituição 

contextual entre x e y” - é o que provoca o deslizamento de sentido entre dois termos, 

fazendo-nos entender, portanto, que a metáfora nos leva a um desvio de sentido do literal ao 

metafórico. Ou seja, O discurso é o produto de um constante deslizamento de sentido entre os 

termos ou expressões e outros que os substituem, mudando o sentido. Em AD a metáfora deve 

ser vista como um deslize ou transferência. A passagem de um termo a outro é o efeito 

metafórico. 

2.5  Sobre memória discursiva e acontecimento 

Memória em AD não se apresenta como aquela conhecida do senso comum como a nossa 

capacidade cognitiva de armazenar informações, fatos, experiências, ou psicológica de 

conservar estados passados de consciência e/ou fazer associações, mas sim, como nos ensina 

Pêcheux (1999) “Memória deve ser entendida aqui não no sentido diretamente psicologista 

“da memória individual”, mas nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória 

social inscrita em práticas, e da memória construída do historiador.”. Ele define como 

memória discursiva um conjunto de já-ditos que sustenta todo dizer. Assim, as pessoas 

estariam filiadas a um saber discursivo que não se aprende, mas que produz seus efeitos 

através da ideologia e do inconsciente: alguma coisa fala antes, em outro lugar, 

independentemente.  

Para a AD a memória discursiva - a memória social – é, ainda,  pensada como um 

espaço móvel de divisões, de disjunção, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de 

regularização. Espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos. (Pêcheux, 

1999). É também pensada na relação  com o interdiscurso, definido como a possibilidade 

mesma de dizer: conjunto do dizível que torna possível o dizer e que reside no fato de que 

algo fala antes, em outro lugar (Orlandi, 1999a), enquanto a memória, em termos discursivos, 

recobre  as redes de filiação nas quais o sujeito se inscreve ao produzir o sentido. 

Sobre a relação entre memória e acontecimento, Souza (2000), um pouco diferente do 

que propõe Pêcheux (1999) e Orlandi (1999),  assinala um movimento  quando da relação do 

acontecimento com a memória: aquele que, fora do curso real da história, institui a 

possibilidade fundadora do próprio acontecimento, não porque rompe com uma memória já-

dada, nem porque a de-significa, mas porque se institui um outro curso para a história, 
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abrindo-se a possibilidade de uma outra rede de filiações, re-configurando a memória, na 

forma do interdiscurso.  

Enquanto Pêcheux (1999) fala de duas formas de inscrição do acontecimento histórico 

no espaço  da memória - a que  absorve o acontecimento na memória, como se não tivesse 

ocorrido e a que aponta o "acontecimento que escapa à inscrição, que não chega a se 

inscrever" -, Orlandi (1999) fala de uma outra nuance que se instala entre as duas referidas 

por Pêcheux (idem), quando se constata que "é como se [o acontecimento] não tivesse 

ocorrido, não porque foi absorvido mas, ao contrário, justamente porque escapa à inscrição na 

memória" dará  lugar a um processo de in-significação, de esvaziamento de sentidos.  

Assim, Pêcheux se prende em destacar uma fragilidade no processo de inscrição do 

acontecimento no espaço da memória: o acontecimento que não chega a se inscrever na 

memória e o acontecimento que é absorvido na memória como se não tivesse ocorrido. É o 

apagamento do fato e o fato que jamais será acontecimento.  

Em contrapartida ao conceito de apagamento proposto por Pêcheux que ocorreria 

no momento em que o fato ocorre, Orlandi (1999) considera que a memória é feita de 

esquecimento, de silêncio e de silenciamentos. Refletindo sobre as palavras de Pêcheux 

quanto ao processo de inscrição dos acontecimentos na memória, Orlandi pergunta o que 

aconteceu com os sentidos que constituíram os movimentos de maio-1968 e quais seriam 

esses sentidos no futuro, batizando esses movimentos de processo de-significação do 

acontecimento, que ocorreria com o deslocamento de tempo. Os anseios da sociedade na 

época (1968) tem a palavra liberdade como carro chefe, parafraseada em diversos enunciados 

como “é proibido proibir”, “paz e amor”, entre outras. E, numa paráfrase atual, após o 

deslocamento de tempo, mostrando o processo de de-significação: num pôster de propaganda 

no metrô de Paris vê-se a foto de um casal tatuado com flores no peito, dirigindo-se a uma 

exposição e, embaixo, os dizeres “entrada livre. Isso faria sonharem seus pais...”. No pôster 

“entrada livre” a gratuidade reduz o sentido de liberdade ao preço de um parque de diversões. 

Nesse caso, Orlandi nos ensina que o que aconteceu foi o silenciamento daquele sentido de 

1968, para que não haja um já significado, mas sim para que um novo sentido se constituísse 

na memória com novos significados. 

Um pouco diferente dessas três possibilidades, Souza (2000) vem falar dessa outra 

forma, a de fundação do próprio acontecimento - que se remete ao passado, mas àquele que 

não fora memorizado - e que passa a fazer parte do espaço da memória social. Tem-se, então, 
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a ressignificação da história a partir da inserção de uma determinada formação discursiva no 

discurso social. Um discurso, no caso do livro que analisamos, que se instala entre a fronteira 

do real e do imaginário e instaura uma relação de conflito, de disjunção e subverte a memória, 

mantendo um jogo de tensão entre um certo grau de esvaziamento de sentidos, ditos na forma 

do apagamentos dos fatos e de um processo de deslizamentos de sentidos, num curso 

incessante de reconfiguração da memória. Enfim, se explicita o papel da memória como lugar 

de "desdobramentos, de réplicas, polêmicas e contra-discursos." (Pêcheux, idem) Ou de 

subversão.  

Essa subversão surge com o que Souza conceituou como memória alegórica, na qual 

trabalha a imagem da fantasia, da máscara, do lírico, como operadores  da constituição da 

memória social, quando aí se inscreve um outro real da história. O relato do romance dos dois 

nobres ganha traços ora de um fantasia amorosa, de um amor platônico, ora de um romance 

proibido, de uma relação adúltera no cenário da História. É  a passagem do fato real para a 

fundação do acontecimento discursivo. É a materialização  do acontecimento que promove 

um efeito de realidade. 

 

 

2.6 Sobre textualidade e discursividade 

 Com base em Haliday, Orlandi (1988) estende o conceito de textualidade, entendido 

como o resultado da coerência interna (coesão)  e da coerência externa (consistência de 

registro) e propõe o que se pode definir como compreensão. O que de bastante pertinente se 

observa na proposta de Orlandi é que o nível da textualidade aciona a interpretação, mas por 

si só não garante a atribuição de sentidos. A compreensão decorre da historicidade dos textos 

e dos leitores. 

No nível da textualidade, busca-se explorar as inter-relações sintagmáticas no nível da 

coesão e coerência. Busca-se explorar as relações de sentido decorrentes da concatenação dos 

recursos gramaticais, trabalhando-se, principalmente, o texto em sua prospecção e sua 

concepção como uma estrutura (imaginária) com início, meio e fim. Joga-se, aí, com a 

circularidade do texto, explorando-se, inclusive, a relação com o título. Neste nível, também 

são arrolados, em termos de textualidade (verbal e não verbal), o tecido dos diferentes gêneros 

discursivos. (Souza, 2012) 
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 Quanto à discursividade, este é o nível onde se articulam os sentidos, na base da 

relação com o já-dito, a memória do dizer que constitui o interdiscurso.  O interdiscurso se 

define como a memória do dizer marcada pelas forças em consonância ou dissonância das 

Formações discursivas na relação com as forças sociais das formações ideológicas, um já-

discursivo que possibilita a significância,  a errância dos sentidos. Para Pêcheux, o 

interdiscurso emerge “como discurso outro, discurso de um outro ou discurso do Outro.” O 

interdiscurso é, pois, uma noção que incorpora a exterioridade da linguagem como sendo 

também linguagem; com isso a alteridade também passa a ser tratada como discursiva. 

Sujeito e alteridade são, portanto, matéria do discurso. 

Enfim, parece haver uma relação estreita entre os conceitos de interdiscursividade  e 

de (inter)textualidade, mas ambos não se confundem. Sendo a interdiscursividade um 

trabalho da memória, estará sujeita aos esquecimentos na ordem do dizer, assim, mesmo que 

nossa autora Mary Del Priore considere o livro em foco como “um texto sobre a história“, os 

discursos sobre não estão isentos de interpretação, possibilidade de se falar também em 

ficção.  

 

2.7  Sujeito, sentido e formação discursiva 

A noção de sujeito explorada, aqui, é a definida por Pêcheux (1975), que toma por base a 

relação sujeito e ideologia. É deste relação que decorre o que Pêcheux chamou de forma-

sujeito: Sob a evidência de que “eu sou realmente eu” (com meu nome, família, ideias, etc.) 

há o processo da interpelação-identificação que produz o sujeito no lugar deixado vazio: 

aquele que... 

A forma-sujeito é constituída por duas faces: sujeito de direito e sujeito ideológico. 

Sujeito de direito (jurídico) é aquele que tem deveres e direitos. Marcado pelo subjuntivo da 

lei: “aquele que causar...” O Sujeito ideológico reduplica o primeiro, interpelado, constituído 

sob a evidência da constatação que veicula e mascara a “norma” identificadora: “um soldado 

francês não recua.” 

Chega-se, assim, à noção de ideologia como aquilo que, através do hábito e do uso, 

designa, ao mesmo tempo, o que é e o que deve ser. Ideologia fornece evidências que faz com 

que todo mundo saiba o que é um soldado, um operário, uma greve, etc. Evidências que 
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fazem com que uma palavra queira dizer o que realmente diz e que mascaram o caráter 

material do sentido.  

O sentido mascarado por sua evidência transparente para o sujeito depende do “todo 

complexo de formações ideológicas“. Como se dá a dependência? Através de duas 

formulações: 

(1) O sentido de uma palavra, proposição, não existe em si mesmo. E sim determinado 

pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico de (re)produção. As 

palavras mudam de sentido segundo as posições das pessoas que as empregam. O sentido 

advém por referência a essas posições, ou seja, às formações ideológicas, que presidiam a 

Formação Discursiva (FD) definida como aquilo que, numa formação ideológica dada, 

determinada pelo estado de classes, determina o que pode e deve ser dito. As palavras ganham 

sentido a partir da FD na qual são produzidas.  

Os indivíduos são interpelados em sujeitos-falantes pelas FDs que representam na 

linguagem as formações ideológicas correspondentes. Tem-se aí a relação entre base (língua) 

e o processo (discursivo-ideológico): se palavras e expressões podem receber sentidos 

diferentes (todos evidentes), referindo-se a uma FD específica, conclui-se: (a) o sentido literal 

não existe (ele é sempre único); (b) se as mesmas palavras mudam de sentido ao passar de 

uma FD para outra, é possível admitir que palavras literalmente diferentes podem no interior 

de uma FD dada ter o mesmo sentido. 

 (2) Toda FD dissimula, pela transparência do sentido, sua dependência com relação ao 

“todo complexo com dominante” das FDs, definindo a esfera do interdiscurso. Ou seja, 

dissimula a objetividade material contraditória do interdiscurso, que determina essa FD como 

tal. Objetividade material é algo que fala sempre antes, em outro lugar e independentemente. 

O sentido é pré-construído. 

Logo, o funcionamento da Ideologia em geral como interpelação dos indivíduos em 

sujeitos (e especificamente em sujeito do seu discurso) se realiza através do complexo de 

formações ideológicas (interdiscurso, que aí se institui) e fornece a cada sujeito sua 

“realidade”, enquanto sistema de evidência e de significações percebidas, aceitas, 

experimentadas. Mas o Ego (imaginário do sujeito) (rede de formações ideológicas) não 

consegue reconhecer sua subordinação ao Outro (Lacan), ao Sujeito (Althusser), projetando 

daí a sua autonomia. Sujeito autônomo do seu discurso (posição idealista). Tem-se aí uma 
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ilusão que projeta o funcionamento da forma-sujeito (histórica), através do qual o sujeito  vê 

como essência do real, e não como um efeito de sentido. 

Delineiam-se, então,  as propriedades discursivas da forma-sujeito, do Ego-imaginário, 

como sujeito do discurso: (a) o Sujeito - constituído pelo esquecimento daquilo que o 

determina; (b) a interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se dá pela identificação 

(do sujeito) com a FD que o domina (na qual se constitui sujeito). (c) a identificação 

fundadora da unidade (imaginária) do sujeito, constituída  através da re-inscrição dos 

elementos do interdiscurso (pré-construído + processo de sustentação) que constituem no 

discurso os traços que determinam o sujeito. 

É com base nessas propriedades que funciona a ilusão do sujeito no espaço da 

reformulação-paráfrase (que caracteriza uma FD) e que  se dá por apagamentos, ou 

esquecimentos. Sao dois os tipos de esquecimento: 

Esquecimento no. 2: o sujeito-falante “seleciona” no interior da formação discursiva que o 

domina formas e seqüências que nela se encontram em relação de paráfrase. (sistema pré-

consciente-consciente) 

Esquecimento no. 1: formulado a partir da noção de “sistema de inconsciente”; dá conta do 

fato de que o sujeito-falante  não  pode, por definição, se encontrar no exterior da formação 

discursiva que o domina. Por analogia ao recalque do inconsciente, remete o sujeito a esse 

exterior, na medida que esse exterior determina a FD em questão.   

A ilusão do sujeito é constituída, pois, por dois esquecimentos. 

Esquecimento no. 1   ⇒ apaga-se para o sujeito o 

processo  pelo                     qual uma seqüência 

discursiva completa é  produzida ou reconhecida, como 

tendo  sentido ⇒ apagamento total 

      Ilusão do sujeito  

            

Esquecimento no. 2 ⇒  ocultamento parcial (semi    

consciente). No nível da enunciação representa a série de 
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determinações sucessivas pelas quais o enunciado se 

constrói  pouco a pouco: jogar com o dito e o não-dito. 

Faz-se uma seleção.          

 O efeito da forma-sujeito é mascarar o objeto daquilo que chamamos o esquecimento 

no. 1, pelo viés do funcionamento do esquecimento no. 2. Assim, o espaço de reformulação-

paráfrase  que  caracteriza  uma  FD  dada aparece como lugar de constituição do imaginário 

linguístico (corpo verbal). Consequentemente, a esse imaginário  se associam as “evidências 

lexicais e lingüísticas”. Logo, os processos ideológicos-discursivos têm ascendência sobre o 

sistema da língua e sobre o limite de autonomia, historicamente variável, desse sistema. 

 Em linhas gerais, são esses os conceitos que resumem o dispositivo de análise em 

nosso quadro teórico-metodológico. Nossas estratégias de análise estão aqui definidas: 

selecionar as sequências discursivas que subsidiarão o objetivo principal de nosso trabalho, 

que é o de demarcar a fronteira entre o verbal e o ficcional. Passemos à análise. 
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3  A autora e o livro 

Mary Lucy Murray Del Priore ou simplesmente Mary Del Priore, além de historiadora 

e pesquisadora na área de cultura, mentalidade e vida social no Rio de Janeiro do Século XIX, 

é autora de mais de 20 livros publicados acerca da História do Brasil, Antropologia e 

Sociologia. Dentre esses livros, inclui-se a Condessa de Barral, a paixão do Imperador2. Por 

meio de cartas e documentos, Del Priore nos apresenta a fascinante e curiosa “biografia” de 

Luísa Margarida Portugal e Barros, aquela que seria conhecida como a Condessa de Barral. 

Em suas 260 páginas a autora nos leva ao mundo da corte imperial através de uma narrativa 

que articula o romance proibido vivido pela Condessa de Barral e o Imperador D. Pedro II em 

meio a um cenário de histórias interessantíssimas do império brasileiro, acontecimentos 

políticos, revoluções, guerras e importantes fatos históricos.  

Segundo a análise da própria autora, o livro traz ao leitor o enigmático relacionamento 

do Imperador do Brasil, ocupante do trono brasileiro entre 1841 e 1889 com Luísa, a 

Condessa de Barral, uma das figuras femininas mais originais e interessantes de seu tempo. 

Nascida em Salvador em 1816, Luísa era nove anos mais velha que D. Pedro II. Luísa é 

retratada como uma mulher à frente de seu tempo, de personalidade forte, culta, poliglota e 

extremamente vaidosa e elegante para os padrões da época.  

O clímax da história fica por conta do romance proibido vivido pelo Imperador e a 

Condessa, ambos casados. D. Pedro encontrava em Barral uma inteligência inquisitiva, uma 

amante dos livros, das línguas, da cultura, qualidades estas que colocavam em franco 

contraste com a Imperatriz Teresa Cristina, com quem o Imperador era casado. A ligação do 

Imperador e a Condessa foi, sobretudo, intelectual, mas nada disso significa que não tenha 

havido também um intenso relacionamento carnal entre 1856 e 1864, quando Luísa, na 

condição de preceptora das princesas Isabel e Leopoldina, tinha livre trânsito pela corte 

imperial. A relação entre encontros e desencontros durou 34 anos e, segundo a constatação da 

autora, foi um amor sublime que procurou desprezar o desejo físico, naqueles tempos em que 

o adultério, principalmente o feminino, era altamente desonroso e representava uma violação 

imperdoável da lei dos homens e de Deus. Contudo, Del Priore nos mostra, sem nenhum 

escrúpulo, aquele romance que nasceu nas cartas, manteve-se sob o teto do palácio, às vistas 

da Imperatriz e se consolidou nas trocas de olhares e contatos físicos. Com Luísa no papel de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 A estrutura do livro como um todo está descrita no ANEXO. 
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preceptora, um contato diário se estabeleceu entre os “amigos” que perduraria por décadas, 

sobrevivendo ao casamento de ambos, filhos e olhares de desconfiança da Imperatriz. 

 

3.1 De Luísa Margarida à Condessa de Barral. 

Logo no primeiro capítulo, Del Priore começa a apresentar a personagem, com uma 

descrição precisa e detalhada do seu nascimento: dia, hora, ambiente, clima, sons e tudo o 

mais para contextualizar com fidelidade o momento do acontecimento. Sabe-se, contudo, que 

toda a contextualização é uma transcrição a partir das pesquisas realizadas pela autora sobre 

descrições de como se davam os nascimentos naquela época, como eram as festas religiosas, 

como era o cenário político e social da Bahia no momento em que se passa a narrativa. A 

autora, contudo, descreve aquele nascimento específico, da personagem biografada, como um 

narrador onisciente; como se tivesse estado lá ou tivesse entrevistado alguém que esteve. 

Em termos de discursividade, a realidade é reescrita com traços ficcionais. O estilo 

com longas descrições dos ambientes nos remete ao estilo dos autores românticos e nos faz, a 

todo o tempo, sair do real para o ficcional. Significa todo o entrelace que costura o livro como 

um todo. A autora parte da realidade histórica, devidamente resgatada dos Arquivos e, com 

isso, dissimula a ficção. Contudo, o livro não se define como um romance, mas sim como 

uma biografia. Uma biografia, no caso, forjada com fatos reais, mas interpretados à guisa de 

um romance.  O traço autoral é, sempre, lírico. Pouco a pouco, a partir de rasgos de 

documentos, Del Priore traz à luz Luísa Margarida, a Condessa, o Imperador e o romance. 

 

Luísa Margarida, a menina bem nascida.  

 

“No dia em que Luísa Margarida Portugal e Barros, a futura 

condessa de Barral, nasceu, o centro do quarto estava ocupado por 

uma cama de armação com cortinado” 

“O chão coberto por esteiras trançadas e as paredes pintadas com 

arabescos davam um ar alegre ao aposento” 
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“entre resmungos e gemidos, a parturiente beijava escapulários 

espalhados sobre o lençol”. Os cabelos pretos grudavam na testa 

suada. Ela contraía o rosto de dor.” 

“Se não estivesse para dar à luz, a parturiente estaria como outras 

beldades da cidade, no balcão enfeitado de sua casa, pronta para 

assistir à passagem da procissão”. 

“Tinham passado o cordão de Santo Antônio em volta da barriga dela 

e amarrado no joelho esquerdo uma pedra chamada de “mombaza”, 

cuja função mágica era a de atrair a criança para fora.”.  

“Tomara muito chá de canela para parir filho macho.” 

“O corpinho molengo foi imerso em cachaça misturada com água. 

Modelaram a cabeça para ficar mais bonita e o umbigo recebeu 

pimenta em pó para cicatrizar mais rápido.” 

“Era a manhã de 13 de abril de 1816, na cidade de São Salvador da 

Bahia de Todos os Santos.” 

“A menina passou a integrar a população de cerca de 55.000 

habitantes, entre os quais muitos estrangeiros.” 

“O dia em que Luísa nasceu era um Sábado de Aleluia e as negras 

apregoavam nas ruas pastéis quentes para desenfastiar da Quaresma. 

Pela manhã, ao som dos primeiros sinos, as ladeiras da Preguiça, 

Misericórdia e Conceição se enchiam de devotos.” 

“Enquanto a menina dormia o primeiro sono, escravas envoltas em 

seus panos-da-costa pulseiras de ouro, turbantes brancos ou azuis 

ofereciam, desde cedo, seus quitutes nos tabuleiros.” 

“A cidade na qual nasceu Luísa era lindíssima. A densa vegetação 

entremeada com construções entendia-se até o extremo onde ficava a 

Igreja de Santo Antônio da Barra. Os morros se esfumando e a baía, 

com suas ilhas, ofereciam aos olhos um panorama sem igual”. 
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“Luísa foi logo batizada. O prazo para a cerimônia era de oito dias. 

Temia-se que a inocente morresse do mal-de-sete-dias, indo direto 

para o limpo sem passar pelo purgatório.” 

 

  De Luísa à Condessa de Barral 

 

“Pois Luísa ia revirar este mundo de ponta-cabeça. Não só porque teve 

uma relação muito especial com D. Pedro II, mas porque teve uma 

relação muito especial com a vida. Devorou-a com apetite. Tomou o 

destino nas próprias mãos. Verdadeira camaleoa, Luísa se  negou a ser 

prisioneira dos limites de sua época. Preferiu as aventuras do dia-a-

dia. Inventora de uma maneira de viver, criadora de uma imagem de si, 

Luísa modelou seu destino, sempre insatisfeita com o que lhe foi dado. 

Sua existência, como a de todos os personagens fascinantes da história, 

foi marcada por ambiguidades. Ela foi “maravilhosa”, coquete e 

amante.” 

“Há pessoas que parecem estar à frente do seu temp. Luísa foi uma 

delas, cresceu num engenho, estudou na Europa, voltou ao Brasil, 

serviu na Corte francesa e depois na brasileira. Viveu entre dois 

mundos Um arcaico e outro moderno. Tal como uma heroína 

romântica foi independente e audaciosa: escolheu o marido, em 

detrimento do velho amigo do pai que lhe queriam impor.” 

“Luísa nasceu numa época em que suas conterrâneas nem saiam nas 

ruas”. Elas trabalhavam e ajudavam os maridos, mas poucas 

estudavam. Luísa faria parte desse grupo? Nunca.” 

“Domingos foi nomeado encarregado dos negócios brasileiros na 

França, em janeiro de 1824. Começaram então os arranjos para a 

mudança de sua família. A ida dos Borges de Barros à Europa traria 

mudanças profundas para todos .(...)E graças a esta viagem, Luísa não 
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conheceria apenas novas paisagens. Ganharia novos olhos sobre o 

mundo.” 

 

3.2 Domingos, um dos “homens bons” 

Logo após descrever, com riquezas de detalhes, o cenário do nascimento e infância de 

Luísa Margarida Borges de Barros, Mary nos leva a conhecer detalhadamente, através de uma 

brilhante aula de história, as raízes da Condessa. 

A autora não deixa de mencionar nenhum detalhe da então conjuntura política e social 

da Bahia e do Brasil, no período que abrigou o primeiro reinado no nosso país, que foi de 

1822 a 1831, onde Domingos Borges de Barros, pai de nossa Luísa, teve constante e 

importante presença. A começar por detalhar as características físicas de Domingos, pele 

morena, que, segundo a Autora, por conta delas, inspirava as primeiras observações 

maledicentes dos viajantes, que anotavam, “Neste país de analfabetismo, não se encontra 

ninguém que tenha intimidade com a noção de ciência” (p.37). Contudo, afirma que 

decididamente não era o caso. Domingos teria recebido e cultivado uma educação de alta 

categoria. 

Pontua que Luísa era neta de senhores de engenho que, embora sem sangue azul, 

pertencia a uma constelação de grandes da terra, conhecidos como “homens bons”. Informa, 

ainda, que seu tataravô teria tido papel fundamental na luta para a expulsão dos holandeses do 

Nordeste do Brasil, além de nos dar noticias sobre os feitos dos tios-bisavós, as instituições a 

que pertenciam e as comendas por eles recebidas, indicando-nos que a família mantinha alta 

distinção social e muitas terras por todo o Brasil. 

Situando-nos precisamente de onde vieram os privilégios de Luísa, Del Priore nos 

ensina que sobre Domingos sopravam os primeiros ventos liberais. Foi educado em Lisboa, 

com o firme propósito de desempenhar importante papel no plano político e administrativo da 

sua terra natal. Mas, para ele não bastava ser filho de senhor do engenho no Brasil. Ele queria 

ser homem de letras e de ciências, poeta e escritor. E assim o foi.  

O alcance de trechos como estes, e de outros no livro em análise, num primeiro 

momento, nos remete à estrutura de um romance: as personagens são sempre “biografadas”, 

perfiladas nos mínimos detalhes. Entretanto, a autora, embora relatando ora de forma literária 
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ora de forma acadêmica, tem frisado a importância de, ao se escrever sobre fatos e 

personagens reais, não se incorrer no risco de retratar as pessoas afastadas da realidade e 

acabar transformando-as em mitos, como atesta em depoimento sobre o livro “O império é 

você”, de Javier Moro (2012): 

“O público exige informações reais em vez de mitos.  Dom Pedro I sofreu 
uma derrota simbólica, foi um monarca à deriva, e não fundou o Brasil 
sozinho. [...] Não podemos é continuar a acreditar em panteões de mitos, 
que não passam de construções da elite de um período histórico.” (Revista 
Época, 2012: 118)   

Já observamos que são duas as posições discursivas ocupadas por Del Priore, sem uma 

posição prevalecer sobre a outra. Este equilíbrio se dá através de dois movimentos: a pesquisa 

em Arquivos oficiais, que  franqueia os fatos e atesta o lugar de pesquisadora e historiadora, e 

os gestos de leitura/interpretação desses fatos, que dá a conhecer ao público a história numa 

escrita literária, sem, no entanto, fugir às “informações reais”. 
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4  Entre a História e o romance – traços do real e da ficção 

  Nossa análise tem como meta principal discutir a fronteira entre o real e a 

ficção, a partir de algumas considerações tecidas ao longo da análise. O livro se enquadra 

tanto na categoria de romance histórico - que é, por definição, o que mistura história e ficção, 

reconstruindo ficticiamente acontecimentos, costumes e personagens históricos - quanto na 

categoria de romance biográfico - gênero literário em que o autor narra a história da vida de 

uma pessoa ou de várias pessoas tendo como base fatos inéditos, documentos e informações, 

sendo contada com um viés de romance, um recurso que serve para preencher lacunas, como é 

comum acontecer com biografias desse gênero. De um modo geral as biografias contam com 

uma abordagem muitas vezes de um ponto de vista crítico e não apenas historiográfico, mas 

este não parecer o ponto de vista de Del Priore, como vai revelar  nossa análise. 

A autora, imbuída pela convicção, se debruçou sobre uma vasta pesquisa histórica e, 

se valendo de cartas e correspondências da época e, sobretudo, em cartas trocadas entre D. 

Pedro II e a Condessa de Barral, reconstitui o relacionamento dos personagens, possibilitando 

ao leitor uma pormenorizada contextualização que ajuda a caracterizar a ambientação dos 

vários acontecimentos da vida da biografada, descrevendo cenários, lugares, ambientes e 

costumes, como quando descreve, em riqueza de detalhes, o nascimento de Barral. Ainda se 

valendo do contexto histórico, as diversas descrições da autora transmite a atmosfera do 

século XIX, entrecortado pelo movimento do Romantismo3 , onde as paixões eram 

valorizadas pelo o quanto de sofrimento causavam e eram cultivadas lentamente e exaltadas 

muito mais pela ausência do que pela existência. “suspirar por uma moça era moda naqueles 

tempos”, diria Del Priore. 

Del Priore toma como estratégia na abertura do romance a apresentação de três cartas.  

Uma carta de Arthur Azevedo que, no plano do real, introduz a Condessa de Barral, 

carta que resume os principais traços da personalidade da mulher “poderosa”, que foi. 

 

“Numa bela manhã de março de 1883, eu achava-me a bordo do 

Senegal. Embalado pelas buliçosas águas do golfo de Biscaia, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 O romantismo foi sobretudo um movimento de negação a estética clássica. A obra romântica resulta da 
imaginação, da fantasia. Exalta os sentidos, e todos os impulsos são permitidos.(Campedelli e Souza, 
2000:Literaturas Brasileiras e Portuguesa) 
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sentado numa cadeira de lona, lendo um romance comprado em 

Paris, na gare de Orléan, quando uma velhinha muito simpática se 

aproximou de mim, e no mais puro francês me pediu que lhe indicasse 

o camarote do comandante, a quem desejava fazer uma pequena 

reclamação. Obedeci imediatamente, e, como o navio jogasse muito, 

ofereci o braço a minha interlocutora, e conduzi-a à presença do 

comandante. Feita a reclamação, a velhinha aproximou-se outra vez 

de mim, e perguntou-me, em muito bom português, seu eu era 

brasileiro. - Sim, minha senhora. - Somos compatriotas. Talvez o 

senhor me conheça de nome: chamo-me Condessa de Barral. - E de 

Pedra Branca, acrescentei, beijando a mão à brasileira ilustre. Uma 

longa travessia me deu tempo de apreciar na minha companheira de 

viagem uma das mulheres mais finas, mais inteligentes e mais fidalgas 

que tenho conhecido. Em companhia dela a gente esquecia-se de que 

estava diante de uma alta personalidade política que usava e abusava 

a sua influência nos paços de São Cristóvão. Tinha maneiras afáveis; 

conversava discretamente, num tom de voz meigo com inflexões de 

mãe. Contava casos e anedotas a propósito de tudo, com muito 

espírito, muita vivacidade, mas sem preocupação de parecer 

sabichona. Devo ter entre os meus papeis uma carta que a Condessa 

de Barral me escreveu de Petrópolis, desculpando-se com letra de 

homem político não me ter feito cônsul em Paris, um sonho dourado 

cuja realidade ela me deixara entrever a bordo, numa noite em que 

lhe falei entusiasticamente da grande capital. Esta cartinha continha, 

como se vê, um desengano cruel, e no entanto me deixou cativo pela 

delicadeza e finura com que estava escrita. Quem nos dera que com a 

mesma letra ela nos tivesse deixado a suas memórias. Quantas coisas 

curiosas poderia contar essa mulher de espírito!... Que repertório 

deve ter levado para o túmulo!... Eu inclino-me respeitoso diante do 

cadáver da simpática velhinha que tive a ventura de um dia 

encontrar, longe da Pátria, embalado pelas águas buliçosas do golfo 

de Biscaia.” Artur Azevedo. Correio do Povo, II de janeiro de 1891. 
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 Duas outras cartas - uma do Imperador para a Condessa e outra dela para ele (ambas 

sem data) - que diríamos ser a síntese do que teria sido o relacionamento dos dois. 

Interessante ressaltar que as cartas da condessa para o Imperador foram quase todas 

queimadas. Um gesto costumeiro do Imperador, como se atesta na primeira página do seu 

diário de 31 de dezembro de 1862, é destruir escritos que lhe pareciam impublicáveis e de 

certa forma constrangedores. A Condessa, contudo, desobedeceria à ordem de destruir as 

cartas que recebia dele, pois a maioria encontra-se arquivada. 

 

“Condessa. 

Você sabe quem ocupou completamente meu coração. Que culpa tenho eu 

de que ainda está me dizendo que é verdadeiramente seu – e creia que o ano 

que começa há de ser como os outros de quem lhe quer como você nem 

imagina e pede-lhe cada vez mais o consolo de suas cartas [...] Deveras 

você é digna de tanta afeição e fique persuadida que tudo nela é no supra-

sumo. Desculpe-me falar assim porém meu coração é ainda o mesmo e 

sempre o será por quem me inspira tais sentimentos. Diga-me se alguém já 

lhe quis mais do que eu e se não devemos nos regozijar de tamanha 

felicidade? Portanto, venham, venham cartas que amenizem este deserto e 

umedeçam lábios sequiosos. Não há leitura, não há estudo que supra a falta 

de certas cartas. Quem me dera que assim fosse e que depois me deixasse 

fazer as pazes com você. Não sei por quê, porém responda-me a esta 

pergunta: Como viveria eu sempre ativo e animado sem esta imaginação 

que tenho e a amizade que lhe consagro? Todo seu. P.”  

 

“Quando eu fiz os rabiscos na parede, já era prelúdio da triste separação. 

Como você me atormentou então e que lutas e que desespero. Prefiro me 

lembrar de outros tempos felizes de Petrópolis, de nossos longos passeios e 

mais do que tudo do Corcovado! Frére Jacques s’est reveille avec le ding-

ding-dong de La cloche […] Abra sempre à janela às 8 da manhã e diga 

bom-dia com a luz à minha casa. Adeus meu amigo do meu coração. C. de 

Barral” 
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 Voltando às nossas estratégias de análise, selecionamos um conjunto de 

Sequências Discursivas, definidas por Courtine (1981) como sequências orais ou escritas de 

dimensão superior à frase: “é preciso aqui indicar que a própria natureza e a forma dos 

materiais recolhidos são eminentemente variáveis e que a noção de SD é uma noção vaga. 

Depende, na verdade, dos objetivos conferidos a um tratamento particular [...]; os 

procedimentos de segmentação, que acabam por atribuir uma forma determinada a uma 

sequência”. Dentro das sequências discursivas, porém, operamos com os recortes, pensado 

como fragmento de discurso (Orlandi, 1984): uma unidade discursiva, aí correlacionando a 

linguagem e as condições de produção.  

 Com vistas à sistematização da análise, numeramos as SDs, e a estas 

atribuímos um título proposto por nós, ou, como em algumas, lançamos mão de algum título 

proposto pela autora. Neste caso, ele virá entre aspas. 

 

4.1 D.Pedro – O Imperador 

Ao contrário de Barral, o Imperador não tem dedicado a ele um capítulo específico. 

Assim, o perfil de D. Pedro é pincelado no livro, sempre em relação aos demais personagens 

que o cercam. Selecionamos algumas sequências discursivas, as quais auxiliam na revelação 

da face do Imperador. 

 

“Com a abdicação do pai, o filho acordou imperador. Dizem mesmo 

que com a coroa em cima da cama. No caminho que o levou pelas 

ruas da cidade, nos braços de Dadama, viu o povo dando vivas, se 

abraçando e comemorando. Na despreocupação dos seus 5 anos, 

sentado no fundo do carro, ele só ouvia: "Imperador, cumprimente, 

cumprimente, Imperador." E o obediente menino, solene e 

compenetrado, abanava a cabecinha loura para a direita e a 

esquerda.” (SD1) 

“Pedro não teve amor de pai e mãe como Luísa. Mas mereceu, como 

a menina baiana, uma educação primorosa. Seis meses depois da 

partida do ex-monarca, Dadama escrevia a D. Pedro I anunciando 

que o menino era "raro em tudo". Estava adiantadíssimo nos estudos 
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e já era capaz de ler português e inglês corretamente. Diante dos 

mais variados objetos, repetia seus nomes em língua estrangeira. 

Brincava com as estampas da História Sagrada e nas aulas de 

ginástica ensaiava os primeiros passos de dança. Começava o francês 

e dominava gramática. Logo, logo, leria os romances de Victor Hugo. 

Vez por outra, lhes chegavam às mãos livros e presentes enviados 

pelo consulado brasileiro em Paris. Quando, por pequenos incômodos 

de saúde, era obrigado a ficar no quarto em vez de assistir às aulas, 

chorava até ficar com o rosto inchado.”(SD2) 

O pequeno era estudioso, mas sofrido. "Tem o melhor caráter 

possível, franco, dócil, polido e alegre. Assim também as princesas, 

que são uns bons anjinhos" — contava Dadama. Mas perguntado 

sobre se queria passear na Quinta de São Cristóvão, respondeu: 

"Não, não gostava nada. E por quê? Porque tenho muitas saudades 

do Papai e da Mamãe." Pobre criança, no dia de seu aniversário, 

houve doces e gente à volta dele. Mas nada conteve as lágrimas e os 

"corações oprimidos", contava a camareira. (SD3) 

D. Pedro I não deixou de lhe recomendar que estudasse, fosse 

obediente, que tratasse bem a suas irmãs e "que vós lembreis de mim, 

que tanto vos amo". (SD4) 

 

Assim como Luísa vem à luz no livro desde o seu nascimento e ao leitor ela é 

apresentada em seu contexto de família, Barral traça a apresentação de Dom  Pedro  por um 

caminho semelhante. As sequências acima, dispersas a longo do livro, narram o seu 

nascimento como Imperador e a tristeza trazida pela ausência dos pais. Desde muito cedo, 

precisou aprender a aceitar a vida de estadista. Quanto a seu caráter, este é descrito como o de 

um homem com retidão de princípios: 

 

Em contraste com o comportamento do pai nessa mesma idade, um 

cavalariço metido com prostitutas, D. Pedro II procurava a imagem 

da "moralidade perfeita", da qual se gabava aos europeus. "Ostenta 
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mesmo singular desprezo e indiferença pelas mulheres que, segundo 

diz, são incapazes de negócios, e devem ser dirigidas pelos homens", 

confidenciou a Saint-Georges, amigo de D. Domingos. O jovem 

imperador submetia as irmãs a vigilância, reclusão e 

constrangimento incessantes.(SD5) 

“Sua imagem pública era a de um homem devoto à família. Em casa 

porém, ele tratava a esposa como um mero “alguém”.(SD6.) 

 

O que esses traços revelam? Não revelam a face política do estadista dirigente de um 

império. Mas sim a face de um homem discreto, porém envolvido por um relacionamento 

arrebatador. Os trechos que seguem não só denotam o grau de envolvimento com a condessa 

como também deixam transparecer a força da sedução da amante. Os aspectos discursivos 

presentes nessas SDs deixam antever um jogo de não-ditos, no sentido de que não se infere 

um movimento por parte do imperador nesse envolvimento, deixando como subentendido a 

força do caráter de determinista de Barral. 

 

Para Luísa, desnudar, pouco a pouco, a personalidade do jovem 

imperador também foi um desafio. Era preciso despojá-lo da 

armadura que usava nas relações com os frequentadores do paço e 

com os políticos. 

Desarmá-lo de sua desconfiança. Era preciso, também, achar brechas 

em sua agenda. Em Petrópolis, por exemplo, ele acordava às seis; 

estudava grego ou hebraico até às sete; passeava até oito; de novo 

grego ou hebraico até às dez, quando almoçava. Do meio-dia às 

quatro da tarde, tratava de negócios ou estudava. Jantar às quatro, 

passeio às cinco e meia; escrita do diário das nove às onze, quando ia 

dormir. A vida era um tédio. E ele era uma pessoa solitária e isolada. 

Só gostava de discutir assuntos políticos e intelectuais. Não era uma 

pessoa, mas uma lenda [...]Mas Luísa cabia como uma luva nesta 

agenda. Ela também adorava debater assuntos políticos e intelectuais. 
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Assim o havia feito tantos anos no salão da rua d'Anjou, onde fluía, 

como um rio, a generosidade de ideias.  

Ela também estava sedenta por nova companhia. O Recôncavo 

a asfixiara. Eugênio foi embora, os suspirantes estavam longe, e ela, 

enfim, só. Tal como descrito nos romances da primeira metade do 

século XIX, o encontro entre a condessa e o imperador não foi uma 

paixão fulminante, e sim um reconhecimento. Cada qual iria 

significar para o outro não uma aventura, mas um desejo 

profundamente arraigado. Desejo mais feito de promessas do que de 

prazer. De palavras que não se diziam, pois era preciso adivinhá-las. 

Estavam prontos a se adotar porque tinham sonhado com a imagem 

que faziam um do outro. Nessa época, o ideal precedia a realidade.  

E a diferença de idade? Falava-se em "mulher de uma certa 

idade" para designar aquelas entre 35 e 40 anos, espertas nas 

questões amorosas. Heroínas nesta faixa não faltavam nos romances 

de Balzac. Pouco importava, portanto, ela ser nove anos mais velha 

do que ele. Seus restos, ou o que sobrara de sua beleza, valiam uma 

paixão. Tanto mais em tempos em que o amor não era um combate, 

mas um jogo, uma conversa sem fim. (SD7) 

 

 Em termos ideológicos, a posição discursiva em que a autora se inscreve nesses 

fragmentos pode ser interpretada por mais de um ângulo: não há nenhum julgamento de valor 

com relação ao Imperador, o que, em certo alcance, reafirma o funcionamento de uma 

formação discursiva machista, aquela que em certas condições de produção, naturaliza 

qualquer atitude que o homem venha a tomar. Por outro lado, esta mesma posição discursiva 

nos remete a outra formação discursiva: a de reafirmar o caráter da personagem Barral, em 

época em que não se admitiam valores feministas. 

 Essas duas formações discursivas aparentemente em conflito podem ser 

justificadas, talvez, pelo fato de ser a Condessa a figura central do livro. Ou pelo desejo de 

Del Priore de atribuir traços de realidade a um relacionamento amoroso que diversos 

historiadores colocam em suspenso. Em termos discursivos, trabalha aí o desejo pelo real, e 
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não pela ficção. Mas trabalha também o equívoco, pensado na ordem do discurso, quando se 

coloca em xeque o conflito entre as duas posições discursivas acima. O Arquivo, certamente, 

guarda um conjunto de documentos muito mais extenso e significativo sobre o Imperador do 

que sobre a Condessa, mas a opção de Del Priore é revelar o retrato de Barral. 

A autora, assim como a Condessa, se apresentam como Camaleoas. Nos fragmentos 

aqui selecionados, ressalta-se a malha da discursividade. Como diz Pêcheux (2011), a 

discursividade se estrutura em torno de dois eixos. No eixo horizontal, são instituídas as 

paráfrases sintáticas, onde se busca atender aos princípios de coerência e coesão. No eixo da 

verticalidade, trabalha a memória do dizer, o interdiscurso que desestabiliza a pretensa lógica 

da sintaxe, instituindo-se aí os efeitos de sentido.   Del Priore procura na estrutura textual 

(sintaxe) fazer trabalhar  a memória da historiadora, buscada  nos efeitos do Arquivo e com 

esse gesto, dissimula a ficção, no intuito de não colocar o pseudo envolvimento entre as duas 

figuras da História no plano platônico.  

 

4.2 A alcova e o adultério  

 

Petrópolis Sábado. Final de tarde na rua Bourbon. Pela janela do chalé 

viam-se floridos arbustos de hortênsias. Na passagem para deitar-se atrás 

da serra dos Órgãos, o sol tinha deixado um rastro lilás. A sombra das 

nuvens manchava os tetos de zinco do casario adjacente. Um canário 

cantava na gaiola na varanda e, longe, da cozinha, vinha o barulho das 

panelas. Era a hora do chá e de acender as lamparinas. A casa estava 

silenciosa. No chão esteirado, seus sapatos não faziam ruído. As cortinas da 

alcova estavam abaixadas. Ele gostava de surpreendê-la em seu robe de 

chambre de rendas, o corpo desenhado pelas pregas macias do tecido, os 

braços nus, com um livro entre as mãos. A massa de cabelo cor de sal e 

pimenta desmanchava-se sobre os ombros. Os pezinhos minúsculos 

contrastavam co o canapé amarelo. Ah! Os pés pequenos que ele gostava de 

apertas sob a mesa. A penumbra dava às desordem do quarto uma 

atmosfera de sedução. Ela tinha nove anos a mais que ele. Mas era 

graciosa, leve e viva. Parecia uma jovem. Já ele era pesado e austero. 

Parecia um velho. 

Sobre o tampo de mármore do toucador encontravam-se lenços, rendas, 
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caixas de leques e, amarradas com fita azul, as suas cartas para ela. Na 

estante, bibelôs e outros presentes que traziam lembranças: flores secas, 

pesos de papel, conchas, a palma benta da Sexta-feira Santa, revistas e 

livros. Uma bonita caixa de música deixava escapar uma ária de 

Tannhauser, uma das óperas favoritas dela. 

Para aquele encontro, todos os cuidados haviam sido tomado. Ele 

disse, em casa, que iria à estação ver o desembarque dos passageiros 

recém-chegados e ouvir tocar a banda de música. Não precisava dar 

muitas explicações. O empregado de confiança dele, Rafael, entregou 

a ela o bilhete que marcava o encontro. Rafael também o trouxera 

num discreto tílburi que, depois de rodar um pouco para enganar o 

olhar de curiosos, estacionou bem longe do chalé. Ele e ela eram 

casados. Casados com outros. Dois casais, dois culpados e muitos 

pecados. (Del Priore: 9-10) SD8 
 

A análise da SD8 acima, de imediato, revela os traços de uma discursividade 

trabalhada pelo viés literário: a autora cria o cenário do lugar do encontro do casal, embora 

este ambiente não esteja descrito em nenhum documento. Tampouco, o encontro está descrito 

em nenhuma das cartas dos amantes. O livro traz à tona uma relação adúltera, porém mantida 

com discrição. São muitos os detalhes, não escapam nem as desculpas que o imperador teria 

dito à esposa Dona Teresa Cristina: “Ele disse, em casa, que iria à estação ver o desembarque 

dos passageiros recém-chegados e ouvir tocar a banda de música”. 

 

No que se refere ao chalé, local da alcova – O Chalé Miranda -, segundo historiadores 

este nunca foi identificado, nem localizado. De onde vem, então, esta referência? Está 

registrada em arquivos (nas cartas) a expressão ”Chalé Miranda”, que, possivelmente, pode-se 

tratar de uma alcunha metafórica tanto para um local secreto dos encontros, o que justifica 

uma denominação de um lugar que nunca seria encontrado, quanto um local imaginário para 

ambos, pois há afirmativas de que ambos – a Condessa e o Imperador – viveram um amor 

platônico. 

Este é mais um gesto discursivo interessante de Del Priore, quando atribui ao local da 

alcova e ao encontro dos amantes um efeito de verdade, embora este efeito jamais se 
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comprove em termos de valor de verdade. Reside, aí, uma marca de escrita da autora que ao 

mesmo tempo em que dissimula o fato contestável, não provado, atribui ao envolvimento um 

efeito de verdade. Tal efeito é alcançado, justamente, porque aqui trabalha a ficção. 

Trabalham, também, os efeitos do Arquivo. Guilhamou, J. e Maldidier, D. (1994:164) 

apontam que:  

 

Nossa prática atual de análise do discurso retoma as preocupações dos 
historiadores de mentalidades, que na construção de objetos como a morte, o 
medo, o amor, o profano e o sagrado, instalam, pela confrontação de séries 
arquivistas, regimes múltiplos de produção, circulação e leitura de texto. 
Estes historiadores trabalham ao mesmo tempo sobre a longa duração e 
sobre o acontecimento: a instituição – e a classificação arquivista que ela 
impõe – sempre mantém, para eles, uma divisão problemática. Isso porque o 
arquivo não é o reflexo passivo de uma realidade institucional, ele é, dentro 
de sua materialidade e diversidade, ordenado por sua abrangência social. O 
arquivo não é um simples documento no qual se encontram referências, ele 
permite uma leitura que traz à tona dispositivos e configurações 
significantes. 

  

 Esta mesma sequência (SD8), sob análise, revela o adultério e as 

consequências para a mulher da época, o que nos remete a outras sequências: 

 

As consequências, gravíssimas, sobretudo para ela. Sobre a mulher 

repousava a honra e a perenidade do casal. O adultério feminino 

representava uma violação imperdoável à lei. Alegar “legitima defesa da 

honra” era justificativa comum para que o marido traído matasse a esposa 

e o amante. (p. 10) (SD9) 

Ela, por exemplo, sabia que corriam rumores sobre a paternidade 

do seu filho. Murmurava-se que o menino não era filho do Conde de Barral, 

mas do médico Dr. Souto. A coisa transpirou: Salustiano Ferreira Souto, 

conhecido na Corte como sotto voce, era apontado de dedo. (SD10) 

 

Subsistia, também, o hábito de os maridos “ferrolharem suas 

mulheres nos conventos, quando não confiavam mais em sua fidelidade”. 

(SD11) 
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É interessante como é retratado o perfil da Condessa, em contraste com o perfil da 

mulher da época em que se passa o romance. É conhecido o lugar inferior que era relegado à 

mulher, sempre submissa ao homem, entretanto Luísa foge a esses padrões. Pelos trechos 

acima, revela-se o retrato da mulher adúltera: seu relacionamento era comentado, colocando-

se em xeque a paternidade do filho, cujo pai é um outro, não mais o imperador. Como os 

traços do perfil da Condessa vêm em forma de relato, não atravessado por julgamentos de 

ordem moral, a função discursiva de sequências como essas parecem ter como propósito 

acentuar as características de uma mulher alheia à sociedade em que vivia e determinada com 

relação ao que queria. São traços de uma mulher de personalidade forte e marcante, fato que 

discursivamente é reforçado pela formação discursiva da pesquisadora, que procura extrair as 

informações pinceladas com um tom de objetividade e ausência.  

A esse respeito, vale, mais uma vez, retomar Guilhamou e Maldidier (1994), quando 

acentuam que no interior da Análise de Discurso clássica os textos de arquivo conhecidos e 

analisados pelos historiadores eram tomados em sua materialidade já como evidência. Aqui 

assinalamos dois gestos discursivos de Del Priore que se sobrepõem: o gesto da historiadora 

ao selecionar documentos no interior do Arquivo e o gesto da autora da biografia que toma os 

mesmos já como evidência. Não é trabalhado um intervalo entre esses dois gestos, por isso o 

caráter de atestado do perfil de Barral e de inscrição de uma formação discursiva de isenção. 

 

4.3 A Camaleoa e a Imperatriz   

A sequência abaixo recorta a introdução de Luísa na Corte, recebida pelos 

imperadores. Pela expressão “reza a lenda” (abaixo sublinhada por nós), parece claro que esse 

perfil é desenhado por Del Priore. São traços inferidos da leitura de documentos em que se faz 

referência à Barral4.  

 

[...] A apresentação no paço foi formal. Luísa deixou os filós de lado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Conferir, por exemplo, a carta de Aloísio Azevedo, na introdução deste capítulo (Entre a História e o romance 

– traços do real e da ficção) 
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e foi de cinza-pérola, severa, com os cabelos em bandós, enrolados 

sobre as orelhas. Quando se adiantou para cumprimentar o par 

imperial, reza a lenda que chegou perto da perfeição. O imperador, 

que vira tantas reverências na vida, as desajeitadas, as esbaforidas, 

as pernósticas, encantou-se com a obra de arte de Luísa: respeitosa, 

sem se humilhar, calma segura de si e soberanamente submissa. Ela 

deu ao seu caminhar um movimento concêntrico e harmonioso como 

uma serpente sobre a grama. Anjo ou demônio, numa ondulação 

graciosa que difundia um perfume conhecido como Brisa de Paris? 

Avançava o pezinho, modelando o vestido com tanta precisão que 

provocava admiração e desejo, comprimidos pelo mais absoluto 

respeito. [...]”.  

Ela manejava inteligência, discrição e deferência que impressionou o 

casal. Durante a conversa, encantou D. Pedro, deliciado por esta 

mistura de cuidado e abandono com que uma mulher bem-educada se 

comportava. Seria ela a sua “alma gêmea”.  (grifos nossos) SD12 

 

Já nas primeiras páginas do livro, duas fotos são trazidas a foco para que o leitor se 

aproxime dos “olhos de veludo” de Luísa. A partir daí, o olhar de Del Priore retrata a mulher 

que veio a denominar de Camaleoa. 
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A sequência seguinte [SD13] abaixo coloca a imperatriz em cena.  

 

Teresa Cristina convidou-a a sentar e as primeiras perguntas foram 

formuladas: estava satisfeita com as instalações? como foi a viagem? 

como estava a família? Luísa respondia com graça e fascinava com o 

tom de voz, tantas vezes treinado nos jantares em Paris. Voltava a 

cabeça com movimentos graciosos e os olhos vivos, negros e 

expressivos modulavam as respostas. (SD13) 

 

 O interessante nesta sequência SD13 é que a introdução da Imperatriz no relato 

se faz por contraste entre os dois trechos que preenchem esta sequência: a Imperatriz é 

descrita pelos traços formais de seu comportamento pertinentes à posição que ocupa; Luísa, 

mais uma vez, é definida pela sua coqueteria e pelos traços de sedução. Em certa medida, 

podemos considerar que Del Priore enfatiza, ao longo de todo o livro, o quê de fascinante e 
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sedutor definiam a Condessa. Esse gesto resulta no apagamento da Imperatriz em termos de 

qualquer traço de feminilidade que lhe pudesse ser atribuído. Além disso, no plano implícito, 

ressalta o famoso trecho a seguir, no qual é descrito o primeiro encontro de Pedro com Teresa 

Cristina: 

 

“No dia 3 de setembro de 1843, ao cair da tarde, a embandeirada 

fragata Constituinte adentrou a baía de Guanabara. O recém-casado 

não aguentou esperar e partiu, rápido, para encontrar a “bela” 

princesa. Mas recebeu uma ducha gelada. A figura claudicante 

emergiu no convés, implodindo os sonhos acalentados durante meses. 

Aos membros do corpo diplomático presentes, nada escapou: D. 

Pedro parecia ter desaprovado a diferença de idade. “Bastante 

embaraçoso”, anotou um. “Foi uma triste acolhida”, registrou outro. 

A jovem se recolheu em lágrimas junto a sua dama: “O imperador 

não gostou de mim.” De volta ao palácio, D.Pedro chorava no ombro 

de seu mordomo: “Me enganaram!”.” 

A imperatriz era, segundo a imprensa, "um anjo de bondade", 

dona de uma "mão caridosa" e incapaz de "arrancar um gemido de 

dor ao coração dos brasileiros". Passava o tempo a fazer boas ações.  

Mas se possuía um caráter doce, fisicamente era um desastre. Tinha o 

nariz dos ancestrais - em formato de berinjela - olhos miúdos,  lábios 

estreitos e queixo duro. (...) as pernas excessivamente arqueadas por 

debaixo das saias davam a impressão de que ela mancava. 

Elegância?  Nenhuma. Graças?  Poucas. [grifo nosso] (SD14) 

 

A decepção e tristeza causadas nesse primeiro momento parece ter perdurado durante 

a união dos dois nobres. Há documentos que atestam a resistência do Imperador em se 

relacionar maritalmente, durante um bom tempo, com Teresa Cristina. Del Priore, por sua 

vez, não faz desse fato um mote para o seu romance. Prefere acentuar a paixão dos dois 

amantes, justificada em vários momentos do livro, sobretudo quando insere uma foto da 

Imperatriz legendada, pela autora, com comentários pejorativos: 
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 Pela referida legenda - D. Teresa Cristina: Luísa tinha por ela um misto de 

compaixão e desprezo. A Imperatriz nunca chegou a seus pés. -, fica nítida a posição 

discursiva da autora em tomar partido por Luísa. Pela nossa análise, em termos discursivos, 

mais uma vez o relacionamento adúltero do Imperador é justificado, não apenas porque “[...]  

a infidelidade masculina era vista como um mal inevitável que as mulheres eram obrigadas a 

suportar. Fazia parte da natureza dos homens”. - mas por menosprezo à Imperatriz, no que 

se refere a seus dotes físicos.  

 O efeito de sentido de todos esses gestos de interpretação resulta na definição de uma 

rival. Quem Del Priore aponta como rival? A Condessa? Ou a Imperatriz? É a Imperatriz que 

acaba sendo definida como a rival, já que esta, soberana, parece ser condescendente com a 

postura do marido: 

 

(...) no século XIX,  eram comuns dois tipos de beliscão: beliscões 

carinhosos chamados de "mimos de Portugal", que D.Pedro dava nos 

braços de Luísa,  com a intenção de deixar-lhe as marcas de sua 

afeição.  E os tradicionais que D.Pedro II levava de D. Teresa 

Cristina. Os segundos eram dados em momentos em que o imperador 

se distraía e olhava para os lados. Ele tomou muitos por causa de 

Luísa ou de outras mulheres. Mas quem era, afinal, a suposta 

adversária de Luísa?  
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A imperatriz era, segundo a imprensa, "um anjo de bondade", dona de 

uma "mão caridosa" e incapaz de "arrancar um gemido de dor ao 

coração dos brasileiros". Passava o tempo a fazer boas ações.” 

(SD15) 

 

A imperatriz parece não se abalar com os deslizes do marido, a Condessa não 

representava uma ameaça ao seu lugar de direito, o trono. Quanto ao marido, era sabido que 

ele e todos os outros tinham licença para se envolver com quem quisesse. Quem saía em 

disputa, segundo a autora, era Barral, mas quem saía vitoriosa era Teresa Cristina:  

Alguns dias depois, Luisa recebia a primeira carta do Imperador.  

“Estou muito só, valendo-me o muito o que tenho que fazer”. De cara 

se mostrava ciumento: “Quando a Condessa receber esta já se terá 

divertido em Paris donde espero que me escreva regularmente, pois 

que outro modo não tenho de conversar com quem sempre me tratou 

com tanta amizade”.  

Até o final do ano ele lhe escreveu dezenas de cartas. Teresa Cristina 

ganhou apenas uma batalha. Não a guerra. (SD16) 

 

4.4  Do Fato ao Acontecimento: real x ficção 

 Em termos amplos, a noção de acontecimento discursivo se define como todo 

fato que produz sentido. Retomando a definição de Pêcheux (1990) apontada em seção 

anterior (Cf.2.5) o acontecimento discursivo recobre o momento em que um fato é 

atravessado por uma memória, ganhando assim, uma formulação e circulação de sentidos.  

 Nesse sentido, os efeitos do Arquivo entram em circulação atravessados pelo 

interdiscurso, memória que determina o já-dito, o pré-construído. Reafirmamos aqui que o 

Arquivo se refere aos arquivos oficiais, sujeitos a efeitos devido a vários fatores, mas 

sobretudo devido aos gestos de leitura do pesquisador. Os gestos de interpretação do Arquivo 

de Del Priore são muitos quando coloca para si a empreitada de trazer à luz a biografia da 

Condessa de Barral. Vale lembrar que a autora não descreve seu livro como um fato 
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romanceado, mas sim como um fato biografado. O empenho em refirmar essa posição se 

sustenta, por um lado, na pesquisa documental, o que atribui um efeito de verdade ao que 

relata. Por outro lado, esta postura é resultado de uma série de gestos de interpretação, 

definidos por Pêcheux como os deslizamentos de sentido entre x e y e que resultam em efeitos 

metafóricos, ou seja de ordem semântica. 

 Selecionamos a seguir um conjunto de SDs a fim de ilustrar melhor os 

deslizamentos de sentidos operados por Del Priore em função de alcançar os efeitos de 

verdade. Nos quadros abaixo, a coluna da esquerda contém trechos retirados do livro sob 

análise, os da direita foram retirados de Sodré (1956), livro que reúne as cartas de D. Pedro 

para Condessa e algumas da Condessa para a Imperatriz: 
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“Ela escrevia diretamente ao 

Imperador. E fazia uma verdadeira 

crônica social da época, como se 

estivessem conversando. A 

espontaneidade era transferida para o 

papel e a pena. Informalidade busca 

constante de assunto, vontade de abolir 

distâncias, todos os argumentos eram 

possíveis para manter o tom de 

intimidade. As inibições de 

personalidade, pouco a pouco, caiam 

por terra, revelando a instintiva 

afetividade. Noticias de todo o tipo 

enchiam o papel. Das insossas visitas do 

corpo diplomático aos casamentos, aos 

noivados desmanchados, batizados e 

funerais a que ela ia. Contava-lhe que 

as filhas se vestiam à moda de Paris. 

Dava notícias que o professor de 

Francês tivera um ataque de cólera, 

mas já estava passando bem. Que o 

cônsul da Bélgica queimara o nariz com 

fogos! Que levou as meninas para 

tomar banho frio na Tijuca nas duchas 

modernas lá instaladas. 

E as minúcias, então, eram deliciosas!  

“Rogo a Vossa Majestade, de instar com 

Sua Alteza a Princesa D. Leopoldina para 

que se corrija do mau hábito que tem de 

vesgar os olhos quando escreve”... ou, ao 

chegar em Petrópolis, “achamos tudo 

 “Senhora, 
 
[...] O dia 15 que avivou tanto nossas 
saudades, passou-se bem. Vieram 
mtos.homens, e entre os membros do 
corpo diplomático, o Barbolani, o 
Thomar, Sonleithner, Moad – e o 
Espanhol – Senhoras – a Marqueza de 
Paraná, e a Viscondessa de Campos – D. 
Guilhermina Braz Belens e a Senra, do 
Miranda Rego, Ministros etc. Suas altezas 
trajavam uns bonitos vestidos cor de rosa 
e branco, mandados de França e sempre 
resolverão-se a perguntar em francez ao 
Barbolani: Se tinha boas novas de 
Napoles, ao Sonleithner pela filhinha e ao 
Thomar pela Condessa. O dia foi de 
chuva e trovoada. 
Nas noticias diversas me ocorre dizer a 
Vossa Majestade que o Mr. Taunay 
(Felix) teve um ataque de cholera morbus 
sporadico, de que ficou bom depois de ter 
chegado às caimbras e à algidez. 
Casa-se Chiquinha Paes Leme com o filho 
do Snr. Mel. Higino – e com isso e a 
esperada morte da neta do Marquez de 
Caxias que está expirando termino m.a. 
Gazetilha porque não tenho ainda sahido 
do palacio e que quazi nada sei. Estão de 
semana o Neto dos Reis e o Persiani. O 
Jobim nas palestras só contou histórias 
do Quiroga e Rosas – o Mairinck foi mais 
interessante com a hitoria da Provincia 
de Minas Geraes. Veremos estes o que 
dão de si. 
 
“Senhora 
Não tenho senão agradáveis novas a dar 
a Vossa Majestade, sobre as saudes de 
Suas Augustas Filhas, que ficam 
optimamente. 
Rogo a V. Majestade de instar com sua 
Alteza a Princesa D. Leopoldina p.ª que 
se corrija do mao habito que tem de 
estender seu labio inferior, de coçar a 
cabeça e o nariz, e de vesgar os olhos 
quando escreve. Diga-lhe que espera 
acha-la sem esses cacoetes na sua volta, 
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perfeitamente em ordem, o palácio muito 

limpo, e todas as dependências pintadas e 

caiadas de fresco. Minha casa está muito 

bonita. A obra foi adiantada e o Lisboa 

[mestre-de-obra do palácio de Petrópolis] 

arranjou lindamente os banheiros de Suas 

Altezas e a casinha de bonecas está 

forrada de papel e pintada com cadeiras e 

um consolozinho muito engraçado. Suas 

Altezas ficaram encantadas e já ontem 

fizeram ovos fritos e nos condenaram a 

provar deste enfumaçado cozinhado”. 

Para não deixar Teresa Cristina 

enciumada, Luisa espertamente metia 

na carta um comentário destinado a 

ela:  

“O que me diz Vossa Majestade da 

minha frondosa gameleira do caminho 

da Feira de Santana?” 

p.ª ver se ella attende às minhas 
constantes advertencias [...] O que me diz 
Vossa Majestade da m.a frondosa 
Gameleira do Caminho da Feira?” 
 
“Senhora 
[...] Achamos tudo perfeitamente em 
ordem, o Palácio mto limpo, e todas as 
dependencias pintadas e caiadas de fresco 
Ma. Casa está mto bonita. A obra foi bem 
adiantada, e o Lisboa arranjou 
lindamente o banheiro de Suas Altezas e a 
cainha das bonecas que está forrada de 
papel e pintada, com cadeiras e um 
consolozinho mto engraçado. Suas Altezas 
ficaram encantadas, e já ontem fizeram 
ovos fritos e nos condemnarão a provar 
d´esse enfumaçado cozinhado!... As 
damas jantam agora no meu chamado 
quarto, (ex salla de jantar de D. 
Josephina) ...” 
(Sodré, 1956: 20) 
 
 
 
 
 
(SD17) 

  

 

Ao tabular os trechos de cartas transcritos no livro de Del Priore com as cartas 

retiradas de Sodré (cf:SD17) constatamos que os fatos são realidade (conferir trechos em 

negrito), mas o destinatário das cartas não é D. Pedro, mas sim a Imperatriz. A comparação 

entre os dois recortes não revela apenas a troca de interlocutores, pois, claramente Del Priore 

manipula o documento. Tal gesto é diferente dos gestos anteriores, quando a autora envereda 

pela ficção em sua narrativa, interpretando e re-significando a história. Aqui, o gesto 

discursivo não é mais o de dissimular a ficção, mas sim o de descaracterizar a fonte 

documental em que se apoia. joga com as peças como se fosse no xadrez. 
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A comparação entre mais algumas sequencias (SD18 E SD19) revela outro trabalho de 

escrita de Del Priore, na busca de uma contextualização dos fatos fiel à intenção de remeter o 

romance à esfera do real.  

Segue abaixo o cotejo de pequenos trechos de cartas trocadas entre os amantes 

presentes no livro, com as cartas na íntegra transcritas em Sodré. 

 

“No dia 25 de março de 1865, 

embarcaram (Barral e seu filho) no 

vapor Navarre. Alguns dias depois, 

Luísa recebia a primeira carta do 

imperador. 

“Estou muito só, valendo-me o muito o 

que tenho que fazer” 

 

De cara se mostrava ciumento: 

 

“Quando a Condessa receber esta já se 

terá divertido em Paris donde espero que 

me escreva regularmente, pois que outro 

modo não tenho de conversar com quem 

sempre me tratou com tanta amizade”. 

 

 

A primeira carta do Imperador à 
Condessa:  
“Rio 6 de Abril de 1865 
Condessa 
Estimo que todos tenhão feito boa viagem 
e podesse ver sem incommodo as 
paragens em que tocou. A veneza 
brasileira havia de agradar-lhe muito, e 
sinto que o tempo não lhe permittisse 
visitar os logares em que tanto se 
illustraram os heroes da guerra cotra os 
Holandezes tão nossos conhecidos das 
lições de minhas filhas. 
Se pelo Fonseca da sua visita ao 
cemiterio do Campo Santo, e compreendo 
que saudades devia sentir. 
As saudes que são boas. Vim para cá 6a. 
fa. Passada por causa da briga entre os 
soldados na Armação que felizmente não 
foi tão grave como deprehendi do 
telegrama que recebi em Petropolis. Não 
volto este anno a Petropolis; porque ai 
vem a Semana Santa, e depois os 
trabalhos para as Camaras. Minha filha, 
genro e sobrinho não sei se descerão 
sabbado ou 3a. fa. E estou aqui muito só, 
valendo-me o muito que fazer. 
Quando a Condessa receber esta já se 
terá divertido em Paris d´onde espero que 
m´escreva regularmente pois que outro 
modo não tenho de conversar com quem 
sempre me tratou com tanta amizade. 
Conte com igual regularidade da minha 
parte embora muito menos interessantes 
deverão ser minhas cartas. Espero que 
antes de deixar o Brazil me dirija carta, 
que virá pelo primeiro vapor que tocar em 
Pernambuco. 
Continuão os voluntários a acodir, e creio 
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que dentro em breve teremos um exercito 
numeroso sobre a fronteira de Missões. 
Peço-lhe que m´escreva sempre que lhe 
for agradavel em Portuguez, e leia de vez 
em quando algum bom auctor n´esta 
lingua, afim de fallar e escrever sempre 
correctamente o idioma de sua patria de 
nascimento. Mando-lhe um folheto sobre 
os negócios do Paraguay que julgo lhe 
interessará. Não s´esqueça de alguma 
golodice litteraria para mim, e de-me 
noticia do que vir e ouvir de curioso na 
Athenas moderna. Informe-me da 
educação de Dominique, enfim trate-me 
sempre como me tratava quando a 
educação de minhas filhas nos tornou 
amigos de todos os dias. Diga a Mr. Koch 
que muitas saudades tenho de suas lições 
e faça-me o favor de dar-lhe o que envio 
com esta. 
Muitas e muitas lembranças ao Conde e 
creia-me seu amigo muito affeiçoado. 
D P2o.” 
(SD18) 

 

Em 1868, ficou viúva. [...] O imperador 

chegou a oferecer aos Barral uma casa 

na Corte, com todas as comodidades 

para minorar os sofrimentos do doente. 

Na carta oficial de pêsames, D. Pedro 

lamentou: “Há certos desgostos que só o 

tempo pode minorar”. Depois de 

martelar o cravo, dava uma na 

ferradura: “Não posso deixar-lhe de 

exprimir quanto desejaria a sua volta e a 

de seu filho à terra de seus nascimento.”. 

Perdoasse este convite num momento 

tão delicado, mas que voltasse logo. 

 

 

“Rio 23 de Abril de 1868 
Condessa 
há certos desgostos que só o tempo pode 
minorar; comtudo é dever do amigo dizer 
que os partilha. Ainda me custa a 
acreditar que não existe o bom do Comde, 
a quem tanto prezei, e, pedindo a Deus 
que dê forças à Condessa para continuar 
sua doce tarefa da educação de seu filho, 
a quem ainda mas estimo, se é possível, 
depois da perda que soffreu não posso 
deixar de exprimir-lhe quanto desejaria 
que sua volta e a de seu filho à terra de 
seu nascimento, e onde tenho fé que um 
bello futuro espera a seu filho podesse 
trazer-lhes confôrto na sua dôr. Escuso 
manifestar-lhe o prazer que a todos nos 
causaria essa sua resolução. 
Felizmente passamos todos de saude, e, o 
bombardeamento de Humaitá começou no 
dia 11 esperando eu qualquer d´estes dias 
a notícia de sua tomada. Livre o rio o 
inimigo embora fortificado do Tibicuary 
será facilmente batido pelo rio e por 
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terra. Creio que breve findará a guerra, e 
sem intervenção da Inglaterra, apezar do 
que succedeu ultimamente, segundo se 
diz, á canhoneira Linnet, e a volta do 
Mitre ao exercito como corria que era sua 
intenção logo que aberto o Congresso no 
1o. De Maio, elegesse este o Vice-
Presidente da República. 
Julgo que o portador desta será o Arêas, 
cuja irma Mme. Savat é sua conhecida. 
Arêas é digno de sua missão de Londres. 
Conheço desde o collegio de Pedro 2o. 
Como um dos primeiros premiados, e é 
excellente pessôa. 
Adeus! Abraçoo a Dominique, e creia-me 
sempre e sempre 
Seu amigo 
D.P. (SD19) 

	   	  

 

De imediato, a primeira coisa, que se observa nas sequencias acima é os recortes que 

Del Priore opera nas cartas originais. Estas são cartas extensas, mas os trechos retirados pela 

autora são bem menores. Desses recortes resulta um outro movimento, no caso, o de 

descontextualizar o conteúdo recortado do curso da História para remetê-lo ao curso da 

narrativa. 

Assim, na SD18 temos lado a lado os trechos que interessam à autora, entremeados 

por comentários marcados por nós em negrito. O momento em que D. Pedro, na carta original, 

diz estar só se refere à ausência da família que estava toda em Petrópolis e ele estava no Rio 

de Janeiro. Barral partira, estava a caminho de Paris, ainda em terras brasileiras, e o efeito 

desse fato, a partida da amante, aliado ao recorte da carta, leva a pensar que o estar só do 

Imperador se deve a sua ausência. 

 Todo esse trabalho de autoria de Barral nos remete ao conceito de comentário definido 

por Foucault (2011): 

Por	  ora,	  gostaria	  de	  me	  limitar	  a	  indicar	  que,	  no	  que	  se	  chama	  globalmente	  
um	   comentário,	   o	   desnível	   entre	   texto	   primeiro	   e	   texto	   segundo	  
desempenha	  dois	  papéis	  que	  são	  solidários.	  Por	  um	  lado	  permite	  construir	  
(e	  indefinidamente	  novos	  discursos:	  o	  fato	  de	  o	  texto	  primeiro	  pairar	  acima,	  
sua	  permanência,	  seu	  estatuto	  de	  discurso	  sempre	  reatualizável,	  o	  sentido	  
múltiplo	  ou	  oculto	  de	  que	  passa	  por	  ser	  detentor,	  a	   reticência	  e	  a	  riqueza	  
essenciais	  que	  lhe	  atribuímos,	  tudo	  isso	  funda	  uma	  possibilidade	  aberta	  de	  
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falar.	  Mas,	  por	  outro	  lado,	  o	  comentário	  não	  tem	  outro	  papel,	  sejam	  quais	  
forem	   as	   técnicas	   empregadas,	   senão	   a	   de	   dizer	   enfim	   o	   que	   estava	  
articulado	  no	  texto	  primeiro.	  Deve,	  conforme	  um	  paradoxo	  que	  ele	  desloca	  
sempre,	  mas	  ao	  qual	  não	  escapa	  nunca,	  dizer	  pela	  primeira	  vez	  aquilo	  que,	  
entretanto,	   já	   havia	   sido	   dito	   e	   repetir	   incansavelmente	   aquilo	   que,	   no	  
entanto,	  não	  havia	  jamais	  sido	  dito.	  (p.	  24-‐25)	  [...]	  

A	  repetição	  indefinida	  dos	  comentários	  é	  trabalhada	  do	  interior	  pelo	  sonho	  
de	   uma	   repetição	   disfarçada:	   em	   seu	   horizonte	   não	   há	   talvez	   nada	   além	  
daquilo	   que	   já	   havia	   em	   seu	   ponto	   de	   partida,	   a	   simples	   recitação.	   O	  
comentário	  conjura	  o	  acaso	  do	  discurso	  fazendo-‐lhe	  sua	  parte:	  permite-‐lhe	  
dizer	   algo	   além	   do	   texto	   mesmo,	   mas	   com	   a	   condição	   de	   que	   o	   texto	  
mesmo	  seja	  dito	  e	  de	  certo	  modo	  realizado.	  (p.	  25-‐26)	  

 

Quanto à SD19, mais uma vez, o comentário tem aí a função de instaurar um outro 

texto, um outro sentido. Barral fica viúva e D. Pedro, solidário, escreve lamentando a perda 

do amigo, ressaltando-lhe os traços de caráter. Como consolo, sugere a condessa que retorne 

junto com o filho ao Brasil. Enfim, trata-se de uma carta de condolências. Da forma, porém, 

como Del Priore introduz os recortes do documento original resulta numa troca de gênero 

discursivo: no romance os trechos escolhidos soam como uma mensagem saudosa, com a 

sugestão de que a amante volte para sua companhia. Mas uma vez, o comentário, cumpre aí a 

sua função discursiva – a instituição do princípio de autoria. “O	   autor	   é	   aquele	   que	   dá	   à	  

inquietante	  linguagem	  da	  ficção	  O	  autor	  é	  aquele	  que	  dá	  à	  inquietante	  linguagem	  da	  ficção	  

suas	  unidades,	  seus	  nós	  de	  coerência,	  sua	  inserção	  no	  real.”	  (cf.	  p.	  27-‐28)	  

 Até aqui nos debruçamos para,, através da comparação entre as cartas trocadas 

pelos protagonistas e o texto biográfico, identificar os mecanismos que constituem a 

discursividade da narrativa, revelando nos gestos de interpretação de Del Priore a tensão entre 

paráfrase e polissemia que perpassa o livro como um todo. 

A relação contraditória entre a paráfrase e a polissemia se institui como eixo que 

estrutura o funcionamento da linguagem. Em termos discursivos teríamos na paráfrase a 

reiteração do mesmo e na polissemia a produção da diferença alcançada pelos deslizamentos 

de sentido.  

Um exemplo, no livro, que nos chama bastante atenção sobre o jogo polissêmico se 

revela com trabalho que Del Priore faz a partir da interpretação de um pequeno poema cuja 

autoria é atribuída a D. Pedro: 
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Quantas vezes com a mais doce maldade 

O relógio fatal eu desandava 

E um teu sorriso logo indicava 

Que em tal quiseras ter cumplicidade 

Se por querermos mais, cessava a harmonia 

Também custava pouco reatá-la 

E assim o dia era igual a outro dia.  

 

Partindo de versos escritos pelo Imperador, de claro tom confessional e poético, 

documento cuja origem e data não são reveladas5, Del Priore envolve o leitor numa atmosfera 

romântica, de cumplicidade entre os “amantes” e até de prazer carnal, como se constata na 

afirmativa “embora este período de envolvimento amoroso não tenha deixado registros”6 é 

categórica ao afirmar: 

“não há dúvida de que foi o momento de consolidação da relação. 

Ambos tinham os corações vazios. Estavam prontos para preenchê-los 

[...]A Condessa e o Imperador se amavam à distância. Suspiravam – 

disfarçadamente – um pelo outro. [...]Em torno da mesa de estudos, do 

almoço ou do jantar os olhares se entrosavam. Os sorrisos também. Os 

braços se roçavam na análise de um mapa e as mãos se cruzavam 

sobre um mesmo livro.[...] Graças à fineza da pele de Luísa, gradações 

de prazer podiam ser obtidas num simples roçar de mãos. [...]  O falar 

baixinho ao pé do ouvido, ou arrulhar, levava à loucura. [...]O 

romance se tecia e o perigo também. Afinal o relacionamento se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Soneto feito por D. Pedro II, no dia 15 de janeiro de 1891, um dia depois de saber da morte da Condessa, e 
transcrito em seu diário e que na realidade é maior do que o transcrito pela autora. Durante meio século de 
amizade/Talento e graça em ti bem e encantava/E o tempo junto a ti nunca durava/Em toda a sua maior 
diuturnidade/ Quantas vezes com a mais doce maldade/ O relógio fatal eu desandava/ E um teu sorriso logo 
indicava/ Que em tal quiseras ter cumplicidade/ Se por querermos mais, cessava a harmonia/ Também custava 
pouco reatá-la/ E assim o dia era igual a outro dia/De ambos a vida a desliza-la/Uma só existência parecia/Que 
a morte mesmo nunca há de acaba-la. 
6 Lembramos aqui que D. Pedro tinha por habito queimar as cartas que recebia da condessa. 
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desenrolava dentro do Paço, as vistas de D. Teresa Cristina. Os dois 

sabiam ser dissimulados e hábeis. Ela ousava, ele concedia”. (SD20) 

A certeza da paixão e do envolvimento dos dois decorre do grau de interpretação dada 

ao poema (SD20) por Del Priore, falando agora de seu lugar de romancista. O que nos permite 

verificar os múltiplos efeitos de sentido construídos pelas diversas formulações decorrentes 

do desejo de dizer o diferente através do jogo de comentários que preenche as lacunas entre os 

diversas peças de Arquivo selecionadas.  

 

“Quando pensamos discursivamente a linguagem, é difícil traçar limites 
estritos entre o mesmo e o diferente. Daí considerarmos que todo o 
funcionamento da linguagem se assenta na tensão entre processos 
parafrásticos e processos polissêmicos. Os processos parafrásticos são 
aqueles pelos quais em todo dizer há sempre algo que se mantém, isto é, o 
dizível, a memória. A paráfrase representa assim o retorno aos mesmos 
espaços do dizer. Produzem-se diferentes formulações do mesmo dizer 
sedimentado. A paráfrase está do lado da estabilização. Ao passo que, na 
polissemia, o que temos é deslocamento, ruptura de processos de 
significação. Ela joga com o equívoco (Orlandi, 1998) 

 

 A autora não afirma que os versos do Imperador eram dirigidos a Condessa, mas, 

apenas: “Os versos feitos pelo Imperador também não deixavam duvidas quanto ao 

sentimento que compartilhavam”. Enfim, tem-se aí o equívoco, não como erro material, mas 

sim como deslize, movimento eficaz na produção dos sentidos. 
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5  Conclusão 

 

Ao longo de nosso trabalho, buscamos todo o tempo descrever os gestos de 

interpretação de Del Priore no trabalho de leitura do Arquivo. No Arquivo estão armazenados 

documentos oficiais da nossa história. Na perspectiva de Orlandi, tais documentos podem ser 

definidos como fundadores da história do país e, ao mesmo, fundadores de nossa identidade, 

quando o colonizador determina os traços  do que é ser brasileiro. O discurso fundador se 

apresenta como uma categoria do analista a ser delimitada pelo próprio exercício da análise 

dos fatos que o constituem. “Em relação à história de um país, os discursos fundadores são 

discursos que funcionam como referência básica no imaginário constitutivo desse país”.  

Tais documentos, porém, quando passam a compor o arquivo ganham em si uma 

complexidade a partir do gesto do arquivista que, ao mesmo tempo, que classifica tais 

documentos torna o próprio funcionamento do arquivo opaco, como afirmam Guilhaumou e 

Maldidier. “O arquivo não é um simples documento no qual se encontram referências; ele 

permite uma leitura que traz à tona dispositivos e configurações significantes”. 

Assim, a opacidade que perpassa o arquivo é que permite remeter os fatos a um outro 

momento de formulação, quando estes ganham uma atualização no âmbito da memória. No 

caso da escrita da biografia da Condessa de Barral por Del Priore, os gestos de interpretação 

aí instituídos se valem de um dispositivo que buscou formular nos dias atuais os fatos que 

envolveram os dois nobres. Uma escrita, no caso, onde se assinalam duas formações 

discursivas dominantes: a que busca o curso da história, atestada por datas, nomes e escritos e 

a que interpreta estas evidências históricas buscando atender a um imaginário do que seria o 

envolvimento culposo de dois nobres num tempo remoto. Se os ecos da memória desse tempo 

falam de um envolvimento fortuito, fugaz, a memória instituída no romance analisado apaga 

esses ecos e transformando o fato real num acontecimento discursivo. 

A fundação do acontecimento discursivo por sua vez se instaura com a subversão da 

memória. No caso, como define Souza, uma memória alegórica, “na qual trabalha a imagem 

da fantasia, da máscara, do lírico, como operadores da constituição da memória social, quando 

aí se inscreve um outro real da história”. Como já dissemos, o relato do romance dos dois 

nobres ganha traços ora de uma fantasia amorosa, ora de um romance proibido, de uma 

relação adúltera no cenário da História. É a passagem do fato real para a fundação do 
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acontecimento discursivo. É a materialização do acontecimento que promove um efeito de 

verdade. 

Trata-se, então, de se atestar o funcionamento desse efeito de verdade na ordem do 

discurso: dissimular a ficção. Mas, afinal, o que é a ficção? 

“ Você não está entendendo. Quero usar técnicas de ficção em uma história de 

não-ficção! “ (Truman Capote) 

“Que técnicas de ficção? Aquela que inventa as coisas?” (Nelle, amiga de Capote) 

 “Desculpa, acha que se fosse fazer isso me importaria em tomar todas essas notas? 

Onde você quer chegar?" (Truman Capote) 

 “ Não deve fazer o que está fazendo. A verdade já basta”. (Nelle, amiga de Capote) 

 O diálogo acima é travado no filme “Confidencial“, baseado numa história 

real, envolvendo Truman Capote as voltas em escrever uma reportagem sobre um crime 

bárbaro cometido por dois homens. Questionado pela amiga, se mantém firme em levar a sua 

empreitada até o fim, o de escrever “uma reportagem diferente“. Acabou escrevendo um 

romance sobre o episódio, pois não conseguiu se livrar das malhas da ficção. Assim como Del 

Priore, não há como escapar à interpretação. 
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ANEXO 

 

O Livro 

Lançado em 2008, pela editora Objetiva, a Autora narra com riqueza de detalhes um 

relacionamento amoroso que cruza décadas entre o Pedro II, Imperador do Brasil e sua amiga 

Luísa, a Condessa de Barral. Através de cartas e correspondências da época, Del Priore 

reconstrói com detalhes a história de uma paixão entre o Imperador e a Condessa, tendo como 

cenário a trajetória do segundo reinado no Brasil, sua ascensão e queda, passando pela 

abolição da escravatura. 

Trata-se do que a Autora chama de uma biografia da Condessa de Barral onde, 

segundo ela, procurou romper com a narrativa tradicional dos livros de história e se utilizar de 

uma nova estética pessoal, com o intuito de atingir um público maior diversidade de público. 

O livro conta com 7 capítulos, 1 anexo, notas bibliográficas separadas para cada 

capítulo e uma cronologia. 

No primeiro capítulo “O nascimento da camaleoa”, Del Priore desenha o cenário do 

nascimento de Luísa, no ano de 1816, em São Salvador da Bahia de Todos os Santos, cujo 

pai, senhor de engenho, lhe proporcionaria uma infância feliz, em Paris, enquanto que seu 

futuro amante, Pedro, que nasceria 9 anos mais tarde, viveria a aurora de sua vida triste e 

solitário, no palácio em São Cristóvão. 

Tal cenário nos é descrito detalhadamente. A cidade, suas paisagens, construções, 

costumes, sons, cheiros. “No sobrado alto e imponente onde a menina nasceu as janelas 

abertas absorvia a musica da cidade em festa. Com paredes coloridas e as portas emolduradas 

por azulejos trazidos de Portugal...”. “Nos fundos, dando para as encostas abruptas, as 

galinhas ciscavam entre bananeiras e pés de mandioca”. ”Como tantas crianças nascidas na 

mesma época, os irmãos Domingos e Luísa eram protegidos de feitiços, graças a 

defumadouros na casa. O uso de arruda entre lençóis no berço também era comum”.  

É neste capítulo que a Autora apresenta os primeiros indícios de quem seria a 

Condessa, sua personalidade, suas posições políticas. 
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No segundo capítulo “Domingos, um dos homens bons”, a Autora conta sobre a 

personalidade do pai de Luísa, que vinha de uma linhagem não nobre mas pertencente a uma 

constelação de grandes da terra, conhecidos como “homens bons”. Domingos cultivava ideias 

liberais desde seus primeiros estudos em Lisboa, quando circulava entre intelectuais, sentindo, 

contudo, o que significava ser estrangeiro, vir da colônia e ser moreno de pele. Talvez por isso 

não lhe bastasse ser somente um filho de senhor de engenho no Brasil. Domingos queria ser 

um homem de letras e de ciências. E assim o foi. Mesmo à distância, Domingos influenciaria 

sobremaneira na educação dos pequenos príncipes com os quais se preocupava e, por suas 

mãos o futuro amante de sua filha receberia livros e outros objetos elementares à sua 

educação, que lhes mandava Domingos de Paris. “A boa educação deve ser nas monarquias o 

primeiro cuidado, e assim convencido adiantei-me em remeter livros, e mais objetos para 

servirem na educação de Suas Altezas Imperiais, brinquedos pela mor parte, porque é em 

sábios brinquedos que se ensina o gosto do saber”. Luísa entrava na vida de D. Pedro II sem 

saber, pois tinham livros, jogos e passatempos em comum, o que mais tarde faria parte de 

suas conversas e recordações. 

No terceiro capítulo “Os mais belos olhos do mundo”. Luísa na França, onde recebe 

educação aprimorada perde a mãe e o irmão e está casada com um jovem a quem diz que tem 

os mais belos olhos do mundo. Conde de Barral de linhagem nobre, porém sem dinheiro 

(Luísa se recusara a casar-se com o homem arranjado por seu pai que por sinal tinha a mesma 

idade deste). Agora Condessa de Barral, Luísa retorna ao Brasil com o pai e o marido 

Eugênio. Na Bahia, atravessada por insurreições de escravos e crise do açúcar, a vida da 

Condessa no engenho é dura e sofrida. 

No quarto capítulo “O casamento da princesa Chicá” trata da aproximação de Luísa 

com a família Orléans e com a família Imperial brasileira. Luísa se torna dama de companhia 

da recém-casada irmã de D. Pedro II, princesa Francisca. 

No quinto Capítulo “O Começo”, Luísa, aos 38 anos teve um filho e recebeu o convite 

para ser preceptora das filhas de D.Pedro II, as Princesas Leopoldina e Isabel, na corte do Rio 

de Janeiro. Após muita relutância, Luísa aceita o convite e cobra caro, além de exigir outras 

regalias, como carruagem e residência no Rio de Janeiro, o que foi todas aceitas pelo 

Imperador que deu mais: “antes da pergunta de madame de Barral, já tinha intenção de fazê-la 

dama da imperatriz”. Madame de Barral poderia morar dentro do Paço de São Cristóvão ou da 

cidade, nos aposentos que foram da condessa de Belmonte. Contudo, se instalou numa 
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residência próxima do palácio. Seu marido Eugênio logo partiu para França, ficando Luísa 

com seu filho Dominique. “Quando se adiantou para cumprimentar o par imperial, reza a 

lenda que chegou perto da perfeição. O Imperador, que vira tantas reverências na vida, as 

desajeitadas, as esbaforidas, as pernósticas, encantou-se com a obra de arte de Luísa: 

respeitosa, sem se humilhar, calma, segura de si e sobremaneiramente submissa. Anjo ou 

demônio, numa ondulação graciosa que difundia um perfume conhecido como Brisa de paris. 

Avançava o pezinho, modelando o vestido com tanta precisão que provocava admiração e 

desejo, comprimidos pelo mais absoluto respeito. Era a genialidade do andar francês”. Nesse 

período Luísa conquistou a simpatia e a confiança das princesas e principalmente do 

Imperador. 

No sexto “A rival”, a autora descreve com detalhes a relação de Luísa e Pedro, ao 

mesmo tempo em que desdenha da imperatriz, como uma mulher de poucos atributos de 

beleza, mas que aos olhos da imprensa era um anjo de bondade, mão caridosa, mas 

fisicamente um desastre. Tinha o nariz em formato de berinjela, olhos miúdos, lábios estreitos 

e queixo duro. Nenhuma elegância, nenhuma graça e correspondia ao ideal que se tinha para 

uma mulher casada: boa mãe e esposa dócil. No mais era inofensiva. Nesse capítulo Del 

Priore ainda nos relembra a passagem conhecida e que permanece no imaginário popular do 

primeiro encontro do Imperador com sua esposa. Após ter-se enamorado de um retrato que 

definitivamente não correspondia à realidade, o casamento foi realizado por procuração e a 

noiva embarcou para o Brasil. Entusiasmado, o recém-casado não esperou o navio aportar e 

logo foi ao seu encontro assim que o navio entrou na baia de Guanabara. Mas recebeu uma 

ducha gelada. A figura claudicante emergiu no convés, implodindo os sonhos acalentados 

durante meses. De volta ao palácio, D. Pedro chorava no ombro de seu mordomo: “Me 

enganaram”. Anos mais tarde, entretanto, para alegria do Monarca a chegada de Luísa muda 

tudo. Nesse período se consolida a amizade do Imperador e Barral. Surge um romance lento 

onde tudo contava no jogo de conquista. Um pequeno movimento, uma lágrima, um olhar. 

Qualquer gesto de corpo dizia um sentimento, acrescentada à dificuldade por ambos serem 

casados, dentro do palácio, sob os olhos da imperatriz que não era boba e percebia o encanto 

que Luísa exercia sobre seu marido. Enquanto o Imperador beliscava o braço da Condessa ou 

encostava seus sapatos nos dela, Luísa se mostra em altos e baixos, ora apaixonada, ora 

arrependida por trair o marido e filho. O romance segue numa dinâmica mista de amizade, 

admiração e encontros furtivos, até o dia de seu retorno a Paris, após os casamentos das 

princesas. 
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No sétimo e último capítulo “Um amor de outono”. No fim do império, Barral acolhe 

a família imperial em seu exílio. Juntamente com a derrocada do império brasileiro, a Autora 

nos conta sobre o exílio do monarca e a morte de Luísa e Pedro em meio a um amor 

transformado pelo tempo. Agora não mais anseios e desvarios, mas um “amour de tête”. Nos 

últimos anos, Pedro doente e melancólico, colhe flores no jardim para sua amada e lhe escreve 

poemas que dá a confirmação de uma vida apaixonada por Luísa; de um amor que finalmente 

nada mais pode impedir nem mesmo o oceano que no passado os separara. “Voyron que tudo 

encanta com a floresta/Suas montanhas, seu rio a sussurrar/Em torno do castelo, que a 

habitar/Sua dama muito mais graça lhe empresta/Breve lhe estou ausente, mas me resta/A 

mim só com o regresso já sonhar/Pois o oceano não pode me apartar/Do que a distância mal 

contesta/Viveremos assim, mais com a amizade/Sentindo que ela assim no avizinha/Do que é 

em tempo e gozo eternidade/E ao Éden recobrado encaminha/Sem ter de alcançar mais a 

ansiedade/Melhor possua, talvez, do que já tinha.”. 

No anexo, “Almas Gêmeas” a Autora exalta as qualidades de Barral, suas idéias 

libertárias, seus amores, sua individualidade, sua educação privilegiada e sua luta pelo fim da 

escravidão. Exalta, sobretudo, sua coragem e sua ousadia na vida e no amor. 

Na cronologia temos a articulação de fatos históricos a acontecimentos da vida dos 

personagens, nos situando em cada cenário. 

	  


