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RESUMO: Este trabalho tece considerações sobre a relação entre Howards End (1910),
romance de E. M. Forster, e Sobre a Beleza (2007), de Zadie Smith, a partir do conceito de
reescritura de Andre Lefevere (2007). Para isso, analiso as imagens projetadas pelas
personagens Margaret Schlegel e Kiki Belsey. O romance de Smith utiliza claros elementos
de reescritura do texto de Forster, cujo efeito é paradoxal: promove tanto um elo quanto um
distanciamento, uma vez que, ao engendrar a narrativa partindo de uma anterior, a autora
promove diferenças marcantes. Ao destacar suas protagonistas como destoantes do padrão
de comportamento ou de beleza estabelecidos, as obras em questão sintonizam uma
discussão em comum. No início do século XX, a imagem de uma mulher intelectual, solteira
e financeiramente independente destoava e desafiava as convenções da época. Um século
depois, é nítido um forte apelo criado em torno da beleza física, um dos mecanismos
ideológicos de subjugação da mulher. Assim, a imagem de uma mulher negra, obesa, e
casada com um intelectual branco surge como representação que desestabiliza tendências
padronizadoras. Esse estudo ampara-se em conceitos e discussões presentes em Lefevere
(2007), Wollock (2006), Lodge (2011) e Foucault (2014).
Palavras-chave: E. M. Forster. Literatura inglesa. Reescritura. Zadie Smith.
ABSTRACT: This paper aims to analyze the relation between the novels Howards End
(1910), by E. M. Forster, and On Beauty (2007), by Zadie Smith, taking into account Andre
Lefevere’s concept of rewriting (2007). In order to do so, we shall study some images
projected by the characters Margaret Schlegel and Kiki Belsey. Smith’s novel clearly uses
rewriting elements from Forster’s text, and the effect is a paradox: it promotes a link as well
as a disconnection, since the author emphasizes their differences by composing her
narrative from a previous novel. By creating protagonists which differ from the established
patterns of behavior and of beauty, the present novels attune to a common discussion. In the
beginning of the 20th century, the image of a single, intellectual, and independent woman
was conflicting and challenging to the social conventions at the time. A century later, a great
appeal for physical appearance becomes noticeable, one of the ideological apparatus for
women’s subjugation. So, the marriage of an obese black woman to a white British
intellectual appears as a representation that disturbs standardizing tendencies. This study
employs concepts and discussions present in Lefevere (2007), Wollock (2006), Lodge
(2011), and Foucault (2014).
Keywords: E. M. Forster. English Literature. Rewriting. Zadie Smith.
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O diálogo que surge a partir da reescritura entre Howards End (1910),
romance de E. M. Forster, e Sobre a Beleza (2007), de Zadie Smith, se dá desde a
primeira linha. Essa vinculação é afirmada como homenagem pela própria autora e
aparece em nota de agradecimento. Zadie Smith despontou como uma das vozes
mais expressivas da nova geração de escritores britânicos, no início do século XXI.
Quanto ao recurso à reescritura, mesmo apresentando nítidas diferenças em seus
diversos elementos de ligação (enredo, personagens, etc.), os romances levantam
uma discussão em comum, relevante tanto no início do século XX quanto no
presente século: a importância de questionar conceitos, padrões e ideias
estabelecidas através do intercâmbio entre as diferenças.
Com o intuito de discutir a relação entre as obras, apresento brevemente o
conceito de reescritura de Lefevere (2007), complementando-o com a noção de
comentário proposta por Foucault (2014). Em seguida, discorro de maneira sucinta
sobre a personagem de ficção, uma vez que o estudo enfoca as protagonistas de
cada romance. A partir delas, proponho algumas considerações sobre a função que
cumprem suas imagens no enfrentamento das convenções e discursos que as
enquadram como indivíduos destoantes. Há uma sintonia interessante entre as
personagens: a consciência sobre as forças e discursos que tendem a estereotipálas, e, em reação, surge suas respectivas formas de resistência.
Os romances de E. M. Forster, escritos majoritariamente na primeira década
do século XX, despertaram um curioso interesse do cinema quando cinco obras
foram adaptadas entre as décadas de 1980 e 1990. No início do século XXI, autores
como Zadie Smith e Damon Galgut2 recorrem a Forster para criar textos novos,
demonstrando com essas reatualizações a permanência do autor de Howards End
através do movimento contínuo promovido pela reescritura.
A reescritura como criação
O conceito de reescritura, na perspectiva de André Lefevere (2007), visa
principalmente o estudo da tradução e da crítica literária com enfoque nos aspectos
de manipulação e projeção de imagens de autores, obras e culturas para outras

Artic Summer (2014), romance do autor sul-africano Damon Galgut, retoma o título de um
romance inacabado de Forster e ficcionaliza as experiências do autor britânico em
Alexandria e na Índia.
2
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culturas. Em princípio, o autor elegeu o termo refração para tratar dos “desvios” que
categorias diversas como tradução, historiografia, antologias, ensino, crítica,
produção de peças etc., instauram com a reescritura de determinado texto. Essa
dinâmica é vista por ele como a adaptação de um texto literário para um público
diferente (LEFEVERE, 1982, p. 235). O termo, reformulado como reescritura, implica
os sentidos de ajustes, adequações ou modificações de um texto com a intenção de
influenciar o modo como este pode ser lido.
Conforme o crítico, existem dois fatores de controle responsáveis pela
moderação de um sistema literário. No interior deste, diversos profissionais entram
em ação: críticos, resenhistas, professores, tradutores, dentre outros. Esses
profissionais estariam imbuídos de autoridade e competência para determinar quais
obras serão aceitas, conquanto correspondam à poética e à ideologia vigentes. O
segundo fator, exterior ao sistema, Lefevere define como mecenato, que seriam os
“poderes (pessoas, instituições) que podem fomentar ou impedir a leitura, escritura e
reescritura de literatura” (LEFEVERE, 2007, p. 34).
O conceito de reescritura, nessa perspectiva, procura dar conta da
intermediação que atravessa os caminhos do texto literário, refutando a noção de
valor intrínseco do texto em favor do exame de forças contextuais como poder,
ideologia e manipulação. Lefevere emprega o termo “poder” no sentido foucaultiano,
ou seja, poder não trata apenas de forças repressivas. Aproveito a referência para
inserir a exposição de Michel Foucault (1971/2014) sobre o discurso, pois há uma
interessante complementaridade ao conceito de reescritura. O filósofo distingue os
discursos que “se dizem”, atravessam e desaparecem junto com o ato enunciador
daqueles situados na origem de outros, o comentário, que “os retomam, os
transformam, ou falam deles” (FOUCAULT, 2014, p. 21). Dentre os discursos
comuns ao segundo grupo, estão os textos literários. A anterioridade não concede
garantias de permanência aos discursos (textos) “fundamentais”. O comentário pode
alcançar proeminência ao passo que o texto que o originou pode desaparecer.
Foucault reconhece o vínculo entre texto fundante e comentário do seguinte modo: o
texto anterior passa ao estatuto de discurso sempre reatualizável (possibi lidade
aberta de falar), enquanto o comentário diz “o que estava articulado silenciosamente
no texto primeiro” (FOUCAULT, 2014, p. 24). Tal vínculo, deveras paradoxal,
fornece pistas esclarecedoras para compreender a dinâmica operante entre os
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romances ora tratados, pois da recriação de cenas, temas e subenredos de
Howards End em Sobre a Beleza surge um jogo curioso de imagens próximas e,
ao mesmo tempo distantes, bem como suplementares. Ainda de acordo com
Foucault,

os

comentários

instauram uma

série

de

repetições

que

dizem

“incansavelmente aquilo que, entretanto, não havia jamais sido dito” (FOUCAULT,
2014, p. 24).
Apesar de Lefevere dirigir sua atenção aos “intermediários” que reescrevem
a literatura, função consideravelmente redutora e incompatível com a que cumpre
Zadie Smith ao realizar sua obra, utilizo o termo como um dentre vários
procedimentos de reciclagem cultural característicos das artes contemporâneas.
Segundo Klunciskas e Moser (2007), o processo de reciclagem cultural insere-se
numa mudança de paradigmas em que as manifestações artísticas, imbricadas na
cultura, questionam e

criticam noções

como

continuidade, propriedade, e

originalidade, e assim reformulam e atualizam o conhecimento estético diante de
novos materiais, suportes e tecnologias. Assim, os romances aqui contemplados não
se separam facilmente enquanto literatura e reescritura, como Lefevere consegue
fazer ao discutir traduções e crítica literária, mas são antes obras que questionam e
rasuram a antiga oposição entre criação e cópia. O romance de Smith bem
caracteriza nossa época em que
O artista trabalha cada vez mais explicitamente com materiais
culturalmente já disponíveis e marcados. Não há mais o que
esconder. Sua integração na criação artística, sua “exibição” ou
tematização não têm mais efeito desvalorativo como outrora, quando
se podia desacreditar um autor, afirmando que ele havia composto
sua obra de peças desunidas, fragmentos transportados, restos
díspares vindo de outros lugares, não sendo sua própria invenção
nem feitura (KLUNCISKAS & MOSER, 2007, p. 34).

Entretanto, diversas consequências da reescritura podem ser observadas
com a circulação de Sobre a Beleza. As reescrituras estabelecem um movimento
dinâmico que afetam a recepção dos textos, como se pode observar a respeito de
Howards End (1910) em nosso sistema literário: a obra de Forster foi traduzida pela
primeira vez em 1993, logo após a grande projeção alcançada pelo filme adaptado,
do diretor James Ivory, em 1992. O filme concorreu aos principais prêmios do Oscar.
Esse processo de circulação, relativamente simples de ser verificado, é talvez a
principal questão levantada por Lefevere (2007): poder, ideologia, instituição e
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manipulação são fatores diretamente relacionados à canonização ou não de obras
literárias. O romance de Smith promoveu semelhante movimento, principalmente por
tratar-se de uma autora jovem e negra em ascensão a atualizar o interesse do
público e da crítica não só para sua obra mas também para Forster.
Sobre a Beleza (2007) desponta como reescritura literária, ou seja, ao
apropriar-se de vários aspectos de Howards End e reinscrevê-los num outro
contexto, estabelece um vínculo crítico e criativo com a obra de Forster. Em linhas
gerais, Londres é deslocada, enquanto espaço urbano central, para Wellington,
cidade universitária fictícia, próxima a Boston nos Estados Unidos. Os intelectuais
Schlegel e os burgueses pragmáticos Wilcox – que figuram como polos de
pensamento opostos – ressurgem como a família Belsey (multiétnica, liberal) e os
Kipps (negros, conservadores). A reconfiguração racial é acompanhada da
ideológica:

discutir

conservadorismo

versus

liberalismo

passa

do

plano

socioeconômico em Forster para o intelectual em Smith. A herança, vínculo
estabelecido entre as mulheres dos núcleos familiares opostos, passa de uma casa
em Howards End para uma pintura valiosa em Sobre a Beleza.
A personagem de ficção
Ao longo do século XX até a presente data, a personagem de ficção
estimula uma das maiores dificuldades para a crítica literária. A partir do formalismo
russo e do estruturalismo, cujo aparato teórico buscava o estabelecimento de regras
que poderiam definir a especificidade do literário, observa-se com certa frequência a
noção de que a personagem funcionaria como um dispositivo linguístico, operando
no interior da estrutura narrativa, como um mero elemento de coesão (WOLLOCK,
2006, p. 297).
É importante lembrar que essa redução da personagem na teoria surge
como resposta à associação até então comum entre personagem e pessoa real
implícita. Percy Lubbock, em The Craft of Fiction (1921/1929, p.8), por exemplo,
discorre sobre personagens de ficção como seres que saltam das páginas, e
tornam-se cada vez mais íntimos dos leitores. Aos olhos dos teóricos formalistas,
esse tipo de associação fomentava nos leitores uma atitude ingênua perante os
meandros da ficção, sendo, portanto, uma visão a ser descartada.
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Em Aspectos do Romance (1927/2005), Forster argumenta que o
personagem se torna mais convincente quanto mais figurar de acordo com as leis
que governam a obra enquanto objeto estético. Ou seja, há uma nítida barreira a
dividir os seres de ficção (homo fictus) dos seres humanos reais (homo sapiens)
(FORSTER, 2005, p. 69).
Percebe-se uma polarização no tratamento dado à personagem de ficção.
Por um lado, este elemento é considerado de pouca importância para dar conta das
características da forma romanesca e assim foi deixado em segundo plano ou
completamente ignorado pela corrente crítica dominante. Por outro lado, ele é visto
como elemento central da narrativa. David Lodge (2011), por exemplo, situa-o da
seguinte forma:
O personagem pode ser considerado o elemento mais importante do
romance. Outras formas narrativas, como a épica, e outros formatos,
como o filme, são capazes de contar histórias com a mesma
desenvoltura, mas nada se compara à grandiosa tradição do
romance europeu em termos de riqueza, variedade e profundidade
psicológica na representação da natureza humana. No entanto, em
toda a arte da ficção, o personagem é provavelmente o aspecto mais
difícil de se discutir em termos técnicos (LODGE, 2011, p. 76).

Fica claro nas palavras de Lodge um contrapeso à visão formalista e
estruturalista sobre a personagem. Bem mais do que elementos de coesão,
personagens são, além de “seres narrados”, capazes de narrar, e cuja amplitude e
densidade mimética extrapolam a mera funcionalidade estrutural dentro da narrativa.
A sintonia entre as protagonistas
O destino de uma casa nos arredores de Londres conduz a narrativa de
Howards End (1910), romance que consagrou E. M. Forster ainda jovem. A casa é
propriedade familiar para os Wilcox. Já para Margaret Schlegel, trata-se de herança
“espiritual”. O romance aborda questões como a propriedade, a crise nas relações
pessoais e a herança no período eduardiano (1901-1910), momento de grande
mobilização política e social na Inglaterra.
Sobre a Beleza (2007) reescreve não apenas elementos-chave de
Howards End. Algumas discussões presentes no ensaio Sobre a Beleza e Ser
Justo

(1998), da

filósofa

Elaine

Scarry, são retomadas e desenvolvidas

ficcionalmente. Do romance, Smith apropria-se de diversos aspectos do enredo,
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citados anteriormente, e “efeitos idiossincráticos” do autor, como coincidências
desconcertantes, beirando o inverossímil. Em artigo sobre a estrutura narrativa de
Forster, Smith (2003) discorre sobre a relação entre os personagens, que
invariavelmente são marcados por incertezas, e a estrutura narrativa incerta e
muitas vezes caótica em que atuam. Já do ensaio de Scarry (1998), Smith aproveita
a discussão sobre o Belo no meio acadêmico norte-americano. Nesse contexto,
convivem variadas abordagens, como a que percebe no Belo um efeito alienante
(contemplar a beleza distrai nossa atenção, o que favorece a indiferença tanto em
relação a arranjos sociais equivocados bem como em relação à justiça social), bem
como há os que acreditam na destruição do belo objeto tão logo ele for apreciado
(SCARRY,

1998,

p.

40).

Scarry

procura

“reabilitar”

o

conceito, partindo

principalmente de perspectivas como a justiça (humanista) e a pedagógica (a noção
de “erro” é fundamental no processo de aprendizagem estética).
Sobre a Beleza (2007) pertence a um subgênero romanesco, o romance
universitário (campus novel). Howard Belsey, um dos personagens centrais, é um
professor inglês de história da arte numa renomada universidade norte-americana, a
fictícia Wellington. Grande parte da ação se dá neste meio acadêmico. Howard
encarna o tipo de intelectual combativo, “desconstrucionista”, que atua numa
verdadeira cruzada contra falácias mistificadoras, como os conceitos de “gênio”,
“inspiração” e “beleza”. Ele seria o tipo de intelectual que Scarry diagnostica como
uma das forças que, ao tentar “desmascarar” aspectos socialmente construídos em
relação ao Belo, ignora o caráter ético e o “poder” educativo / criativo que o
acompanhou por séculos.

De certa forma, o personagem representa o

endossamento acrítico do pensamento pós-estruturalista. Sua refutação da noção de
Belo nas artes corresponde também ao não reconhecimento do que é de fato
relevante em sua vida pessoal. Em decorrência disso, Howard tropeça bastante nas
relações com a família: as diferenças com o pai parecem insuperáveis; seu
casamento com Kiki, uma enfermeira afro-americana, caminha para o fim; e o
desconhecimento sobre a vida e a personalidade de seus três filhos resulta em
situações embaraçosas.
Assim como em Howards End, o romance de Smith coloca em evidência o
encontro entre duas famílias. Jerome Belsey, primogênito de Howard e Kiki, cumpre
um estágio em Londres. Por meio dessa experiência, hospeda-se (por coincidência)
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na casa do ultraconservador Monty Kipps, inimigo intelectual de Howard. Jerome
envolve-se com Victoria, filha de Kipps, fato que desencadeia uma série de conflitos
e mal-entendidos. Esse mote está presente no romance de Forster e é reescrito no
século XXI por Smith a partir de famílias negras e mestiças.
Em Howards End, num primeiro momento, a diferença entre os intelectuais
liberais (família Schlegel) e a alta burguesia reacionária e conservadora (família
Wilcox) parece nítida. David Bradshaw (2007, p. 154) discute sobre a propagada
antítese entre as famílias e observa que, em alguns aspectos, realmente as
diferenças são inegáveis. Porém, um olhar mais atento à ironia fina de Forster
depara-se com um complexo de aparências que sublinha mais semelhanças do que
antagonismos entre eles. Em alguns capítulos, percebe-se que o liberalismo das
irmãs Schlegel resvala quando as diferenças de classe se acentuam. Ilustra essa
tendência a forma como Leonard Bast (representante da classe trabalhadora) e sua
esposa são tratados pelas irmãs: as tentativas de ajudar o jovem a melhorar de vida
são desastrosas; os modos de sua esposa são ridicularizados. Desse modo, Forster
trata da hipocrisia presente até mesmo em setores da sociedade que se apresentam
como progressistas, como é o caso dos intelectuais.
Em Sobre a Beleza essa crítica se repete com o fato de Howard perceberse liberal (em contraste com Kipps) enquanto que seus atos e sua posição
intelectual revelam certo conservadorismo, mesmo que enrustido. O enfrentamento
entre liberais e conservadores aparece em diversos momentos da narrativa. Num
dos mais emblemáticos, Kiki, simpática à seriedade de Monty Kipps, contesta o
argumento dele de que o sistema de cotas para negros na universidade encoraja a
cultura da vitimização. Ele contra-argumenta: “Liberais nunca acreditam que os
conservadores são motivados por convicções morais tão profundamente nutridas
quanto a que vocês próprios, liberais, alegam nutrir” (SMITH, 2007, p. 370). Se em
Howards End a oposição entre liberalismo (intelectuais) e conservadorismo
(burguesia), mascara interesses de classe em comum – grande parte da crítica
sobre o romance aceitou facilmente a antítese –, em Sobre a Beleza a ambiguidade
de tal oposição é posta às claras, de modo que um intelectual negro coloca-se
contra políticas raciais favoráveis a outros negros. Esse exemplo ilustra bem o que
Foucault chama de “repetição disfarçada”: o comentário diz algo além do texto
antecessor, sendo que este “algo além” já existia no ponto de partida. Sobre esse
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movimento complexo, o filósofo conclui que “o novo não está no que é dito, mas no
acontecimento de sua volta” (FOUCAULT, 2014, p. 25), o que marca uma das
características mais interessantes da literatura no contexto de reciclagem cultural: a
profunda conscientização crítica sobre as representações históricas e artísticas.
Em nota de agradecimentos ao final do livro, Smith afirma que o romance é
obviamente inspirado em Forster, seu objeto de paixão, a quem presta homenagem
(SMITH, 2007, p. 445). Muitas vezes, essa homenagem a partir da reescritura beira
o pastiche, e com isso marca não apenas aproximações ou semelhanças, mas
também nítidas diferenças. Com esse arranjo em mente, discorro a seguir sobre as
imagens que surgem a partir das protagonistas de cada obra, por perceber nessas
imagens

uma

discussão

pertinente:

mulheres

que

destoam

de

padrões

estabelecidos em cada época – seja em relação à beleza física ou ao
comportamento.
Em Howards End, Margaret Schlegel é a mais velha de três irmãos ricos e
órfãos. A família dedica o seu tempo ao ócio, a discussões intelectuais, a eventos
culturais, dando continuidade aos hábitos do pai, um intelectual alemão (o
sobrenome alude aos irmãos August e Friedrich Schlegel). Desde a mais tenra
idade, a personagem desenvolve sofisticadas discussões sobre os mais variados
temas. Em certa ocasião, ao presenciar uma conversa acalorada sobre os desígnios
de Deus em relação à Inglaterra e à Alemanha, Margaret, então com treze anos,
manifesta o seguinte argumento: “ou Deus não sabe o que pensa sobre a Inglaterra
e a Alemanha, ou são eles que não sabem o que Deus pensa” (FORSTER, 2006, p.
52). Na narrativa, a personagem figura como uma intelectual, semelhante aos
integrantes do famoso grupo de Bloomsbury, do qual Forster e Virginia Woolf
fizeram parte. Essa disposição influencia a forma como a personagem se relaciona
com outros personagens e situações de seu cotidiano. Em diversas situações,
Margaret se posiciona criticamente em relação às convenções sociais vigentes,
postura que muitas vezes incita os conflitos da narrativa.
A independência e boa situação financeira é outra característica marcante
da personagem, algo incomum para mulheres inglesas do início do século XX. Sua
situação viabiliza não apenas seu estilo de vida, mas também parte de seu
comportamento contestador. Em vários trechos do romance, Margaret demonstra ter
uma clara consciência dos seus privilégios de classe. Ela afirma, por exemplo,
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desejar correr riscos por toda a vida, pois quando se tem dinheiro os riscos nunca
são grandes demais (FORSTER, 2006, p. 84). Bem como não se furta declarar com
franqueza que o abismo mais profundo não seria a ausência de amor, mas a
ausência de dinheiro.
A respeito da aparência física, as irmãs Schlegel apresentam diferenças que
influenciam suas relações pessoais. Margaret não é tão atraente quanto Helen
Schlegel. Assim como a protagonista de Charlote Brontë, Jane Eyre, cuja descrição
destaca bastante a relação entre a sua falta de atributos físicos e sua grande
habilidade intelectual, Margaret também possui dotes intelectuais que se destacam
em contraste com sua aparência:
Helen seguia nessa mesma toada, embora num ritmo mais
irresponsável. No caráter, assemelhava-se à irmã, mas era bonita, e
como tal propensa a tirar melhor proveito da vida. [...] era comum
que atraísse todas as atenções, enquanto Margaret – ambas eram
tremendas conversadoras – mal era notada (FORSTER, 2006, p.
52).

Percebemos que a heroína de Forster, além de ter independência financeira,
parece bastante à vontade com a liberdade que desfruta sendo uma mulher solteira.
Tal disposição, que destoa do papel social convencionalmente estabelecido para
mulheres ricas da época, é comentado pela personagem Ruth Wilcox, grande amiga
de Margaret. Em certo momento, Ruth questiona se Margaret pensa sobre si
mesma, pois, para ela, a amiga parece ter se esquecido de que é uma jovem mulher
(FORSTER, 2006, p. 97). As visões de Ruth e Margaret divergem bastante em
relação aos papéis sociais de homens e mulheres. Ruth tem uma visão
conservadora, acredita que é mais sensato deixar a ação e a discussão com os
homens (FORSTER, 2006, p. 102). Margaret e seu círculo de amigos, por outro
lado, pensam o contrário: acreditam que as mulheres têm o direito de agir e discutir
os rumos do país, tanto quanto os homens. As diferenças, no entanto, em nada
atrapalham a grande empatia que surge entre elas, sendo tal amizade emblemática
da epígrafe que abre o romance: “Ligue, simplesmente...”.
Margaret defende a igualdade de direitos e deveres entre os sexos, porém,
apresenta uma noção bem clara sobre as distinções de gênero ao refletir sobre as
diferenças entre sua casa e a residência da família Wilcox:
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Suponho que a nossa seja uma casa feminina e a pessoa deve
simplesmente aceitar o fato [...] não quero dizer que esta casa esteja
cheia de mulheres. Estou tentando dizer algo mais inteligente. Quero
dizer que foi inapelavelmente feminina mesmo no tempo de papai [...]
nossa casa tem que ser feminina, e tudo que podemos fazer é evitar
que seja efeminada. Do mesmo modo que uma certa casa, que
poderia mencionar, mas não vou, parece inapelavelmente masculina,
e tudo que seus moradores podem fazer é evitar que seja bruta
(FORSTER, 2006, p. 66).

A personagem relaciona a erudição, o apuro intelectual, com o feminino:
mesmo na época de seu pai (um intelectual), sua casa era feminina. Já a arrogância,
a agressividade, o conservadorismo e a ignorância, traços marcantes da família
Wilcox, são relacionados com o masculino. Tal associação, assim como a amizade
com Ruth Wilcox, não aparece como empecilho para o desenvolvimento de laços
entre as personagens.
É interessante observar que as personagens refletem um fenômeno
observado no pensamento feminista, que parte de noções como “semelhança” e
“diferença” utilizadas de acordo com o contexto que melhor se adéqua a suas
demandas. Segundo Nancy Cott (1986), essa perspectiva pode ser resumida do
seguinte modo:
Aponta para as liberdades individuais através da solidariedade
sexual. Reconhece a diversidade entre as mulheres ao mesmo
tempo em que postula que as mulheres reconhecem sua unidade;
exige consciência de gênero como sua base, e contudo exige a
eliminação de papeis de gênero pré-definidos. Esses paradoxos se
baseiam na situação atual das mulheres [...] (COTT, 1986, p. 49).

Quando se casa com Henry Wilcox, viúvo de Ruth, Margaret lida
continuamente com as diferenças através de conciliações, compreensão, perdão,
mas também através de enfrentamentos, conflitos e atitudes que movem a narrativa
e demonstram um profundo conhecimento da dinâmica entre os gêneros, e entre
visões de mundo conflitantes. Margaret apresenta um perfil feminino bem específico:
uma mulher curiosa sobre o mundo, politizada, consciente da força das prescrições
sociais, mas também certa da liberdade que sua posição financeira propicia. É
preciso acrescentar aqui o seu ideal de integração com o outro, e com as diferenças.
As referências artísticas no romance Sobre a Beleza são diversas e
marcantes. A começar pelo objeto de estudo de Howard Belsey, a obra de
Rembrandt. A partir dela Howard procura desmistificar o conceito de gênio. Logo no
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início do romance, Howard faz uma associação entre sua esposa e filha, postadas
na cozinha durante o café da manhã, e as carregadoras de água rechonchudas de
Picasso (SMITH, 2007, p. 20). Ao longo de todo o romance, o tamanho de Kiki é
destacado. Seja em momentos de ponderação da personagem sobre estar
possivelmente fora do universo sexual devido ao peso, ou em pequenos gestos
rotineiros, como não ter o corpo completamente abarcado pelos braços do marido.
O corpo de Kiki aparece como uma espécie de símbolo de resistência à
padronização. Sua aparência passa pelo crivo da autoaceitação, e, posteriormente
pelo elogio de amigos, pelo flerte anônimo nas ruas, e o reconhecimento de Carlene
Kipps, figura que em muito assemelha-se a Ruth Wilcox (note-se a saúde frágil, a
amizade súbita com a protagonista, a postura conservadora a respeito das relações
entre marido e esposa, o falecimento, e o legado deixado como prova de amizade):
no primeiro encontro entre Kiki e Carlene, diante da surpresa da última com o
tamanho da outra, esta reage em tom de galhofa, pois nela tudo é grande, “peito” e
“bunda”. Carlene responde: “Fica muito bem em você. Você comporta isso muito
bem” (SMITH, 2007, p. 97).
No romance de Smith, tanto Kiki quanto Carlene distanciam-se do perfil
intelectual. Esse papel cabe a seus maridos. No entanto, as personagens
demonstram sensibilidade em relação às artes. Carlene, mesmo sem aprofundar-se
no assunto, revela a Kiki amar poesia. Além do mais, apresenta uma valiosa coleção
de pinturas, seu antídoto para a solidão. Kiki, em visita a Carlene, admira uma
pintura de Erzulie, deusa vodu, do artista haitiano Hyppolite. As duas mulheres, além
das afinidades com a arte (apesar de desconhecerem os conceitos técnicos)
reconhecem e experimentam o Belo.
Além do mais, Kiki tem a habilidade de reconhecer o Belo em gestos,
pessoas, pinturas, retratos, etc., ao passo que Howard tenta construir argumentos
para desmascarar e desmistificar os autorretratos de Rembrandt. Para ele, o pintor
holandês bem exemplifica os processos de construção cultural que geralmente são
confundidos com o ideal de gênio. O rigor e intransigência com que Howard conduz
sua carreira acadêmica restringem suas relações profissionais, o que também afeta
a sua remuneração. Em sua vida pessoal, a intransigência afasta-o da convivência
pacífica com o pai, ao passo que a licenciosidade e autoindulgência em relação ao
sexo fora do casamento arruínam sua relação com Kiki.
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Não é por acaso que a personagem central do romance de Smith é uma
mulher negra, obesa, descendente de escravos e cuja visão de mundo contrasta
sensivelmente com a do marido, branco, acadêmico, britânico. As construções
sociais pesam de maneira onipresente. Na ocasião do aniversário de casamento,
Kiki, ao servir os convidados, vislumbra o quão desagradável é a forma como somos
inevitavelmente vistos. A personagem vislumbra sua própria imagem: uma mulher
negra, de lenço na cabeça, segurando uma bandeja de comida “como uma criada
num filme antigo” (SMITH, 2007, p. 104).
Sua autoconsciência no conflituoso trato com as diferenças sintoniza-se com
as convicções de Margaret no romance de Forster. No entanto, o Outro para
Margaret está restrito ao universo masculino de seus pares sociais. Kiki, por outro
lado, demonstra grande flexibilidade e curiosidade no trato com as diferenças, sejam
elas culturais, de gênero, de classe social. Sua própria inserção no universo de
discurso que habita o marido problematiza a dinâmica da diferença e a forma que
esta pode afetar visões pré-concebidas de identidade, valores morais, éticos e
estéticos. A personagem de Smith repete e amplia, em outro contexto, as linhas de
enfrentamento de preconceitos e da intolerância, atuando num processo de
construção que aparenta estar em curso contínuo.
Considerações finais
O conceito de reescritura proporciona situar e analisar o texto literário tendo
em vista aspectos muitas vezes negligenciados pela crítica, como o prestígio, o
poder, as instituições, e pessoas que influenciam a circulação dos textos. No caso
aqui estudado, o elo entre os romances Howards End e Sobre a Beleza através da
reescritura insere os romances em uma relação dinâmica. Zadie Smith resgata uma
tradição literária que aproveita discussões sobre diferenças de classe, culturais, e de
gênero, promovendo na ficção séries conflituosas – em que se alternam frustrações
e a esperança de dias melhores. Forster, por seu turno, tem sua obra inserida num
diálogo com a literatura contemporânea, sendo essa influência importante para
dispor seu trabalho a novos leitores, bem como demonstra sua forte presença na
renovação literária (Zadie Smith tem grande destaque atualmente no espaço literário
britânico).
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A personagem de ficção, como elemento de análise, é muitas vezes evitada
pelas ambiguidades que lhe são inerentes. Porém, conforme exposto ao longo do
texto, as protagonistas das obras estudadas projetam imagens que levantam
discussões relevantes sobre a situação da mulher em determinada época.

Em

Howards End, Margaret Schlegel apresenta um perfil feminino em desacordo com
as expectativas sociais sobre o papel da mulher em seu tempo. Por outro lado, a
tolerância, a aceitação do outro, fazem da personagem um importante elemento de
integração em meio à tessitura fragmentária em que atua. O mesmo pode ser dito
sobre Kiki Belsey, em Sobre a Beleza, que, além do mais, tanto representa o belo
(uma beleza outra, “fora do padrão”) quanto é capaz de identificá-lo e apreciá-lo, em
contraste com o marido, ironicamente, um especialista em Rembrandt.
As

personagens

femininas

destacadas

na

análise

apresentam

aproximações, mas também distanciamentos. Juntas, compõem imagens femininas
que desafiam convenções e padrões de comportamento e estéticos vigentes em
cada época. A ligação entre as protagonistas de Forster e Smith sintonizam um tipo
de solidariedade (situação em comum) de um grupo que ao longo do último século
experimentou uma mudança radical em sua posição no mundo – influenciando o
surgimento de conhecimentos novos sobre o gênero humano –, mas cujo histórico
de opressão se faz presente em situações cotidianas e em pequenos gestos, que
sinalizam a necessidade de constante reflexão e discussão.
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