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Decompondo o centauro e a sereia: mobilidade, imobilidade 
e construções identitárias na primeira fase da obra 
Scliariana, de 1972 a 1980 

Leopoldo O. C. de Oliveira 

É lugar-comum na critica sobre a ficção scliariana a constatação de 
que suas personagens são identitária e culturalmente híbridas, sendo os 
casos mais citados como emblemáticos as figuras do centauro Guedali (O 
Centauro no Jardim, 1980) e a estátua de uma sereia que pertence a Ester, 
de (O Ciclo das Águas, 1976). Vejamos algumas asserções sobre o tema: 

Com efeito, se o centauro representava tanto a assimilação da cultura 
local pelos descendentes dos primeiros imigrantes, como, 
paradoxalmente, a permanência da condição ambígua do judeu em 
Guedali, a amputação deste estado ambivalente aponta a resolução da 
contradição. Ao mesmo tempo, porém, sintetiza a morte das culturas 
originais que viviam no dúplice herói – seu “gauchismo” e seu 
“judaísmo”, que, por mais antagônicos que sejam, convergem num 
aspecto: a situação mútua de exílio e descentramento social. 
(Zilberman, 1998, p.341; citado em Lia, 2003/2004, p.106) 

Entendo o termo hibridismo, aplicando o termo à escrita de Moacyr 
Scliar, como a simultaneidade de identidades em um mesmo sujeito ou 
grupo, as quais podem carregar muitos ou poucos traços em comum, mas 
que possuem peculiaridades que tornam sua coexistência conflituosa e/ou 
paradoxal, ao menos enquanto não houver uma “negociação” entre ambas e 
uma resolução para seus impasses, deixando os sujeitos que as portam em 
posição de desajuste para consigo mesmos e/ou perante determinado grupo. 

A bem da verdade, ao menos até O Centauro no Jardim, mais do que 
hibridismo, existe uma bipolaridade nas personagens centrais das obras 
escritas entre 1972 e 1980. Entendo por bipolaridade a situação identitária 
em que se está posto entre duas opções de identificação mutuamente 
excludentes, as quais exigem do sujeito uma escolha, nem sempre nítida e 
clara. 

Assim, como ressalta Waldman (2003, p.129), entre as tradições 
judaicas da Europa Oriental e as pressões homogeneizantes da sociedade 
brasileira, personagens como Joel, Mayer Guinzburg e Guedali preferem 
“pôr suas origens entre parênteses” para galgar posições mais destacadas na 
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estratificação social. Entretanto, há sempre um sentimento de perda e de 
crise identitária pela opção descartada, pelo afastamento da cultura de 
origem, o que nos remete à questão espinhosa da “assimilação”. 

Regina Igel (1997, pp.129-134), apoiada em James A. Banks,1 
diferencia “assimilação” de “aculturação”. Assim, “assimilação” seria o 
abandono total da identidade, da identificação e da cultura de origem em 
favor daquelas da sociedade receptora. Por outro lado, “aculturação” seria a 
mescla de traços culturais de grupos diferentes, geralmente prevalecendo as 
características do grupo hegemônico. 

Neste sentido, podemos descrever várias das personagens de primeira 
fase da obra scliariana como “aculturados”, ao menos até serem forçados a 
escolher por pautarem seus atos nos padrões de sociabilidade tipicamente 
brasileiros: em A Guerra no Bom Fim (1972), temos meninos judeus com 
nomes brasileiros, que, se por um lado, alimentam-se de comida iídiche, por 
outro, jogam futebol em campinhos de várzea como qualquer moleque 
brasileiro. Em O Exército de um Homem Só (1973), Mayer Guinzburg 
negligencia a religião e as tradições de seus pais em favor da ideologia 
socialista, mas batiza os prédios que constrói com nomes bíblicos. 

Um outro viés pelo qual esse processo de aculturação dos judeus no 
Brasil é representado ou sugerido nas narrativas que estamos analisando é a 
aproximação da condição judaica da condição de outros grupos que estão à 
margem da sociedade, como os negros e os pobres. 

Entretanto, em Scliar, a aproximação da condição judaica da 
condição do excluído e do marginal opera como elemento que propicia o 
desejo de superação desta condição, com a consequente maior integração no 
contexto cultural do país. Creio que o conceito-chave para a compreensão 
desta dinâmica seja a noção de mobilidade, tanto física (deslocamentos 
espacio-temporais), quanto social (mudança de status e/ou papel na 
estrutura socioeconômica e cultural). Melhor formulando, a mobilidade 
física das personagens scliarianas de primeira fase reflete e proporciona, em 
uma primeira instância, um desejo por transformações e adequações de sua 
identidade ao ambiente em que vivem. 

                                                 
1 James A. Banks, Teaching Strategies for Ethnic Studies, 2. ed., Boston, Allyn & Bacon, 
1979, p.66. (cf. indicação de Iget, 1997, p.130). 
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Em um capítulo de livro intitulado “Identidades e Nomadismos”, Zilá 
Bernd (in Jobim, 1999, pp.95-111), comentando posicionamentos de 
Edouard Glissant e Jacques Derrida, além de ressaltar o caráter multifário e 
mutável das identidades, propõe a nomenclatura de “identificação”, posto 
que corresponde a “um elogio da errância, onde os conceitos não se 
imobilizam, sendo percebidos como fazendo parte de um processo em 
perpétua transformação.” (Bernd, 1999, p.98). Segundo a autora, “neste 
modelo, pensa-se a identidade não como o fortalecimento de uma raiz 
única, mas como rizoma, ou seja, a raiz múltipla que se abre em busca do 
outro, aceitando o múltiplo e o diverso como base da (re elaboração 
identitária.” (Bernd, 1999, p.100) 

Por mais epistemológica e ideologicamente atraentes que sejam estas 
teorias da “identificação” e do “rizoma”, que parecem perfeitamente 
combinar com o tipo de construções identitárias judaicas e scliarianas, 
cumpre aqui refutá-las como base teórica para a análise das características 
de identidade e identificação das personagens de primeira fase. Isso resulta 
do fato de que as teorias de Glissant, segundo a autora, são postas enquanto 
uma alternativa às construções identitárias exclusivistas, rígidas e estanques 
que se criaram nas Américas em reação à negação de matrizes identitárias 
próprias aos autóctones por parte do colonizador, como a negritude e a 
crioulidade, as quais denomina de “identidades reativas” (Bernd, 1999, 
pp.95-96). A saída para isso seria justamente uma revalorização de práticas 
pré-coloniais, como o nomadismo, que propiciaria uma maior fluidez e 
pluralidade identitárias. 

Por outro lado, não se pode dizer que as experiências identitárias e 
culturais judaicas no Brasil sejam caracterizadas como “reativas”, uma vez 
que se trata de uma identidade com matrizes discursivas e materiais já 
formuladas, ou em formulação, há mais de três mil anos. As transformações 
pelas quais passou e passa a judeidade em nosso país decorrem de uma 
necessidade de adaptação a um lugar diaspórico, que agora é visto como um 
lugar permanente. O que caracteriza as diásporas judaicas nas Américas é 
justamente esse sentimento de perenidade, uma vez que as 
cronologicamente longas diásporas europeias, norte-africanas e do Oriente 
Médio eram vistas como precárias, devido tanto às segregações e 
perseguições a que os judeus estavam expostos quanto à presença de Sião 
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no imaginário judaico como o lugar definitivo para a redenção e instalação 
do povo. 

Com o crescente status de concretude adquirido pela Terra Santa, a 
partir do advento do Sionismo e da fundação do Estado de Israel, e a 
consequente noção de legitimidade, viabilidade e estabilidade que a 
diáspora passou a representar, a questão que se colocou aos judeus-
brasileiros, e o que está bem representado nas personagens centrais dos 
romances e contos que denominamos como pertencentes a uma primeira 
fase da obra de Moacyr Scliar (de 1972 a 1980), foi não a de procurar um 
lugar para estar no mundo, pois este lugar já foi encontrado (i.e. o Brasil), 
mas a de “procurar seu lugar neste mundo”, ou seja, um modo adequado e 
coerente de agir e de pensar na sociedade e na cultura às quais estão se 
integrando, em um processo de enraizamento em curso. 

Regina Igel, em uma leitura diacrônico-simbólica de A Guerra no 
Bom Fim (ou seja, analisa a trajetória de vida das personagens como 
metáfora das transformações do bairro judeu porto-alegrense e estas 
enquanto símbolo das metamorfoses, impasses e dilemas da vivência 
judaica no Brasil), assevera que: 

As várias dimensões de Joel – judeu, esquerdista, dentista, alucinado, 
amante, indiferente, deprimido, generoso, saudosista, esperançoso, 
valente, covarde – são habilidosamente diferenciadas. No entanto, 
todos os Joéis, embora diferentes por ações e pensamentos, 
vinculam-se e são um só homem, concentrado em si, ambivalente, 
arredio e, ao mesmo tempo, atraído a contatos pessoais e sociais. 
Nenhuma de suas facetas se destrói para que surja outra, todas 
convivem na mesma pessoa. 

 

Nesse sentido, Joel é uma alegoria do seu bairro, pois assim pode ser 
visto o núcleo judaico do Bom Fim ou assim podem ser todos os 
aglomerados urbanos judaicos, na Diáspora. Neles, a força dos 
elementos extrínsecos ao judaísmo operam suas atrações, o 
antagonismo antijudaico extremo convive com movimentos pró-
sionismo e antissionismo, nos próprios círculos judaicos. Com sua 
alegoria, Joel e suas contradições acumulam-se e convivem em 
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relações de opostos2: o valente capitão atira-se em defesa do seu 
povo, mas afasta-se das leis tradicionais ao distanciar-se da moça 
judia que a comunidade lhe destina; com o Rei Salomão como 
arquétipo, junta-se a uma Rainha de Sabá do Morro da Velha; luta 
pela justiça social no Brasil, entrega-se a um socialismo juvenil, 
proclama-se sionista e respeita as grandes datas religiosas e populares 
da sua comunidade; desafiando a práxis judaica, permanece solteiro e 
celebra o amor livre de compromissos. (...) (Igel, 1997, p.114) 

Pelas palavras da autora, evidencia-se então que a dimensão do 
individual não espelha reflexamente as questões de uma identidade coletiva, 
mas com elas mantém complexas interações comportamentais e 
psicossociais, dando forma a um painel ou mosaico de identidades in 
momentum. Por este motivo, reafirmo que, embora sejam figuras bastante 
complexas e plurais, as personagens de primeira fase da escrita de Scliar 
vivenciam um conflito basicamente binário, quer seja o da tensão e conflito 
entre integração e manutenção; entre tradição e modernidade. 

Uma solução possível para este binarismo, possibilidade esta não 
aleatoriamente ficcionalmente presente nas últimas obras do período 
analisado, seria uma negociação ou síntese entre os elementos opostos ou 
dissonantes na composição identitária dessas personagens, o que nos remete 
uma vez mais à figura interessante e controversa do híbrido. Duas 
personagens são importantes para analisarmos esta hipótese: Raquel (Os 
Deuses de Raquel, 1976) e o centauro Guedali (O Centauro no Jardim, 
1980). 

Educada em uma escola católica, por imposição do pai, um judeu 
latinista que opta por certo afastamento da comunidade judaica de Porto 
Alegre, Raquel desde cedo sente pressões e discriminações pela diferença 
radical que a singulariza no ambiente que frequenta. Isso a leva a um 
sentimento de intenso descentramento psicológico e sócio-interativo. 
Homônima da Raquel bíblica, que, ao partir com Jacó, leva consigo as 
imagens dos deuses da família de seu pai como símbolo de que carrega 
também o direito a herdar sua fortuna, a Raquel de Scliar procura na 
religião da maioria o instrumental não apenas para mitigar um profundo 
sentimento de culpa e inferioridade, mas também para integrar-se ao grupo 

                                                 
2 Destaques meus. 
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hegemônico e assim, simbolicamente, ter resguardados seus direitos de 
acesso a tudo o que isso significa. 

Entretanto, acossada por uma culpa de mão dupla, a de ser elemento 
estranho ao meio e a de, por ventura, abandonar a fé e a tradição de seus 
pais, Raquel, similarmente ao híbrido,3 procura um caminho medial, uma 
síntese, entre os elementos dissonantes de sua personalidade etnossocial. 
Vejamos o trecho: 

Dias de fé intensa. Raquel, ameaçada pelo inferno, toma uma 
decisão: converte-se ao cristianismo. Mas não publicamente. Não – 
este prazer ela não dará à Irmã Teresa, e além disso quer poupar à 
mãe o desgosto. 

Concebe para si um cristianismo peculiar, que inclui o culto à 
Virgem e a Cristo – mas não as orações, nem a missa, nem a 
confissão, nem a comunhão, nada que torne a religião visível. E 
mantém em segredo a sua fé, à semelhança dos primeiros cristãos 
que se reuniam no interior da terra, em catacumbas, para orar diante 
dos ossos dos mártires e do símbolo de Cristo: o peixe, o animal que 
se move em silêncio no ventre frio e escuro das águas. Assim operará 
esta guerrilheira da fé, esta agente secreta, esta cavaleira andante 
disfarçada: por dentro, cristã; por fora, judia, negando a chegada do 
Messias e se recusando afazer o sinal da cruz. (...). (Scliar, 
2003[1976], pp.35-36)4 

Ao não assumir publicamente seu cristianismo peculiar (que, de 
resto, não é cristianismo) e ao afastar-se do judaísmo e da comunidade 
judaica, ato representado por seu afastamento de Débora, que, segundo seu 
pai, é uma “judia de gueto”, Raquel não alcança sucesso em sua empreitada 

                                                 
3 Note-se que, na figura do híbrido, não há necessariamente conflito entre as duas matrizes 
culturais que o enformam, nem ao menos há a necessidade de que uma possível síntese entre 
ambas seja apenas o resultado de uma soma de suas características. 
4 Esta experiência de conversão secreta de Raquel corresponde a uma ficcionalização de uma 
situação real ocorrida com o autor em sua adolescência. Segundo o próprio:  
“Fiz o ginásio num colégio religioso, católico. Experiência dolorosa. No sistema de 
competição então adotado eu me destacava; e toda a agressividade de meus colegas 
adolescentes manifestava-se sobre a forma de um virulento antissemitismo. O pior de tudo 
era a sensação de, como judeu, estar condenado a arder por toda a eternidade no inferno [...]. 
Converti-me, secretamente, ao cristianismo e criei uma liturgia própria, com orações 
compostas por mim mesmo.” (Entrevista a Edla van Steen, Viver & Escrever, vol I, Porto 
Alegre, L&PM, 1981, pp.173-174. Citado em Igel, 1997, p.148). 
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de “assimilação”. Isso a leva a uma espécie de limbo social e identitário, 
configurado em suas vacâncias pela cidade a bordo de seu carro e em atos 
gratuitos e inconsequentes de violência (os episódios da lanchonete e sua 
luta insensata com um pastor alemão). Por estes motivos, ao contrário de 
Regina Igel (1997, p.148), não considero Raquel como um caso ficcional de 
“assimilação”, mas como um caso de “má negociação” de capital étnico. 

Segundo Leonardo Senkman (2001, pp.83-124), “negociação de 
capital étnico” consistiria em como determinado grupo seleciona e 
manipula a “apresentação” de sua etnicidade para a sociedade mais geral, 
tendo em vista a promoção de seus interesses socioeconômicos. No caso de 
Raquel, este auto-ódio judaico, como já visto, não leva à completa renúncia 
aos traços étnicos originários, mas à formação de um híbrido problemático 
e “mal-formado”, cujas partes constituintes conflitam mais do que quando 
de sua contraposição radical na psicologia da personagem. 

Por outro lado, considerado como o caso mais emblemático de 
hibridismo na obra scliariana (homem e cavalo, judeu e gaúcho), o centauro 
Guedali representa um processo oposto ao de Raquel. Ao invés de tentar a 
resolução de um impasse identitário por via da hibridização, esta 
personagem busca a solução em seu desfazimento, sua decomposição, não 
assumindo nenhum de seus componentes, mas substituindo-os por algo que 
seja mais socialmente aceitável. Entretanto, sua transformação física de 
centauro em uma pessoa normal, transcorrida, após muitas andanças, em 
uma clínica do Marrocos, classificada por alguns autores como arrivismo, 
não corresponde no nível do psicológico à criação de um novo sentido de 
identidade. 

Ao abandono de seu gauchismo, representado pela extirpação de sua 
parte equina, corresponde uma transferência para os centros urbanos (Porto 
Alegre e São Paulo) e o render-se à sedução dos valores capitalistas, com 
seus ideais de ascensão social, acumulação de bens e conforto pessoal, 
enquanto que seu componente judaico reflete-se em práticas exteriores 
determinadas pela tradição e em respeito às crenças e valores dos pais (a 
exigência de conversão de Tita, o casamento na sinagoga e a insistência em 
circuncidar os filhos), aparentemente esvaziadas de seus conteúdos ético-
religiosos mais profundos. 
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À transformação voluntária e radical de Guedali em um ser humano 
normal, que, após a operação, completa “natural” e paulatinamente seu 
ciclo, com a metamorfose do couro das pernas em pele humana e dos 
cascos em pés, fato que aponta alegoricamente para a dinâmica 
progressiva dos processos de “assimilação” ou “aculturação”, 
corresponde, como ressaltado por Regina Zilberman no trecho citado ao 
início deste capítulo, à morte das culturas originárias da personagem. 

Entretanto, ao contrário da ensaísta gaúcha, não creio que a 
amputação deste estado ambivalente equivalha à resolução da 
contradição, mas apenas a seu deslocamento para o nível do latente e do 
inconsciente, o que vai determinar em certo estágio da narrativa sua 
reemergência na psicologia e comportamento da personagem. No nível da 
consciência e das ações das personagens, Guedali e sua esposa levam uma 
vida de certo modo vazia de significados “espirituais”, no mais amplo e 
laico sentido do termo, centrada na materialidade e no imediatismo. 

Voltando a considerar a questão das identidades rizomáticas de 
Glissant, pode-se dizer que a maioria das personagens scliarianas que 
vimos de considerar, não buscam, como descrito na teoria, a acomodação 
de suas tensões e impasses na fluidez de identidades múltiplas, mas, ao 
contrário, livrar-se da dualidade identitária de que são portadoras a fim de 
cederem às pressões por integração advindas da sociedade mais geral. 
Neste sentido, ao optarem por um corte, ainda que precário e/ou 
temporário com suas raízes familiares, pode-se falar não em assimilação, 
mas em “identidades renunciadas”, um dos tipos mais radicais de 
negociação de capital étnico. 

Segundo Roberto Cardoso de Oliveira (1976, pp.9-14), está-se 
diante de um caso de identidade renunciada quando um sujeito ou grupo 
abandona os traços específicos de sua etnicidade em favor daqueles da 
sociedade hegemônica a fim de resguardar seus interesses e possibilidades 
de acesso aos bens (materiais e culturais) produzidos pela sociedade e à 
distribuição e exercício de poder. Entretanto, a identidade renunciada não 
desaparece, o que poderia acontecer em um caso de assimilação, mas 
permanece em estado latente, podendo reemergir em situações específicas 
(por exemplo, na esfera do privado e do familiar) ou de conflitos extremos 
(por exemplo, situações mais concretas, como guerras e conflitos, ou mais 
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subjetivas, como choque de valores, de interesses e pressões 
psicológicas). 

E é justamente por esta última via que reemergem as identidades 
renunciadas das personagens que estamos analisando, não como resultado 
de uma “ação afirmativa”, mas como produto de um sentimento de 
inadequação, privação e culpa. Também essas identidades não reemergem 
estáveis, uma vez que nunca carregaram nem mesmo a ilusão de 
estabilidade. Pode-se dizer que o que reemerge aqui é uma reelaboração 
dos conflitos que causaram a retração de componentes dessas identidades, 
devido às falhas nos resultados alcançados quando da tentativa de 
calibragem das vivendas das personagens. 

Tendo experimentado os dois lados da moeda e mesmo uma 
tentativa de síntese entre ambas, essas personagens são confrontadas ao 
final de cada narrativa com a conscientização de que os componentes 
rejeitados de sua identidade nunca desapareceram, embora também não 
logrem uma restauração dos mesmos ao estágio em que se encontravam 
quando foram negligenciados. Ou seja, ao voltarem-se uma vez mais para 
os elementos descartados de seu sentido de pertença coletiva, deparam-se 
com a inexorável irreversibilidade dos processos de construção identitária 
pelos quais passaram, por mais problemáticos, insatisfatórios e instáveis 
que sejam os produtos destes processos. 

Assim, a impossibilidade de Guedali de voltar a ser centauro, o que 
representaria sua libertação dos valores coercitivos do capitalismo e da 
opressão dos grandes centros urbanos; os sentimentos de angústia e culpa 
de Raquel por sua dupla “traição” (o abandono do judaísmo e o não 
abraçar plenamente o cristianismo); a retomada dos sonhos abandonados 
de justiça social de Mayer Guinzburg e a não integração satisfatória de 
Joel ao meio social, representada por sua falta de perspectiva ocupacional 
e seu celibato, são os elementos que, ao mesmo tempo, determinam a 
reemergencia de sua identidade renunciada e os colocam novamente no 
centro de uma crise identitária. 

 
Leopoldo O C. De Oliveira 

Doutor em Literatura Brasileira – Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
Professor da Faculdade de Letras – Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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