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Adilson dos Santos (UEL) 

A representação artística do tema do duplo, ou da dualidade 

do indivíduo, tem se efetivado, no decorrer dos tempos, das mais 

variadas formas, a saber: andróginos, espelho, fantasma, 

metamorfose, retrato, sombra e sósias. Além destes, outra que 

estimulou a criatividade de diversos escritores é a dos gêmeos. 

Considerados símbolo da dualidade por excelência, os gêmeos, por si 

só, podem abarcar boa parte dos elementos cristalizadores do tema, 

visto que, no imaginário coletivo, estão associados à androginia1, às 

imagens especulares, às sombras e à ideia de alma. Um breve passeio 

pelo universo dos mitos evidencia que o tema goza de uma vasta 

tradição. São vários os exemplos de gemelidade que se podem 

encontrar: Castor e Pólux, Prometeu e Epimeteu, Ártemis e Apolo, 

Rômulo e Remo, Osíris e Ísis, dentre outros. 

Idênticos no que se refere à aparência e opostos no que tange 

ao caráter, os gêmeos são expressão da dualidade de todo ser, das 

contradições que os dividem e os constituem ao mesmo tempo, em 

outras palavras, das constantes lutas que, interiormente, o Eu trava 

com o(s) Outro(s) que lhe habitam2. Não é de se estranhar que, desde 

                                                           
1
 Conforme Jean Perrot, em verbete preparado para o Dicionário de mitos literários, 

intitulado “Gêmeos: quadraturas e sizígias”, “o mito literário dos Gêmeos relaciona-
se com o do Andrógino, de que oferece a imagem invertida no caso dos gêmeos de 
sexos diferentes” (2000, p.391). Aliás, diga-se a propósito, entre muitos povos, 
“gêmeos de sexos opostos faziam parte [...] da simbologia da fertilidade, ou até 
mesmo eram transformados em deuses da fertilidade” (LURKER, 1997, p.284). 
2
 Recorrendo à obra Histoire de notre imagem (1965), de André Virel, Jean Chevalier 

& Alain Gheerbrant dizem que este estudioso do imaginário coletivo “vê nas imagens 
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os tempos mais remotos, o fenômeno do nascimento de gêmeos 

inquieta os homens, suscitando severos tabus. Para os primitivos, tais 

seres eram dotados de um poder sobre-humano – perigoso e/ou 

protetor –, sendo, por isso, alvo de distintos afetos: temor – 

resultando no sacrifício tanto da mãe quanto de seus rebentos – e 

veneração. De acordo com o Dicionário de símbolos, de Jean 

Chevalier & Alain Gheerbrant, 

quaisquer que sejam as formas pelas quais são 
eles imaginados [...] exprimem, ao mesmo 
tempo, uma intervenção do Além e a dualidade 
de todo ser ou o dualismo de suas tendências 
espirituais e materiais, diurnas e noturnas. São o 
dia e a noite, os aspectos celeste e terrestre do 
cosmo e do homem. Quando eles simbolizam, 
assim, as oposições internas do homem e o 
combate que ele tem de travar para superá-las, 
revestem significado sacrifical: a necessidade de 
uma abnegação, da destruição ou da submissão, 
do abandono de uma parte de si mesmo, para o 
triunfo da outra. E caberá naturalmente às 
forças espirituais da evolução progressiva 
assegurar sua supremacia sobre as tendências 
involutivas e regressivas. Mas pode acontecer 
que os gêmeos sejam absolutamente idênticos, 
duplos ou cópias um do outro. Não exprimem 
então senão a unidade de uma dualidade 
equilibrada. Simbolizam a harmonia interior 
obtida pela redução do múltiplo ao um. 

                                                                                                                             
gemelares, bem como nas simétricas em geral, como que a tensão interna de uma 
situação permanente... O medo do primitivo em face da aparição gemelar é o medo 
da visão exterior da sua própria ambivalência, o medo da objetivação das analogias e 
das diferenças, o medo da tomada de consciência individualizadora... o medo da 
individuação, o medo da ruptura da indiferenciação coletiva. No fundo, os gêmeos 
simbolizam uma contradição não resolvida” (1997, p.465-466). 
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Superado o dualismo, a dualidade não é mais 
que aparência ou jogo de espelho, o efeito da 
manifestação (1997, p.465) 

Conforme assinala tal passagem, a questão gemelar é por 

demais complexa. Recorrendo ao imaginário de povos antigos, Otto 

Rank – um dos pioneiros a estudar o tema do duplo na literatura –, 

em sua clássica obra A dupla personalidade, diz que “o culto aos 

gêmeos” deveria ser encarado como uma “concretização mítica do 

tema sobre o Duplo”, provendo tal fato “da crença numa alma dupla – 

mortal e imortal” (1934, p.157-158). Assim dito, o gêmeo seria 

“julgado como aquele que, ao vir ao mundo, trouxe consigo seu 

duplo imortal, em outras palavras a alma” (1934, p.173). Vale 

mencionar que Manfred Lurker, em seu Dicionário de simbologia, 

lembra que  

a crença popular, ainda no séc. XIX, considerava 
que fogueiras destinadas a afastar doenças e 
desgraças deveriam ser acesas por gêmeos, 
como em tempos primitivos, pois a estes eram 
atribuídos poderes especiais (1997, p.284)  

Para tornar mais clara a mencionada ligação entre o culto aos 

gêmeos e a crença na alma imortal, bem como os atributos 

decorrentes da gemelidade, o psicanalista Otto Rank assim expõe em 

seu estudo: 

A ideia da alma que foi concebida, cedo, pela 
humanidade do temor da morte, exprimiu [...], 
em primeiro lugar, a dualidade do indivíduo. 
Verificamos que a ideia primitiva da alma se 
apresentava na forma de um Duplo, tão 
semelhante quanto possível à Personalidade: a 
sombra ou o reflexo. Pesquisas recentes sobre o 
desenvolvimento do conceito da alma 
demonstraram, que, desde o início, a 
representação da alma era encarada como 
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dualista, isto é, a distinção original era feita 
entre uma alma viva, que influenciava o 
indivíduo durante a vida, e uma alma dos 
mortos, que aparecia somente com a morte e 
continuava a vida no Além. [...] Mas, enquanto o 
Duplo, [...] de anjo da guarda assegurando a 
imortalidade, transformou-se em anunciador da 
mortalidade do indivíduo, e mesmo em 
proclamador da morte, o fenômeno do 
nascimento de gêmeos prova, de maneira 
concreta, a concepção dualista da alma, 
demonstrando, portanto, a imortalidade 
individual. Os gêmeos representavam a 
realização de um indivíduo que trouxera consigo 
o seu Duplo visível. Tal homem, 
inevitavelmente, seria capaz de empregar forças 
sobrenaturais que poderia utilizar 
maleficamente. Acima de tudo, o gêmeo era 
considerado imortal devido ao seu Duplo 
material, que significava, na crença primitiva, 
que possuía também poder sobre a vida e morte 
dos outros (1934, p.164-166) 

Na esteira de Otto Rank, Nicole Fernandez Bravo, em sua 

pesquisa sobre a representação do tema do duplo na história da 

literatura ocidental, afirma que “o gêmeo é, na literatura, a primeira 

forma do duplo” (2000, p.264). Dentre alguns dos autores que 

exploraram a duplicação gemelar em suas obras, estão: Plauto (Os 

menecmas), William Shakespeare (Comédia dos erros), Edgar Allan 

Poe (“A queda da casa de Usher”), Ambrose Bierce (“Um dos 

gêmeos”), Machado de Assis (Esaú e Jacó), Nelson Rodrigues (“As 

gêmeas”) e Milton Hatoum (Dois irmãos), entre outros. A nosso ver, 

dificilmente este tema ficcional se esgotará. Seja dito de passagem, 

trata-se de matéria bastante produtiva não apenas no campo da arte 

literária, mas também no cinema e na televisão. 
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Seja na pele de rivais ou não, na condição de opostos e/ou 

complementares, um aspecto curioso deste motivo e que exerce 

grande fascínio é que, entre irmãos gêmeos, inexplicavelmente, há 

certa ligação especial. Considerando-se, pois, a fecundidade do 

assunto, o presente estudo tem por objetivo analisar a sua 

representação no romance Os irmãos corsos (1844)3, de Alexandre 

Dumas (1802-1870) – um dos grandes expoentes do romantismo 

francês, comumente conhecido como Dumas Pai, autor dos famosos 

Os três mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo e O homem da 

máscara de ferro. Trata-se de um romance curto, bastante dinâmico, 

dotado de vinte capítulos, que, pelo quesito extensão – cerca de 83 

páginas em nossa edição –, poderia se aproximar do gênero novela. 

Em Os irmãos corsos, o folhetinista dá a luz os gêmeos Luís e Luciano 

de Franchi. Na contramão do que costuma ocorrer em boa parte das 

narrativas que tematizam a questão gemelar, os gêmeos da Dumas 

Pai não são rivais. 

O romance é narrado em primeira pessoa: “Nos primeiros dias 

de março daquele remoto ano, viajava eu pela Córsega” (DUMAS, 

1972, p.77). O ano narrado é 1841, época em que o narrador contava 

“trinta e seis anos e meio” (1972, p.79). Curiosamente, trata-se de 

um afamado escritor parisiense4, autor de dramas5 e de romances 

                                                           
3
 Embora a edição utilizada neste trabalho se intitule A família corsa, preferimos 

manter o título Os irmãos corsos. Nossa escolha tem por base nota explicativa do 
próprio editor do “Clube do Livro”, que afirma ser este último o título “mais 
conhecido literariamente” (DUMAS, 1972, p.75) do romance de Dumas. 
4
 Na ocasião da assinatura da ata de 04/03/1841, que registrava a reconciliação das 

famílias Orlandi e Colona, na qual atuava como testemunha, o narrador percebe que 
fora reconhecido pela personagem Luciano: “Percebi, facilmente, pelo aumento das 
gentilezas de que era alvo, que Luciano lera meu nome, por cima do meu ombro, 
quando assinava a ata de conciliação e que aquele nome não lhe era de todo 
desconhecido” (p.119). 
5
 No romance, menciona-se o ensaio de uma peça chamada Um casamento no 

tempo de Luís XV (p.119). 
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publicados em forma de folhetim “no jornal Presse” (1972, p.119), 

também chamado “Alexandre” (p.141), porém sem sobrenome, cujo 

relato foi escrito após seu retorno à Paris. 

À primeira vista, tem-se a impressão de que se trata tão 

somente de um romance de viagens. Vindo da Ilha de Elba (1972, 

p.78), na Itália, o narrador, já nas primeiras linhas do romance, chega 

à Córsega, ilha governada pela França desde 1768, mas na qual ainda 

“se fala constantemente a língua italiana” (1972, p.79). Segundo 

consta, o narrador ficou fora de Paris, em viagem, cerca de “dezoito 

meses” (1972, p.126). Na Córsega, sua intenção era passar apenas 

uma noite. Todavia, embora sua estada tenha sido bastante breve, 

“com sua curiosidade de homem do mundo, de artista ou de poeta” 

(1972, p.93) e na companhia de um guia, ele oferece ao leitor ávido 

por aventuras uma rica descrição do pitoresco local, contemplando a 

natureza, as habitações, os tipos humanos, seus velhos costumes – 

com destaque para a hospitalidade corsa – bem como dados de sua 

história. Por meio de seu relato, fica bem demarcada a distância entre 

a rústica e exótica Córsega e a próspera e civilizada França, bem como 

a apreensão gerada pela influência dos costumes franceses e seu 

impacto nas tradições deixadas pelos ancestrais: “Dentro de alguns 

anos, graças à invasão sucessiva dos gostos e costumes franceses, os 

que vierem à procura da Córsega... perderão a viagem. A Córsega não 

existirá mais” (1972, p.92) – dirá a personagem Luciano de Franchi. 

Ao que tudo indica, além das peculiaridades locais acima 

assinaladas, a viagem de Alexandre pela região da Córsega também 

tinha como objetivo conhecer um pouco mais sobre as vendettas, 

intermináveis rixas familiares que sempre acabavam em assassinato 

nos dois lados, ou seja, num contínuo exercício de defesa da honra, 

uma morte solicitava outra até que todos os integrantes de um clã 

tivessem sido exterminados. Para dar início a uma sangrenta disputa, 

o mais ínfimo motivo basta, como, por exemplo, a fuga de uma 

galinha para a propriedade de um vizinho. É o que se observa entre 
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os Orlandi e os Colona, dois clãs daquela região, cuja rixa de dez anos 

já conta com um saldo de nove mortos. Conforme se lê: 

A contenda surgiu entre os Orlandi e os Colona 
[...] devido a uma galinha que fugiu do 
galinheiro dos Orlandi e foi parar no dos Colona. 
Os Orlandi reclamaram a galinha, mas os Colona 
declararam-na de sua propriedade. Os Orlandi 
ameaçaram denunciar os Colona ao tribunal 
para que se apurasse a verdade. Nessa ocasião, 
a velha mãe, que tinha a galinha, torceu-lhe o 
pescoço e, atirando-a à cara da vizinha, 
exclamou: “Pois bem, já que é tua, come-a.” 
Então, um dos Orlandi agarrou a galinha pelos 
pés e fez menção de golpear com ela a mulher 
que a tinha atirado na cara da irmã. Mas no 
momento em que erguia a mão, um Colona, que 
trazia infelizmente a espingarda carregada, 
atirou-lhe a queima-roupa, matando-o. (1972, 
p.94) 

Além dos Orlandi e dos Colona, outra família também 

envolvida num passado de contendas, mas que, no presente da 

narração, goza de paz, visto que todos os seus contendores já foram 

dizimados, é a tradicional estirpe dos de Franchi. Acontece que, 

desejando pernoitar na Córsega, o narrador viajante, ciente da 

famosa hospitalidade local, solicita hospedagem na casa da senhora 

Savília de Franchi, uma viúva de aproximadamente quarenta anos, 

mãe de dois rapazes gêmeos de vinte e um anos: Luciano e Luís de 

Franchi. Lá, ele é bem recebido pela viúva e por Luciano, jovem com 

quem estabelece uma forte amizade e por meio do qual aprende 

sobre os costumes e tradições dos corsos, bem como conhece as 

histórias de vingança de sua família. 

Segundo consta, há aproximadamente quatro séculos, teve 

início uma grande contenda envolvendo os de Franchi. Tudo começou 
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com um amor não correspondido entre Savília, viúva de Luciano de 

Franchi, e o Sr. Giudice. De acordo com o relato, ele era “tão odiado, 

quanto ela era amada, tão feio e disforme quanto ela era bela e 

gentil” (1972, p.100). Sentindo-se não “correspondido, mandou 

preveni-la que se não decidisse a aceitá-lo como esposo, dentro de 

um prazo estabelecido, empregaria a força para raptá-la” (1972, 

p.100). Fingindo ceder, Savília o convida para um jantar e o faz 

prisioneiro. Durante três meses, duas vezes ao dia, ela se despia 

diante de sua cela e lhe dizia: “Giudice, olha-me; como um homem 

feio e disforme com és pode conceber a ideia de me possuir?” (1972, 

p.100). Contudo, Giudice conseguiu fugir e voltou para se vingar: 

Savília foi presa e encerrada, despida como se 
apresentava a ele na prisão, numa gaiola de 
ferro, que Giudice mandou colocar num trívio na 
floresta [...]. Depois que ele próprio a fechou 
nessa gaiola, afastou-se para sempre de sua 
vítima que se tornou alvo dos olhares cúpidos e 
das chacotas de todos os pretendentes [...] 
rejeitados por Savília e que Giudice convidara a 
assistir àquele espetáculo. Depois de algumas 
semanas, vencida pela raiva e pela vergonha, 
Savília morreu (1972, p.101) 

No decorrer destes quatro séculos, os filhos de Savília 

guerrearam contra os filhos de Giudice. O próprio narrador viajante, 

ao chegar à morada dos de Franchi, observou que se tratava de “uma 

casa quadrada, construída como uma fortaleza, com seteiras6 sobre 

as janelas e a porta” (1972, p.79) e “provida de ameias7” (1972, p.92), 

                                                           
6
 Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, trata-se de “pequena abertura 

nas muralhas, pela qual se arremessavam setas contra os inimigos ou sitiantes” 
(2001, p.2561). 
7
 De acordo com o mesmo dicionário, significa “cada um dos parapeitos separados 

regularmente por merlões na parte superior das muralhas de fortalezas e castelos” 
(HOUAISS; VILLAR, 2001, p.185). 
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em outras palavras, uma verdadeira fortificação doméstica. O fim da 

rixa se deu somente com a morte de dois irmãos, últimos 

representantes da família de Giudice: ambos foram feridos pelos pais 

de Luciano8, que eram primos. Sete meses depois, nasceram os 

gêmeos Luciano e Luís de Franchi. 

Como vimos, embora tenha uma longa história de vinganças, a 

atual geração dos de Franchi goza de paz, atuando, inclusive, como 

reconciliadores. Tal papel ficará evidente na figura da personagem 

Luciano que, a pedido de seu irmão, após inúmeras negociações, 

conseguirá aplacar a bárbara disputa entre as famílias Orlandi e 

Colona, atuando, inclusive, o narrador como testemunha na ocasião 

do reatamento público de ambos os clãs. 

Luciano configura-se enquanto um camponês inteiramente 

preso aos costumes tradicionais da Córsega e possui uma inclinação 

belicosa. Tal característica salta aos olhos do narrador assim que o 

encontra pela primeira vez: 

Da cintura, pendia-lhe, de um lado, um cantil e 
do outro uma garrucha. Trazia, além disso, 
numa das mãos, uma carabina de fabricação 
inglesa. 

Não obstante a sua mocidade, o meu hóspede, 
cujo lábio superior era apenas sombreado por 
leve bigode, aparentava, em toda a sua pessoa, 
um ar de independência e de decisão que me 
impressionou. Via-se, nele, o homem criado 
para a luta material, habituado a viver ao lado 
do perigo sem temê-lo, mas todavia, sem 
desprezá-lo; grave, porque solitário, tranquilo, 
porque forte. (1972, p.84) 

                                                           
8
 Note-se que a mãe de Luciano tem o mesmo nome da ancestral Savília, um dado 

interessante quando se observa que a contenda teve início e fim mediante atuação 
de ambas as personagens. 
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Ainda segundo a descrição física de Alexandre, Luciano é um 

rapaz dotado de “cabelos e olhos pretos, tez bronzeada pelo Sol, 

estatura um tanto inferior à média, mas admiravelmente constituído” 

(1972, p.84). Diferentemente do irmão, prefere ficar na terra natal, na 

companhia da mãe. Em suas palavras: 

Sou uma espécie de produto da ilha, como a 
azinheira e o loendro; preciso da minha 
atmosfera, saturada dos eflúvios do mar e das 
emanações da montanha; careço atravessar as 
minhas torrentes, trepar nas minhas rochas, 
perlustrar as minhas florestas; necessito de 
espaço e de liberdade. Acredito que se me 
transportassem para uma cidade, perderia a 
vida! (1972, p.85) 

Embora não tenha travado contato com o irmão de Luciano, 

visto que, naquele momento, a personagem se encontrava em Paris 

para se formar advogado, na casa da família de Franchi, Alexandre é 

convidado a ocupar o quarto de Luís, fato que lhe chama a atenção, 

uma vez que a realidade que se lhe apresenta sinaliza o perfil de um 

indivíduo diametralmente oposto ao do amigo corso em termos de 

hábito, formação e visão de mundo. De acordo com o relato, à moda 

italiana, as paredes do aposento eram “pintadas de branco e 

enfeitadas com paisagens” (1972, p.83) e suas janelas  

abriam-se sobre um belo jardim, rico de mirtos e 
louro-rosas, atravessado por um límpido riacho 
que, desenrolando-se como uma fita de prata, ia 
desaguar no rio Távaro (1972, p.82)  

Em seu inventário, o hóspede se depara com um “mobiliário 

moderno” e se surpreende, pois “naquela parte da ilha, onde a 

civilização não tinha ainda chegado, é sempre uma rara manifestação 

de luxo” (1972, p.83). Havia, ali, “duas estantes com livros [...] de 
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quase todos os nossos poetas” (1972, p.83)9, e uma secretária cujas 

gavetas guardavam “uma história da Córsega e uma monografia sobre 

os meios necessários para abolir a vingança, além de algumas poesias 

francesas e alguns sonetos italianos” (1972, p.83). O que daí se 

depreende é que se trata de um sujeito de temperamento mais 

pacífico. Mais adiante, o próprio Luciano dirá que o irmão ausente  

nunca tocou em arma de fogo. Chego a temer 
que se envolva em Paris em alguma desavença, 
pois, corajoso como é, e para manter a honra do 
país, seria capaz de se deixar matar (1972, 
p.107)  

Diante do exposto, na opinião de Alexandre, resumidamente, Luís 

“devia ser um moço de caráter meigo, estudioso e partidário das 

reformas francesas” (1972, p.83). Portanto, bastante distante do 

irmão Luciano que, declaradamente, afirmou: “Sou um verdadeiro 

selvagem e vim ao mundo com um atraso de cem anos” (1972, p.86-

87). 

Apesar das citadas diferenças, o “corso Luciano e o [...] 

filantropo Luís” (1972, p.102) são praticamente idênticos na 

aparência. De acordo com o camponês, na época em que eram 

crianças, para poder distingui-los, seus pais se viram obrigados a pôr 

um sinal em suas roupas. Já quando maiores, os hábitos adotados por 

cada um favoreceram uma distinção no tom da pele: de um lado, 

Luís, sempre “ocupado a ler ou a desenhar”, tornou-se “mais pálido”; 

do outro, Luciano, “sempre ao ar livre, correndo pela montanha ou na 

planície”, tornou-se “moreno” (1972, p.86). 

Até o presente momento, o que se expôs sobre os gêmeos não 

oferece nada de extraordinário: trata-se da típica dualidade na 

semelhança. Contudo, durante um jantar, o hóspede Alexandre irá 

presenciar uma cena entre a Sra. Savília e Luciano, na qual a viúva 

                                                           
9
 Um dos títulos citados pelo narrador viajante é As orientais, de Victor Hugo (p.109). 
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solicitará ao filho notícias de Luís. O motivo é que Luciano acredita 

que o irmão ausente esteja enfermo, visto que também estivera 

adoentado nos últimos dias. Entretanto, para acalmar sua mãe, ele 

lhe dirá algo que inquietará o hóspede parisiense: “– Se tivesse 

morrido – afirmou tranquilamente Luciano – eu o teria tornado a 

ver” (1972, p.90). O que se observa a partir deste momento é que a 

matéria narrativa do romance de Dumas tomará outro rumo, fazendo 

sobressair a insólita relação entre as personagens gêmeas. Não é sem 

razão que, em função dessa atmosfera fantástica, o próprio Alexandre 

afirmará: “Ao penetrar naquela casa, pareceu-me ter entrado num 

outro mundo; num mundo em que eu vivia como um sonho” (1972, 

p.91). 

Dos lábios do próprio Luciano, ele descobrirá que os irmãos são 

siameses. Embora não apareçam juntos em nenhum momento da 

narrativa, é como se fossem apenas um. Dito de outro modo, não 

passam de uma unidade bipartida: 

– Viemos ao mundo ligados um ao outro por um 
flanco. [...] Foi necessário um golpe de bisturi 
para nos separar. Por essa razão, embora 
estejamos um longe do outro, temos sempre o 
mesmo corpo, de modo que a impressão, seja 
ela física ou moral, que um de nós experimenta, 
tem a sua repercussão no outro. Nestes últimos 
dias, sem motivo aparente, senti-me triste, 
melancólico, enfastiado como nunca. Tive 
estranhos apertos no coração: com certeza, meu 
irmão está sofrendo uma profunda angústia 
(p.90) 

Além desse forte elo místico, há outro mistério que, 

igualmente, envolve os siameses. Eles são herdeiros de um dom que, 

há mais de quatro séculos, vem sendo repassado entre os varões da 

família e que teve início com um pacto de sangue feito pelos filhos de 

Savília: 
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Esses dois filhos cresceram, amando-se da 
maneira que teriam amado todos os parentes, 
se fossem vivos. Prometeram um ao outro que 
nada teria o poder de separá-los, nem a morte. 
E depois, não sei com que espécie de sortilégio, 
escreveram com o próprio sangue, numa folha 
de pergaminho, o juramento recíproco, segundo 
o qual o primeiro que morresse apareceria ao 
outro, no instante da própria morte e, depois, 
em todos os supremos momentos de sua vida. 
Três meses depois, um deles foi morto numa 
emboscada precisamente quando o outro 
fechava uma carta dirigida a ele. Estava 
imprimindo o monograma do seu anel sobre o 
lacre apenas derretido, quando sentiu um 
suspiro atrás de si. Virou-se e viu o irmão, em 
pé, uma das mãos apoiada em seu ombro, 
embora não sentisse a pressão daquele contato. 
Com um movimento maquinal, estendeu-lhe a 
carta que lhe era destinada, outro tomou-a e 
desapareceu. Tornou a vê-lo nas vésperas de 
sua morte. (p.112 – grifos do autor) 

De acordo com Luciano, na noite anterior a sua morte, esse 

privilégio excepcional foi vivenciado por seu pai. Assim como ele fora 

avisado do fim próximo, os gêmeos estão certos de que serão 

igualmente “dignos de tal favor” (1972, p.112). 

Findada sua participação na reconciliação encabeçada por 

Luciano entre as famílias Orlandi e Colona, Alexandre reinicia o 

caminho de volta a Paris. As marcas deixadas pelo contato com os de 

Franchi, principalmente no que se refere aos gêmeos e aos mistérios 

que os cercam, foram tão acentuadas que o parisiense, de forma 

nada gratuita, coloca-se à disposição para ser o portador de qualquer 

mensagem: “– Espero – disse eu – que me fará juiz da dessemelhança 
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que há entre os dois, incumbindo-me de algum recado seu para o 

senhor Luís de Franchi” (1972, p.86). 

De volta à moderna capital francesa, Alexandre finalmente 

conhece o gêmeo de Luciano. Incumbido de lhe entregar 

pessoalmente uma carta, surpreende-se com a extraordinária 

simetria dos irmãos: “Quanto mais o observo, tanto mais fico em 

dúvida se é ao Sr. Luís ou o Sr. Luciano de Franchi que tenho a honra 

de falar” (1972, p.122-123). Adiante, ele ainda confirmará o que 

ouvira do amigo corso sobre os pequenos aspectos diferenciadores 

de ambos os irmãos: “Como me tinha dito Luciano, observei na tez de 

Luís mais brancura e na voz uma pronúncia mais clara da língua 

francesa” (1972, p.123). Aos olhos de Alexandre, a casa do futuro 

advogado, que, desde os tempos da Córsega, “gostava de viver à 

francesa” – numa “mesquinha paródia da civilização”, segundo a 

avaliação do rústico Luciano (1972, p.85) – estava em perfeita 

consonância com o quarto no qual ficara hospedado. 

À semelhança do que ocorrera com Luciano, Luís e Alexandre 

também estabelecem uma forte amizade e, curiosamente, o 

narrador, mais uma vez, estará enredado num contexto marcado por 

contendas e fatos insólitos envolvendo a família de Franchi. Acontece 

que ele conhecerá Luís justamente num momento de grande angústia 

para a personagem e que terá como desfecho um fatal duelo. 

Encantado por Emília, bela esposa de um grande amigo, Luís se vê 

diante da embaraçosa missão de protegê-la enquanto o marido 

estiver viajando a trabalho. Em respeito ao amigo e a sua esposa, ele 

não ousa confessar esse sentimento e procura agir de modo a 

preservar a reputação da jovem. Não obstante seus esforços, Emília 

se deixa enredar pelo galanteador Chateau-Renault. Foi neste 

momento que Luciano experimentou em si a mesma dor que, em 

solo francês, Luís padecia: “Impossível dizer-lhe o que sofri! Foi, 

precisamente, quando meu pobre irmão sentiu o contragolpe da dor 

que eu experimentava” (1972, p.137). 
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No jantar para o qual Alexandre fora convidado e que levara 

consigo Luís, Emília seria alvo de grande constrangimento público. 

Chateau-Renault havia apostado com parte dos convidados uma ceia 

num famoso restaurante caso trouxesse consigo uma misteriosa 

moça com quem estaria se relacionando. Assim que são recebidos 

pelo anfitrião, Emília descobre que fora vítima de uma trama sórdida 

e pede a Luís que a acompanhe até sua casa, o que desperta a ira do 

conquistador. Para defender a honra da moça e, por adesão do 

amigo, o jovem de Franchi é desafiado para um duelo. 

A confiança depositada por Luís na figura de Alexandre o levará 

a convidá-lo para ser seu padrinho juntamente com outro amigo 

corso. Entretanto, como é de se esperar, o fato de ser inexperiente 

com armas e duelar com um oponente considerado um excelente 

atirador e um exímio esgrimista terá como fim a morte do jovem. 

Definidas as armas e as regras do duelo, no dia e local marcados, e 

diante das testemunhas, Luís encontra o seu destino:  

Acreditem no que digo – disse ele – o que me 
acontecer amanhã, já estará escrito no céu e 
tudo o que fizermos, eu e os senhores, não 
chegaríamos a alterar a sentença do destino 
(1972, p.140) 

Como acontece aos varões de sua família, na noite anterior ao 

combate em campo aberto, Luís fica à espera do espírito de seu pai, 

pois sabia que se aquela fosse a véspera de sua própria morte, ele 

certamente o visitaria. No impressionante relato feito a Alexandre, o 

jovem lhe diz que, à meia noite, a luz da vela perdeu a intensidade e 

o espírito do patriarca se aproximou de sua cama, travando com ele o 

seguinte diálogo: 

– “Pense em Deus, meu filho!” 

– “Serei, então, morto nesse Duelo?” A essa 
pergunta, vi duas lágrimas escoar dos olhos 
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petrificados, pelo pálido rosto do espectro. “A 
que horas?” E o espectro apontou o relógio. 
Segui a direção indicada. Marcava nove horas e 
dez minutos. “Está bem, meu pai” – declarei. 
“Seja feita a vontade de Deus. Deixo minha mãe, 
é verdade, mas vou juntar-se ao senhor, meu 
pai querido.” Um sorriso frouxo apareceu em 
seus  

lábios e, fazendo-me um sinal de adeus, afastou-
se. A porta abriu-se sozinha diante dele... Ele 
desapareceu e a porta tornou a fechar. (1972, 
p.144) 

Antes de se dirigir ao local do duelo, para evitar que Luciano 

vingasse a sua morte, Luís escreve uma carta a sua mãe dizendo que 

fora acometido de uma febre cerebral e que, no momento em que a 

missiva chegasse às suas mãos, ele já estaria morto, pois, segundo os 

médicos, não havia esperanças de recuperação. Além disso, faz 

Alexandre jurar que guardaria segredo do ocorrido. Nesse momento, 

o jovem estudante parece esquecer que, apesar da distância física, 

ele e o irmão estão intimamente ligados e compartilham, 

simultaneamente e com a mesma intensidade, todas as dores físicas 

e espirituais, quaisquer que sejam elas. Há ainda a tradição familiar 

na qual os parentes da linhagem masculina, recentemente mortos, 

visitam os vivos para os avisarem de suas mortes. Nesse sentido, seu 

espírito não escaparia de cumprir essa missão. Conforme dirá 

Luciano: “os homens, quando morrem, não mentem mais” (1972, 

p.150). 

Em conformidade com o que acabamos de expor, no momento 

em que se concretiza o que fora predito por seu pai, Luciano, na 

Córsega, imediatamente ouve o disparo, sente um forte impacto no 

peito e caí desmaiado. Assim que recobra os sentidos, constata as 

marcas da bala no mesmo lugar em que penetrou – “pouco acima da 

sexta costela direita” (1972, p.150) – e saiu – no “quadril esquerdo” 
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(1972, p.150) – do corpo do irmão. Ao chegar em casa, ele tem uma 

visão de Luís já sem vida e, durante a madrugada, descobre, em 

sonho, a causa do duelo, o nome do adversário, o tipo de arma 

utilizado, o lugar onde ocorreu o confronto bem como os espaços 

ocupados por cada duelista. 

Com a bênção da mãe, Luciano vai à desforra. Ele, que dissera 

nunca sair da Córsega, cinco dias depois, chega à Paris, antes mesmo 

da carta de Luís, e provoca assombro, sendo confundido com o finado 

irmão. Para vingá-lo, ele desafia Chateau-Renault para um novo 

duelo, tendo as mesmas regras, armas e padrinhos. Como ocorrera 

no primeiro confronto, a vítima é conhecida por antecedência. Neste 

caso, quem o avisa é o espírito do próprio irmão. Por meio dele, 

Luciano vem a saber que sairá ileso e que a bala atingirá justamente a 

testa do adversário. Munido desta certeza, o jovem corso, utilizando-

se da mesma pistola e posicionando-se no mesmo lugar que o irmão 

ocupara no primeiro duelo, promove a reparação de sua morte. 

Como se pôde verificar, diferentemente das representações 

conflituosas que comumente se fazem sentir em função da natureza 

ambivalente dos gêmeos, no romance de Dumas, a relação entre os 

irmãos dá-se de forma harmoniosa. Outro dado que chama a atenção 

é que a eliminação de um dos gêmeos não acarreta a morte do outro, 

como costuma ocorrer nas histórias de duplos10. Seria de se supor 

que fossem coerdeiros na morte, que o fim trágico de um significasse 

a eliminação do outro, já que, conforme vimos, além da semelhança 

                                                           
10

 A este respeito, veja-se, por exemplo, o conto “William Wilson”, de Edgar Allan 
Poe. Ao eliminar, num duelo de espadas, a própria consciência – materializada na 
figura do duplo perseguidor –, a personagem William Wilson acaba por se aniquilar. 
Diante de um espelho, após feri-lo, ele ouve dos lábios de seu alter ego a seguinte 
sentença: “– Venceste e eu me rendo. Contudo, de agora por diante, tu também 
estás morto; morto para o Mundo, para o Céu, e para a esperança! Em mim, tu 
vivias; e, na minha morte, vê por esta imagem, que é a tua própria imagem, quão 
completamente assassinaste a ti mesmo!” (POE, 2006, p.308). 
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física, ambos compõem uma unidade física e emocional, ou seja, 

reciprocamente, um constitui o outro de si mesmo. 
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Alceu João Gregory (UNESP) 

O ser humano aparece na primeira página das Escrituras 

Sagradas judaico-cristãs como o duplo de Deus: “Então Deus disse: 

‘façamos o homem à nossa imagem e semelhança’” (BÍBLIA, Gn 

1:26)11. Mas esse duplo está em constante conflito, já que não 

consegue ver-se a si mesmo como imagem e semelhança de Deus. O 

Antigo Testamento é, em resumo, a narrativa deste conflito entre 

Deus e a sua imagem na terra, o ser humano. Este drama se estende 

desde a saída de Adão e Eva do paraíso e chega até os profetas que 

proclamam a chegada do messias, o duplo perfeito de Deus. 

A missão de Jesus Cristo pode ser assim resumida: primeiro 

passo, afirmar-se como o duplo do Pai: “Quem me vê, vê o Pai” 

(BÍBLIA, Jo 14:9). Segundo passo, duplicar-se a si mesmo: “Quem vos 

recebe, a mim recebe” (BÍBLIA, Mt 10:40). 

Sobre a primeira tarefa, tornar-se à imagem e semelhança do 

Pai, tornar-se um só com o Pai, transcorridos mais de dois mil anos 

depois da manifestação de Cristo, podemos dizer que foi realizada 

com sucesso, pois bilhões de cristãos aceitam Cristo como tal, 

embora isso tenha lhe custado a crucificação. O processo de 

transformação até alcançar este status está relacionado às narrativas 

dos profetas sobre a vinda do messias. A narrativa, a palavra, o mito, 

o verbo fez-se carne. Jesus Cristo cumpriu com as passagens centrais 

do que estava escrito sobre o messias e isto lhe valeu o 
                                                           
11

 As referências das citações que estão divididas pelos dois pontos se tratam de 
passagens bíblicas, portanto, são obrigatoriamente separadas dessa maneira 
respeitando a ordem: livro bíblico abreviado, capítulo e versículo. [Nota do Editor] 
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reconhecimento de filho de Deus por parte de seus seguidores, o que 

equivale no plano espiritual a uma cópia perfeita do que ninguém 

tinha visto até então, o espírito de Deus em carne e osso. 

A segunda parte de sua missão, a de duplicar-se a si mesmo, 

merece uma análise mais detalhada e está relacionada à promessa de 

seu retorno. Dentro de uma perspectiva biológica, a célula, que é a 

unidade perfeita do corpo, se multiplica infinitas vezes para que cada 

ser vivo possa manifestar-se em sua totalidade. O duplo perfeito 

entende que a garantia da vida está em que ele se multiplique. O 

duplo falso, pelo contrário, entende que ele é único e qualquer 

multiplicação é uma ameaça para a sua vida. Da perspectiva do duplo 

falso, a evolução biológica não teria acontecido, pois seríamos 

sempre apenas unicelulares. Assim como na evolução biológica, 

graças à duplicação da célula mater perfeita, a construção do Reino 

de Deus profetizado por Jesus Cristo só pode se dar pela duplicação 

ad infinitum da unidade psicológica perfeita, Jesus Cristo. Através da 

duplicação do Pai, ele desafia todos os que se dizem feitos à “imagem 

e semelhança de Deus” e estabelece uma nova identidade para os 

que querem participar da construção do reino de Deus, tornando-se 

assim filhos desse mesmo Deus. Deste ponto de vista, a não 

duplicação implica necessariamente na morte. 

Guiomar defende a idéia de que na morte se 
cria uma ‘visão ilosória de um outro eu’ distinto, 
um outro diferente que não é o eu atual. [...] O 
sentimento da chegada da morte força o 
indivíduo a criar um duplo (Apud LAMAS, 2004, 
p.56) 

Superar a morte para Cristo é duplicar-se. Se quiser viver 

eternamente precisa duplicar-se infinitamente. O mundo dos mortos 

é daqueles que não conseguem duplicar seu espírito, dito de outro 

modo, é daqueles que não conseguem encontrar sua alma gêmea e 

assim experimentar a unidade. O conflito se estabelece na medida 
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em que a sensação de unidade só pode ser experimentada entre 

entidades psicológicas perfeitas. O caminho para solucionar o conflito 

começa na procura de si mesmo, numa introspecção, caminho 

inverso adotado pelos que buscam seu duplo fora de si projetado na 

sombra, no espelho, no outro. Mas como resolver o problema da 

divisão interna, se não há parâmetro algum? Como enxergar a si 

mesmo sem um referencial externo? 

Aqui entra Deus. Ao longo da história da humanidade as 

diferentes culturas projetaram seus deuses. Os deuses exercem a 

função do referencial perfeito, com o qual nos alinhamos em nossos 

objetivos. Se eu levo meu Deus a sério e se ele se importa comigo, 

então nele posso experimentar a unidade. Como sou uma criatura 

dele, necessariamente ele se encontra em mim. Preciso no fundo 

encontrar-me a mim mesmo dentro de mim. Daí se compreende o 

caminho de Jesus Cristo. Cumpre primeiro formar uma unidade com 

seu Deus. Se esse Deus de fato é portador de uma entidade 

psicológica perfeita (se ele não é falso), então se torna possível 

experimentar a unidade com ele, de modo que se possa afirmar “O 

Pai está em mim e eu nele, quem me vê vê o Pai”. A experiência da 

unidade psicológica só se torna possível para aquele que tem um 

referencial perfeito. Uma vez realizada esta experiência, começa o 

trabalho da sua própria duplicação: a busca de si mesmo no outro. 

Em termos teóricos isto implica em dizer que, se o outro já 

experimenta esta unidade com o seu Deus e se o nosso Deus é o 

mesmo, então nós somos a duplicação do nosso Deus e podemos ver-

nos duplicados um no outro. Podemos ver-nos face a face não como 

os duplos se vêm refletidos nos espelhos, em sósias, em fantasmas, 

em sombras, em imagens distorcidas, às vezes opostas, mas dentro 

de uma unidade psicológica perfeita. 

Não há dúvidas de que Cristo experimentou a unidade com seu 

Deus. A missão da sua duplicação ad infinitum, no entanto, ficou 

comprometida e está reservada para o futuro da humanidade. Vou 
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analisar a partir de agora algumas passagens dos Evangelhos que nos 

ajudam a compreender melhor a questão do duplo em relação a 

Cristo. 

Tomar alguém como seu Deus, implica em acreditar em seus 

ensinamentos e colocá-los em prática até o ponto de formar uma 

unidade com esse mesmo Deus. E quem se afirma Deus precisa, para 

que seu poder se manifeste, de discípulos que busquem aprender 

todas as lições, repetindo assim o mestre. Para Jesus Cristo, o 

aprendizado de todas as lições implica em igualar-se a ele. Esta é uma 

das características do Deus Jesus Cristo, a de não querer subordinados, 

mas sim discípulos perfeitos: 

“O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo 

perfeito será como o seu mestre” (BÍBLIA, Lc 6:40). E isto não é apenas 

um desejo, é praticamente uma ordem: “Sede perfeitos como vosso 

Pai celeste é perfeito” (BÍBLIA, Mt 5:48). “Para que sejam um como 

meu pai e eu somos um” (BÍBLIA, Jo 17:11). 

Esta duplicação evidentemente não está relacionada aos traços 

físicos, mas sim às ideias. No plano físico a vida é gerada no útero da 

mãe, a partir de um óvulo fecundado obtém-se a cópia perfeita de 

um ser humano e daí nasce nova vida, idêntica a quem a gerou. Esta 

é a maravilha da criação física, nascemos todos com a mesma 

estrutura. Assim, a medicina, por exemplo, pode estudar as 

características do olho humano e descobrir leis que são aplicáveis a 

todos os olhos humanos e quando aparecerem anomalias que 

impeçam a visão perfeita, ela pode atacar os problemas e 

restabelecer a boa visão. 

No plano fisiológico a evolução provavelmente já atingiu os 

seus limites. Logo seremos oito bilhões de duplicações. Se um 

extraterrestre pela primeira vez nos visse todos reunidos diria que 

somos todos irmãos gêmeos. No plano psicológico, pelo contrário, 

entre os oito bilhões provavelmente não vamos encontrar um que 

aceitaríamos como o nosso duplo. Jesus é aquele que compreende 
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que para não morrer é preciso duplicar-se. Neste sentido trabalha os 

seus discípulos para formar neles o seu duplo: “Quem vos recebe, a 

mim recebe” (BÍBLIA, Mt 10:40). 

Da mesma forma como no plano físico, todos os seres 

humanos carregam uma estrutura idêntica e perfeita, Cristo 

estabelece o código genético no plano das ideias. Assim como o ser 

humano evoluiu fisicamente até adquirir uma estrutura que se repete 

infinitamente, precisa agora evoluir no plano espiritual, para ser 

capaz de dar à luz um filho perfeito, que não corra mais o risco de ser 

falsificado, adulterado, leia-se, sofrer danos psicológicos. 

E haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza se 
há de transformar em alegria. Quando a mulher 
está para dar a luz, sofre porque veio a sua hora. 
Mas, depois que deu à luz a criança, já não se 
lembra da aflição, por causa da alegria que 
sente de haver nascido um homem no mundo. 
Assim também vós, sem dúvida, agora estais 
tristes, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso 
coração se alegrará e ninguém vos tirará essa 
alegria. Naquele dia não me perguntareis mais 
coisa alguma. (BÍBLIA, Jo 16:20-23) 

Cristo compara os seus discípulos nesta passagem a uma 

mulher grávida que está prestes a dar à luz. A diferença é que este 

filho não é carnal e não está, portanto, no útero, mas se forma no 

cérebro. Quem fecundou este filho foi Jesus Cristo. Os discípulos 

ainda não estão conscientes deste processo, mas quando, depois da 

morte de Cristo, refletem sobre tudo o que ouviram, conseguem 

juntar as peças e compreendem perfeitamente. A criança que 

carregam em seu cérebro é o próprio Cristo. 

Depois de sua morte, Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos. 

Ele ressuscitou. Vamos nos aproximar um pouco mais destes fatos. 
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Ele apareceu às pessoas muito próximas dele, mas elas não o 

reconheceram, como por exemplo, Maria Madalena: 

“Mulher, por que choras?” – “Porque levaram 
meu Senhor e não sei onde o puseram”. Ditas 
estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus 
em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe 
Jesus: “Mulher por que choras? Quem 
procuras?” 

Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: 
“Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste 
e eu o irei buscar”. Disse-lhe Jesus: “Maria!” 
Voltando-se ela, exclamou em hebraico 
“Raboni!” (que quer dizer Mestre). (Jo 20:13-17) 

Também os discípulos de Emaús não o reconheceram: 

Enquanto iam conversando e discorrendo entre 
si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e 
caminhava com eles. Mas os olhos deles 
estavam como que vedados e não o 
reconheceram (Lc 24.15-16)  

Nem mesmo seus discípulos mais íntimos o reconheceram: “Chegada a 

manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o 

reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: ‘Amigos, não tendes acaso 

alguma coisa para comer?” (Jo 21:4ss). 

Estas passagens ilustram o desprendimento em relação ao 

plano físico e colocam toda a ênfase no plano espiritual. Nem Maria 

Madalena, nem os discípulos de Emaús, nem os onze discípulos mais 

íntimos reconheceram Jesus com base em seus traços físicos, mas 

pela identidade psicológica. A passagem dos discípulos de Emaús é 

que melhor ilustra esse ponto. Mesmo depois de caminharem um 

longo caminho com o Cristo ressuscitado e de lhe contarem sobre a 

crucificação, eles não o reconheceram. Somente depois, à mesa, ao 

partir o pão, é que eles caíram em si. Ou seja, eles não o 
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reconheceram pela fisionomia, mas pelo seu espírito. Para ficar mais 

claro, pensemos numa situação concreta: qual de nós já não perdeu 

um ente querido? E quem não reconheceria no primeiro olhar 

imediatamente pelos traços físicos esta pessoa se ela reaparecesse? 

Mas imaginemos uma situação contrária, a de reconhecer 

alguém não pelos traços físicos e sim pelos psicológicos, relacionados 

a um projeto de vida. Neste caso, vamos nos concentrar em suas 

ideias. Aqui as dificuldades aumentam e talvez não sejamos capazes 

de identificar nem mesmo pessoas muito próximas e queridas, 

justamente porque estamos por demais presos aos traços físicos ou 

porque essas pessoas não tinham nada que as distinguisse de modo 

radical de outras, como é o caso de Jesus que se dedicou na 

construção de um reino justo. 

Pelo fato de estarem presos ao plano físico e de não 

conseguirem identificar o espírito daquele que se tornou à imagem e 

semelhança de Deus, os discípulos não reconhecem seu mestre. Um 

deles, Tomé, insiste nas marcas do corpo físico e quer colocar a mão 

nas feridas: 

Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não 
estava com eles quando veio Jesus. Os outros 
discípulos disseram-lhe: “Vimos o Senhor!” Mas 
ele respondeu-lhes: “Se não vir nas suas mãos o 
sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no 
lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão 
no seu lado, não acreditarei!” (Jo 20:24-25) 

Tomé é o único que não se deixou convencer pelos traços 

psicológicos. Ele precisou também das marcas físicas. E, por isso, foi 

chamado de cabeça dura, de incrédulo. No entanto, até isto lhe foi 

concedido oito dias depois de Jesus ter aparecido aos seus discípulos. 

Quem lhe poderia satisfazer este prazer sádico senão um duplo de 

Cristo? Mas como entender tanta teimosia? Para Tomé, um homem 

para ser o próprio Cristo não precisa apenas apresentar a mesma 
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identidade psicológica, mas também precisa apresentar as mesmas 

impressões digitais, apresentar as mesmas marcas no corpo. Comete 

nesse sentido o mesmo erro de Narciso: o de tomar como parâmetro 

de identificação o que está fora e não o que está dentro. 

É inacreditável como o ser humano se prende às aparências e 

busca a todo custo uma imitação externa. Quantos “Cristos” 

modernos procuram convencer seus fiéis pela brancura de suas 

vestes, pela aparência física, por movimentos suaves, usando da 

mesma fala, ou num outro extremo, tentam reproduzir em seus 

corpos as marcas do flagelo para se parecerem com ele. 

Todas as profecias de Jesus Cristo em relação à instauração do 

Reino de Deus só podem acontecer dentro do plano de sua 

duplicação. E a sua duplicação só pode ocorrer através do discípulo 

perfeito. Será preciso pelo menos o encontro de dois deles para que 

se inicie o processo de duplicação ad infinitum: “Onde dois ou mais 

estiverem reunidos em meu nome, Eu estarei no meio deles” (Mt 

18:20). 

Só dentro da teoria da duplicação podemos entender como é 

possível estar em várias pessoas ao mesmo tempo, como ocorreu em 

sua transfiguração. Assim como várias pessoas podem estar reunidas 

nele, onde ele representa a evolução máxima dentro de uma 

perspectiva histórica humana que se estende de Adão a Noé, passa 

por Abraão, por Jacó, por Moisés, pelos reis de Israel e pelos profetas. 

Ele é ao mesmo tempo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em outras 

palavras, Deus é um só, o justo é sempre o mesmo. Trata-se de uma 

entidade psicológica perfeita. Não importa o nome que se dê a esse 

Deus, decisivo mesmo para o ser humano é poder experimentar a 

unidade com ele. Se ele é um Deus que se nega ao ser humano, que 

não se importa com o ser humano, então ele não pode ser nosso 

Deus. Enquanto nos prendermos a uma identidade composta por 

traços físicos, não estaremos preparados para identificar o 

verdadeiro. Jesus concebe as suas ideias de modo a produzir uma 
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sociedade sustentável e desenvolve um método para que todo 

discípulo seu esteja comprometido com a justiça. Quando o discípulo 

se torna perfeito, torna-se um só espírito e um só corpo com o 

mestre, fica igual ao mestre, torna-se o próprio mestre e então é 

capaz de realizar as mesmas obras, o que implica na construção do 

reino de Deus. 

Em termos práticos: Quando Cristo foi morto, ele apareceu aos 

seus discípulos de modo perfeito, ele ressurgiu dentro deles, no que 

se refere ao espírito. Assim, o que era um, multiplicou-se por onze. E 

estes onze transformaram-se em milhares. Mas isto não ocorreu da 

noite para o dia. Foi um processo longo. Poderíamos concluir daí que 

os mais de dois bilhões de cristãos existentes hoje vieram destes 

milhares? 

De certa forma sim, mas eles não são uma cópia perfeita. Os 

próprios cristãos nos dão uma resposta convincente. Se fossem a 

cópia fiel do que foi ensinado no princípio, eles não estariam 

esperando a segunda vinda de Cristo. Eles perderam a identidade de 

Cristo. Eles não podem ser o Cristo ressuscitado, nenhum deles pode 

assumir esta responsabilidade, porque não o conheceram e, 

portanto, não sabem como ele é. Carregam em si uma imagem 

distorcida e por isto não podem tê-lo perfeitamente em si e não estão 

preparados para reconhecê-lo. Este prêmio está reservado somente 

para os discípulos perfeitos. Os que se fiam nas marcas físicas, 

infelizmente, não poderão vê-lo. 

No plano físico, o marido cobra fidelidade à mulher para que os 

seus filhos sejam de fato legítimos, um teste de DNA pode provar a 

legitimidade; no plano espiritual, Jesus Cristo pede fidelidade a seus 

discípulos, pois só assim vão entrar no seu Reino, só assim estará 

sempre com eles, só assim terão vida eterna, só assim haverá um 

reino justo. Como atestar então a fidelidade a Cristo? Há um teste 

infalível: aqueles que rezam pela volta de Cristo não podem ser fiéis. 

Se fossem fiéis teriam a cópia do seu DNA e seriam discípulos 
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perfeitos e um discípulo perfeito é como seu mestre, realiza as obras 

dele, ele e o mestre formam um só corpo. 

Estes que esperam Cristo são como os discípulos de Emaús 

lamentam a sua morte, querem reconhecê-lo fisicamente, mas são 

cegos para o espírito. Mas quando eles começarem a olhar para as 

obras e perceberem que são de fato as obras de Cristo, então vão cair 

em si. 
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Anna Legroski (UFRP) 

Embora viva em um ambiente hostil de conflitos armados, 

onde precisa esconder-se, o maior sofrimento do jovem Muidinga, 

personagem central da obra Terra sonâmbula (1992), de Mia Couto, é 

não saber quem é. Sem memórias de sua vida anterior, ao ser 

encontrado pelo velho Tuahir, quem emprestou-lhe o nome e quem 

guia o rapaz pela terra devastada moçambicana, Muidinga vaga 

atormentado pela perda de identidade sofrida. Na tentativa de fugir 

da guerra, os dois viajantes encontram um ônibus abandonado, 

sepulcro de seus passageiros incinerados, no qual decidem se abrigar 

por algum tempo. Ali, aos pés de um corpo baleado, encontram uma 

mala contendo cadernos manuscritos, os quais tornam-se 

rapidamente fonte de entretenimento para preencher as horas 

vazias. Através da leitura, os dois descobrem as histórias de Kindzu, 

um homem que, à procura de si mesmo, decidiu abandonar a casa 

materna e encontrar seu destino como um guerreiro Naparama. 

Porém, mais que isso, nesses cadernos, Muidinga encontra um apoio 

em sua busca por reencontrar sua identidade perdida, na partilha de 

memórias e vivências, passando, inclusive, pela tentativa de 

apropriação delas. 

A presente análise aborda as questões relativas à 

(re)construção identitária empreendida por Muidinga, levando em 

consideração as relações que esse processo desenvolve com a leitura 

do texto escrito, à luz da abordagem semiótica da leitura, levando em 
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consideração os desdobramentos da tomada de conhecimento da 

narrativa do eu elaborada por Kindzu. 

O presente texto faz parte da pesquisa de mestrado da autora 

e, portanto, apresenta-se em construção. 

Terra sonâmbula foi publicado pela primeira vez em 1992, em 

Lisboa, pelo Editorial Caminho. Mesmo com tempo e lugar pouco 

precisos, a narrativa passa-se em algum recanto de Moçambique, 

durante a guerra civil que vitimou o país entre 1977 e 1992. 

Para compreender esse momento histórico, porém, é 

necessário retornar um pouco mais no tempo, e discutir a política de 

neocolonialismo que tomou conta do cenário europeu e africano a 

partir do final do século XIX. A motivação para a política de divisão 

dos territórios da África e de sua designação às nações europeias 

parecia residir, sobretudo, na necessidade de abertura de mercado 

para outras regiões do globo. Como justificativa, era sustentado o 

discurso de que os territórios africanos eram primitivos nessa 

questão e que, portanto, precisariam de tutela dos países 

considerados economicamente desenvolvidos. No Reichtag de 26 de 

junho de 1884, Otto von Bismarck explica as motivações alemãs no 

que dizia respeito ao neocolonialismo com argumentos que poderiam 

ser aplicados a todos os outros países que se envolveram nessa 

política: 

Minha intenção, conforme a de S.M. o 
Imperador, é de deixar à atividade e ao espírito 
do empreendimento de nossos concidadãos que 
vão estabelecer comércio além dos mares a 
responsabilidade total da fundação e do 
desenvolvimento material da colônia. [...] Nossa 
intenção não é de criar províncias, mas de tomar 
sob nossa proteção empreendimentos 
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comerciais e tarefas que, em seu pleno 
desenvolvimento, venham a adquirir soberania; 
uma soberania comercial, em suma, apoiada no 
Reich alemão e colocada sob sua proteção. Nós 
a protegeremos igualmente contra os ataques 
de vizinhos imediatos assim como de vexações 
advindas de outras nações europeias. 
(BRUNSCHWIG, 2015, p.38-39) 

Sob a alegação de propiciar a suficiência dos empreendimentos 

comerciais das novas colônias, os europeus, eufemisticamente, 

queriam o desenvolvimento econômico da colônia, ofertando 

também proteção física em conflitos. Porém, na realidade,  

o colonialismo pode ser designado como a 
paralisação ou a distorção, ou mesmo como o 
temo, da história de um povo, e fator de 
aceleração do desenvolvimento histórico de 
outros povos (Cabral, Apud VISENTINI; RIBEIRO; 
PEREIRA, 2014, p.185)  

ou seja, para que os colonizadores pudessem gozar do 

desenvolvimento econômico, as nações africanas sofreram o 

congelamento de seu próprio desenvolvimento. Isso porque 

Não há dúvida nenhuma de que a África negra 
jamais tenha sido considerada, nessas 
negociações, como um interlocutor válido: a 
partilha da África era exclusivamente iniciativa 
das potências europeias. Seu objetivo, uma vez 
que agissem com a boa consistência ocidentais, 
seria não de respeitar essa África moribunda, 
destinada a sucumbir sob o embate das técnicas 
modernas, mas de precipitar seu fim para levar 
às populações “primitivas” os benefícios da 
civilização. (BRUNSCHWIG, 2015, p.59 – grifo do 
original) 
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Esse novo esquema econômico que parecia um bom negócio 

para as nações europeias, teve um ônus altíssimo para os povos 

africanos, uma vez que, ao terem seus territórios divididos e rifados, 

ocorreu que “o Estado antecedia à existência de uma nação” 

(VISENTINI; RIBEIRO; PEREIRA, 2014, p.122). Ou seja, a organização 

da máquina burocrática do Estado chegou antes de que houvesse, de 

fato, a construção da identidade desses povos enquanto nação. Isso 

causou, no recuo do neocolonialismo, um confronto terrível entre os 

grupos sociais que coabitavam o espaço físico dos Estados, pois 

As rivalidades entre os distintos grupos haviam 
sido estimuladas pelos colonizadores como 
forma de dominação, e deixavam uma herança 
expressa no problema das minorias e do 
“tribalismo”, além do antagonismo entre 
assimilados à cultura europeia e não 
assimilados. (VISENTINI; RIBEIRO; PEREIRA, 
2014, p.122-123 – grifo do original) 

Não havia, portanto, ponto de equilíbrio que unisse os 

diferentes grupos, o que desaguou em inúmeras guerras civis nos 

países recém independentes na África. 

Em alguns casos, os Estados perderam a luta 
pelo controle tanto sobre significativas áreas de 
seu território formal, ou, ocasionalmente, 
ocorreu até o colapso do próprio Estado. Alguns 
países também têm sido muito fragilizados por 
conta da privatização [dos meios de violência] 
que diferem pouco dos territórios controlados 
por senhores da guerra. Os governantes 
mantêm, então, seu título formal de soberano 
apenas por convenções internacionais. (Chazan, 
Apud VISENTINI; RIBEIRO; PEREIRA, 2014, p.108) 

Em Moçambique, a guerra civil que eclodida em 1997 foi 

apaziguada com o acordo de paz entre dois grupos rivais, Renamo e 
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Frelimo, no qual estabelecia-se o multipartidarismo, sendo que o 

primeiro presidente reconhecido pelos dois grupos foi eleito em 

1944. Porém, as marcas da guerra não foram simplesmente apagadas 

por esse acordo, restava ainda “milhões de refugiados e de minas 

terrestres dispersas e não detonadas, e milhares de mutilados, além 

da infraestrutura estar completamente destruída” (VISENTI; RIBEIRO; 

PEREIRA, 2014, p.156). 

É nesse ambiente de transição entre guerra civil e 

democratização de uma Moçambique em destroços, ainda fragilizada 

seja a nível econômico, seja a nível de relações humana, que vamos 

encontrar Muidinga e Tuahir, fugindo dos grupos belicosos que 

aterrorizavam o país. 

É perceptível que a maior definição de Muidinga, enquanto 

personagem, é sua busca pelo eu perdido. Inicialmente, na obra, é 

apresentado o seu estatuto de alguém doente, alguém carente de 

reaprender até mesmo o básico. 

O jovem se chama Muidinga. Caminha à frente 
desde que saíra do campo de refugiados. Se 
nota nele um leve coxear, uma perna 
demorando mais que o passo. Vestígio da 
doença que, ainda há pouco, o arrastara quase 
até a morte. [...] o velho teve que lhe ensinar 
todos os inícios: andar, falar, pensar. (COUTO, 
2015, p.9) 

A memória, porém, o velho Tuahir não pôde oferecer e essa 

lacuna torna-se a obsessão do menino. Isso acontece pois, ao não 

possuir poder sobre sua história, o rapaz é posto na condição de não 

existência, não podendo, nem ao menos, ter desejos e vontades. Em 

uma passagem, para desqualificá-lo e negar-lhe o direito à opinião, 

seu companheiro de viagem usa o argumento de que “você [o rapaz] 
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nem tem estória12 nenhuma” (COUTO, 2015, p.33). Desta forma, a 

questão de lembrar quem é torna-se a grande obsessão do jovem, 

pois ele, segundo o relato de Tuahir, quando foi encontrado, estava 

inconsciente e não possuía nada, nenhum vestígio, que pudesse ligá-

lo a uma existência anterior13. 

Dessa forma, Muidinga apresenta-se em movimento físico e 

psicológico em busca de uma compreensão de si mesmo através da 

busca e compreensão de seu passado e origens, um processo que 

culmina com a construção/modificação de sua identidade. Tal qual 

sujeito pós-moderno14, o rapaz parece encontrar-se na concepção 

sociológica de sujeito advinda com a modernidade, em que a 

identidade seria construída a partir de sua interação com a sociedade 

a qual pertence. Muidinga, precisa, portanto, remodelar e adaptar 

sua identidade para poder sentir-se pertencente a seu novo contexto. 

A importância dessa busca, portanto, torna-se ainda maior se 

pensarmos que 

a identidade é o que permite ao sujeito tomar 
consciência de sua existência, o que se dá 
através da tomada de consciência de seu corpo 
(um estar-aí no espaço e no tempo), de seu 
saber (seus conhecimentos sobre o mundo), de 
seus julgamentos (suas crenças), de suas ações 
(seu poder fazer). A identidade implica, então, a 

                                                           
12

 Aponta-se, aqui, que o termo estória, no português moçambicano, equivale ao uso 
brasileiro da palavra história, não cabendo tomá-lo como sinônimo de ficção. 
13

 Ao longo do texto, são apresentadas outras personagens que possuem a mesma 
necessidade e ânsia de firmarem suas existências enquanto indivíduos, porém, ao 
contrário de Muidinga, afirmam-se através da narração de suas histórias em sua 
totalidade. Todavia, essas relações serão tratadas pertinentemente. 
14

 A concepção do termo utilizado aqui compreende a pós-modernidade como o 
período que vai da segunda metade do século XX até a contemporaneidade, 
lembrando que, para Hall, as sociedades da modernidade tardia são formadas por 
divisões e antagonismos sociais que produzem diversas identidades para os 
indivíduos. 
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tomada de consciência de si mesmo. 
(CHARADEAU, 2009) 

O conhecimento e o reconhecimento das relações que se 

operam no indivíduo e no intermédio desse com o mundo agem no 

sentido de permitir-lhe construir sua identidade e é, justamente, a 

ignorância de si mesmo que causa a Muidinga uma sensação extrema 

de angústia e desconforto, que o leva a uma busca desesperançada 

por si próprio. Já na primeira metade na narrativa, intrigado pelo fato 

de lembrar-se de como ler sem, no entanto, saber de onde veio esse 

conhecimento, tem um sonho: 

Muidinga sonha, agitado. Lhe surgem, confusas, 
imagens de um tempo que ele nunca foi capaz 
de tocar. Muidinga se revê menino, saindo de 
uma escola. Mas nenhum rosto é legível, mesmo 
a escola não possui fachada. Confusas vozes lhe 
afluem: chamam por si! Lhe chamam um outro 
nome. Tenta desesperadamente entender esse 
nome. Mas os sons se desfocam, em eco de 
cacimbo. (COUTO, 2015, p.62) 

A impressão tida é que a proximidade do garoto de suas 

recordações é sempre perdida por devaneios e meias informações, o 

que se torna algo ainda mais cruel, pois o mundo em que opera Terra 

sonâmbula é onde 

as personagens vivem das histórias que contam, 
existem porque têm uma narrativa a partilhar, 
uma experiência de vida um ensinamento, 
figurado ou não. A personagem é uma história 
virtual, que é a história da sua vida. Existem 
mediante a sua capacidade fabular, o seu 
testemunho; mais do que um ser, com 
psicologia, é potencialmente lugar narrativo do 
encaixe. As muitas narrativas encaixadas, das 
diversas personagens, servem de argumentos à 
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narrativa englobante. (LEITE, 2013, p.72 – grifo 
do original) 

Ou seja, as personagens que vão se somando ao livro afirmam-

se enquanto indivíduos através de seus testemunhos e relatos. Não 

lhes bastando apenas existirem, eles precisam, no espaço narrativo, 

afirmarem suas existências a partir de suas próprias narrativas, de 

suas marcas no mundo. É através dessas ferramentas que eles se 

colocam enquanto indivíduos e atestam sua existência, pois se há 

uma história anterior a ser contada, ela age como a prova final de que 

aconteceram interações e modificações no mundo operadas por 

esses indivíduos, de forma que sua história, para a personagem que a 

conta, é seu atestado de existência. Isso se dá, pois 

[as identidades] surgem da narrativização do eu, 
mas a natureza necessariamente ficcional desse 
processo não diminui, de forma alguma, sua 
eficácia discursiva, material ou política, mesmo 
que a sensação de pertencimento, ou seja, a 
“suturação à história” por meio da qual as 
identidades surgem, esteja, em parte, no 
imaginário (assim como no simbólico) e, 
portanto, sempre, em parte, construída na 
fantasia, ou, ao menos, no interior de um campo 
fantasmático. (HALL, 2014, p.109) 

Ora, se o rapaz é incapaz de acessar suas memórias, nega-se a 

ele o estatuto de indivíduo, ao mesmo tempo em que se comprova o 

seu não-pertencer àquele mundo. Ou seja, é necessário a Muidinga, 

portanto, que ele construa uma narrativa própria que seja capaz de 

saciar suas necessidades básicas de compreensão de si no mundo. 

Nesse contexto, em uma atitude de desespero por encontrar-

se, o jovem passa a identificar-se com as personagens dos cadernos 

de Kindzu – que passam a significar mais do que mero 

entretenimento para ele. Em uma passagem, o jovem passa a 
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acreditar que é, de fato, o irmão mais novo de Kindzu, Junhito, que, 

para escapar da morte profetizada por seu pai, fora disfarçado em 

galinha e, pela intensidade de seu disfarce, sofreu um processo de 

perda e posterior remodelação de identidade, passando a acreditar 

que era, de fato, um galináceo. 

— Não, tio. Estou a pensar... não, é melhor não 
dizer. 

— É melhor, mesmo. Fica calado. [...] 

— Vou dizer. Estou a pensar eu sou Junhito. 

— Quem é Junhito? 

— Junhito, esse menino do escrito que eu li, 
aquele da capoeira [...] Estou a falar sério, tio 
Tuhair. 

— E se vai calar muito sério também. (COUTO, 
2015, p.38) 

Quando Muidinga demonstra querer ser Junhito, transparece 

que prefere ter a história triste daquela criança a não ter história 

nenhuma. 

Para Bauman, 

o anseio de identidade vem do desejo de 
segurança, ele próprio um sentimento ambíguo. 
Embora possa parecer estimulante a curto 
prazo, cheio de promessas e premonições vagas 
de uma existência ainda não vivenciada, flutuar 
sem apoio num espaço pouco definido, num 
lugar teimosamente, perturbadoramente, “nem-
um-nem-outro”, torna-se a longo prazo uma 
condição enervante e produtora de ansiedade. 
(2005, p.35 – grifo do original) 

Parece que Muidinga encontra-se nesse primeiro momento, da 

vontade a curto-prazo de possuir uma identidade unificada e 
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inequívoca, talvez por ver, nessa promessa, a possibilidade de 

segurança e solidez que não é capaz de encontrar no contexto em 

que vive. 

É inegável que Muidinga passou por um esfacelamento de si 

mesmo enquanto indivíduo. Na tentativa de reconstruir-se, o menino 

se vê profundamente ligado aos cadernos de Kindzu, dos quais extrai 

matéria não apenas para entretenimento, mas para compreender-se 

melhor, chegando, inclusive, à emulação da realidade do outro – no 

capítulo nove, “miragens da solidão” – o menino propõe a Tuahir que 

eles brinquem de Kindzu, num jogo de faz de conta e de apropriação. 

Esse jogo acaba diluindo-se na própria realidade, de modo que 

a descrença é suspendida e  

à medida que aquele fingimento avança ele 
[Muidinga] já não sabe o que ali se está 
passando não está a ser tirado do livro, como 
folha rasgada da própria realidade (COUTO, 
2015, p.151)  

o que demonstra uma imersão pacífica e engajada na realidade 

alternativa oferecida pela escrita de Kindzu. 

Sendo várias as personagens de Terra sonâmbula que 

demonstram a necessidade de, através da oralização15 de suas 

histórias para outros, garantirem seu estatuto de existência, fica claro 

que essa prática, no entanto, tem também sua contrapartida, pois, é 

com a partilha de si mesmo que há a possibilidade da fusão com o 

outro. A personagem Farida, ao relatar sua trajetória, conclui a Kindzu 

que:  

                                                           
15

 As questões de narrativa e história oral, embora tenham um papel importante nas 
duas obras, não serão abordadas nesse artigo. 
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Esta é minha estória, nem sei por que te conto. 
Agora, estou cansada de falar. É perigoso 
continuar. Quem sabe eu perderei o 
pensamento, as minhas lembranças se 
misturarão com as tuas (COUTO, 2015, p.81) 

de modo a evidenciar que reconhece a possibilidade da recepção de 

seu narrar na forma de apropriação pelo outro. Porém, não há outra 

solução, pois “Ela só tinha um remédio para se melhorar: era contar 

sua história. Eu [Kindzu] disse que a escutava, demorasse o tempo 

que demorasse” (2015, p.60). O diagnóstico do viajante é implacável: 

“Farida tinha ‘carência de fantasia’” (2015, p.78), o que parece 

apontar para a pobreza de estímulos que a situação da moça a 

colocava. 

Nesse ponto, cabe evocar o princípio de alteridade no qual, 

segundo Patrick Charadeau, 

cada um dos parceiros da troca está engajado 
num processo recíproco (mas não simétrico) de 
reconhecimento do outro e de diferenciação 
para com o outro, cada um se legitimando e 
legitimando o outro através de uma espécie de 
“olhar avaliador” – o que permite dizer que a 
identidade se constrói através de um 
cruzamento de olhares: “existe o outro e existo 
eu, e é do outro que recebo o eu”. (2009 – grifo 
do original) 

O “eu” é, dessa forma, constituído a partir do olhar do outro e 

por seu intermédio. É sob esse prisma, que Muidinga pede que Tuahir 

lhe faça a validação de sua identidade, que ele passa a construir 

através das histórias de Kindzu. Pode-se afirmar que 

falta de inteireza que é “preenchida” a partir de 
nosso exterior, pelas formas através das quais 
nós imaginamos ser vistos por outros. 
Psicanaliticamente, nós continuamos buscando 
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a “identidade” e construindo biografias que 
tecem diferentes partes de nossos “eus” 
divididos numa unidade porque procuramos 
recapturar esse prazer fantasiado da plenitude. 
(HALL, 2015, p.25 – grifos do original) 

Dessa forma, o menino implora a seu companheiro de viagem: 

“— Tuahir, me conte tudo. Me conte como me encontrou” (COUTO, 

2015, p.50). Muidinga também apropria-se de suas trocas – 

unilaterais, porém – com Kindzu, tanto que, para ele, os cadernos 

encontrados passam a fazer parte de sua jornada de forma complexa: 

“Os escritos de Kindzu lhe começavam a ocupar a fantasia” (2015, 

p.47);  

Ele [Muidinga] se admira: o que o prendia 
àqueles destroços da estrada? Então, lhe veio a 
resposta clara: eram os cadernos de Kindzu, as 
estórias que ele vinha lendo cada noite. E sente 
saudades das linhas, tantas quantos os passos 
que agora desfia pelos atalhos (2015, p.49)  

Evocamos aqui, novamente, o trecho do capítulo nove, em que o 

protagonista da obra emula uma situação da vida de Kindzu como se 

fosse ele próprio e Tuahir, seu pai; juntamente com o trecho em que 

o menino crê ser Junhito: em ambas passagens, percebe-se a 

apropriação de uma história paralela a ele como forma de preencher 

o vazio que sua amnésia causa. Para Morais, “há nessa retomada 

uma luta contra o esquecimento, acompanhada por um desejo de 

que um passado seja entendido, registrado e dialogue com o 

presente” (2010, p.194). Isso porque, como constata Tuahir, “os 

escritos de Kindzu traziam ao jovem uma memória emprestada sobre 

esses impossíveis dias” (COUTO, 2015, p.121). 

E essa memória emprestada passa também a habitar entre os 

protagonistas, quase como um companheiro de viagem: 

É que sinto falta das estórias. 
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— Quais estórias? 

— Essas que você lê nesses caderninhos. Esse 
fidamãe desse Kindzu já vive quase conosco. 
(COUTO, 2015, p.87) 

Parece que essa apropriação discursiva por parte de Muidinga, 

é também uma forma de “existência de um sujeito, o qual se constrói 

através de sua identidade discursiva, que, no entanto, nada seria sem 

uma identidade social a partir da qual se definir.” (CHARADEAU, 

2009). Vale ressaltar que, para o menino, sua identidade social é 

lacunar, de forma que o garoto apenas adivinha a sociedade a qual 

pertence, baseando-se, para isso, na necessidade que sente pela 

sobrevivência diária e no medo aterrador do esquecimento. Nesses 

contextos, a necessidade de basear o estatuto de indivíduo desdobra-

se, também, na modelagem de uma identidade discursiva que 

se constrói com base nos modos de tomada da 
palavra, na organização enunciativa do discurso 
e na manipulação dos imaginários socio-
discursivos. Ao contrário da identidade social, a 
identidade discursiva é sempre algo “a 
construir- em construção”. Resulta de escolhas 
do sujeito, mas leva em conta, evidentemente, 
os fatores constituintes da identidade social. 
(CHARADEAU, 2009 – grifo do original) 

Ou seja, Muidinga procura construir sua identidade 

apropriando-se do imaginário e do discurso de Kindzu, alguém que 

sofreu diretamente com a guerra civil e militar de Moçambique. Essa 

apropriação, no entanto, é tão pronunciada que o desfecho da obra 

apresenta-se ambíguo, pois o menino descobre – ou pensa – ser uma 

personagem chave da narrativa dos cadernos, porém, como ele 

demonstra ter imergido na realidade discursiva de Kindzu, não se 

pode afirmar com certeza de que se trata de uma constatação real ou 

de apenas outra emulação. É, sobretudo, através da relação indireta 
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com acontecimentos históricos por parte das duas personagens que 

as suas construções identitárias se realçam e se intensificam. 

Lembrando que “as identidades são construídas dentro e não fora do 

discurso” (HALL, 2014, p.109), portanto, Muidinga se vale do discurso 

de outrem, que passa a ser interiorizado, para trabalhar o 

preenchimento de sua lacuna identitária. 

Parece, no entanto, que o menino considera a redescoberta ou 

reconstrução de sua identidade como um processo que chegará em 

um produto final. Foge à personagem que toda sua história de busca 

faz parte, ela também, de quem ela é no mundo. Isso porque, a 

criação de identidade é  

um processo nunca completado, algo sempre 
em processo sendo que ‘se pode, sempre 
‘ganhá-la ou perdê-la’; no sentido de que ela 
pode ser, sempre, sustentada ou abandonada 
(HALL, 2014, p.106)  

Esse fenômeno parece presente na obra, através das tentativas de 

identificações com outras personagens, pois o menino sustenta e 

abandona hipóteses de quem ele é ao longo do texto. 

De certa forma, a busca identitária de Muidinga revela apenas 

mais uma faceta do que é a construção de identidade no mundo 

contemporâneo. Isso porque  

as identidades não são nunca unificadas; que 
elas são, na modernidade tardia, cada vez mais 
fragmentadas; que elas não são, nunca, 
singulares, mas multiplamente construídas ao 
longo de discursos, práticas e posições que 
podem se cruzar ou ser antagônicos (HALL, 
2014, p.108)  

Assim, o próprio fragmento, o próprio sentimento de não pertencer 

são o que moldam Muidinga enquanto indivíduo durante o tempo da 

narrativa. De acordo com Hall, 
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Elas [as identidades] têm a ver, entretanto, com 
a questão da utilização dos recursos da história, 
da linguagem e da cultura para a produção não 
daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos 
tornamos. Têm a ver não tanto com as questões 
“quem nós somos”ou “de onde nós viemos”, 
mas muito mais com questões “quem nós 
podemos nos tornar”, “como nós temos sido 
representados” e “como essa representação 
afeta a forma como nós podemos representar a 
nós próprios”. Elas têm tanto a ver com a 
invenção da tradição, quanto com a própria 
tradição, a qual elas nos obrigam a ler não como 
uma incessante reiteração, mas como “o mesmo 
que transforma”. (2014, p.109 – grifo do 
original) 

Dessa forma, todo o processo que o menino sofre ao longo do 

livro serve para que ele consiga preencher a representação que tem 

de si próprio. 

A busca de Muidinga parece-nos ainda mais significativa, 

quando analisada dentro do contexto do universo em qual passa a 

narrativa, a guerra civil moçambicana. Como o menino foi encontrado 

em um campo de refugiados, torna-se claro que ele pertence ao que 

Bauman define como “subclasse” (2005, p.45), que seriam indivíduos 

que têm sua humanidade reduzida e questionada. Como “pessoas 

rejeitadas” – pessoas que não são mais necessárias ao perfeito 

funcionamento do ciclo econômico e portanto de acomodação 

impossível numa estrutura social compatível com a economia 

capitalista (2005, p.46), Muidinga e Tuahir vestem os mantos de 

refugiados, de pobres-coitados que fogem da guerra, que se 

submetem a condições extremas de subsistência, passando carências 

físicas e afetivas. Os dois viajantes fazem parte do grupo daqueles 

que tiveram negado o poder de escolha da própria identidade, ou 

seja, pessoas que têm identidades impostas por outros, que não os 
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consideram como indivíduos plenos, mas como estereótipos, rótulos, 

em roupagens humilhantes e desumanizadoras. “Para que o indivíduo 

livre-se desse rótulo imposto, é necessário enfrentá-las e vencer a 

luta para, só então, poder repeli-lo” (2005, p.45). Ao buscar uma 

identidade no universo de Kinzdu, Muidinga trava uma luta silenciosa 

de tomada de controle sobre sua própria narrativa individual. 

Em suas buscas por si mesmos, Muidinga se depara, 

implacavelmente, com a figura do outro. A descoberta do outro, seja 

ele Kindzu ou Tuahir é, porém, fragmentada e atrelada à imagem 

projetada desse outro, baseada naquilo que este permita que 

transpareça de si mesmo. 

Porém, como a ideia de uma identidade única e inequívoca é 

mítica, o 

Sujeito pós-moderno, conceitualizado como não 
tendo uma identidade fixa, essencial ou 
permanente. A identidade torna-se uma 
“celebração móvel”: formada e transformada 
continuamente em relação às formas pelas 
quais somos representados ou interpelados nos 
sistemas culturais que nos rodeiam. (HALL, 
2015, p.11-12 – grifo do original) 

Portanto, assim como a ideia do outro é algo a se construir e 

remodelar constantemente, a própria identidade de Muidinga 

também é móvel e construída a partir das relações e interações 

sociais e com o meio ao qual pertencem. Muidinga, por sua vez, 

descobre-se Gaspar, filho de Farida, personagem central dos cadernos 

de Kindzu de quem levaram-lhe o filho. 

Vale lembrar que,  
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se sentimos que temos uma identidade 
unificada desde o nascimento até a morte é 
apenas porque construímos uma cômoda 
história sobre nós mesmos ou uma confortadora 
‘narrativa do eu’. (HALL, 2015, p.12 – grifo do 
original)  

Narrativa linear que o protagonista Terra sonâmbula não possui e 

procura, de maneira aflita, como forma de conforto. No entanto, seria 

leviano negligenciar que, de fato, a noção de nação está 

profundamente ligada a esses dois livros. Morais aponta que 

“Moçambique é uma história a ser contada” (2010, p.194), e é para 

esse aspecto que a poética de Mia Couto aponta: a tentativa de 

compreensão dos conflitos moçambicanos e dos desdobramentos 

massacrantes que sua população é obrigada a enfrentar. Para Morais, 

“o desconforto do ser fronteiriço faz com que Kindzu empreenda uma 

viagem que, na realidade, será um convite a se pensar o que é 

Moçambique hoje” (2010, p.196), viagem que Muidinga também faz, 

acompanhando esse outro indivíduo através de conflitos sociais, 

econômicos e civis. 

É aí, que Mia Couto deposita o seu grande 
projeto literário, o projeto de 
moçambicanidade, o desvendamento da 
identidade de um país esquecido de si devido 
aos mecanismos impostos pelo curso da 
História, pelo colonialismo, pela primeira e 
segunda guerras coloniais, a tentativa de 
despertá-lo do desatento abandono de si. 
(Tutikian, Apud MORAIS, 2010 p.195) 

Essas buscas não deixam as personagens incólumes: elas fazem 

parte da angústia que Muidinga sente ao ser impulsionados a buscar 

sua identidade. Dessa forma, afirmar-se enquanto indivíduo, nesses 

casos, ocorre dentro de um contexto específico, que leva, 
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inevitavelmente, à noção de pertencimento a uma nação e, 

inequivocamente, também de sua história. 
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Annateresa Fabris (USP) 

Pequena cidade de origem etrusca, que começa a ser 

conhecida a partir da década de 1950, quando Giovanni Bettini 

adquiriu, restaurou e abriu à visitação pública o “Parque dos 

monstros”, Bomarzo atrai o interesse do escritor argentino Manuel 

Mujica Láinez (1910-1984), que nela localiza o enredo de um 

romance histórico livremente inspirado na vida de Pier Francesco 

Orsini (1523-1585), mais conhecido como Vicino, militar e amante 

das artes, que se tornou famoso justamente pela construção de um 

conjunto de esculturas singulares nos jardins de sua propriedade. A 

criação de Bomarzo (1962), romance no qual o realismo da narração 

em primeira pessoa se mescla com elementos fantasiosos e 

claramente inventados, tem seu ponto de partida em 1956. É quando 

o autor lê um artigo sobre Bomarzo, no qual havia uma menção à 

visita feita por Salvador Dalí em novembro de 1948 (cujo resultado foi 

um curta-metragem), além de algumas fotografias do parque. Atraído 

por seu aspecto inusitado, Mujica Láinez visita o local em 13 de julho 

de 1958 e sente de imediato o desejo de contar a história do duque 

de Bomarzo, na qual os dados documentais e a fantasia se 

entrelaçam abundantemente. Depois de uma exaustiva pesquisa de 

fontes, anotadas em sete cadernos, o autor dá início à redação do 

manuscrito em 20 de junho de 1959, que interrompe no ano seguinte 

para realizar uma segunda visita a Bomarzo (2 de agosto). Nessa 

ocasião, visita também o palácio Orsini (1519-1583) e entra em 

contato com uma nova documentação sobre o vilarejo e sobre a vida 

de seu protagonista. 

Apesar da pesquisa exaustiva, Mujica Láinez não consegue 

dados sobre a data de nascimento de Orsini e faz nascer sua 

personagem em 6 de março de 1512, de maneira a criar um paralelo 
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com o nascimento de Michelangelo, ocorrido no mesmo dia trinta e 

sete anos antes. Não se trata da única licença tomada em relação à 

vida do verdadeiro Orsini; o autor, em vários momentos, demonstra 

estar sobretudo atento às lendas populares locais que o 

apresentavam como uma pessoa feia e disforme, traída pela esposa, 

amada apenas pela avó e, que, em busca de companhia, construiu o 

parque dos monstros (MELARDI, 2013, p.35-36). A questão da 

deformidade, que nada tem a ver com o aspecto físico do Orsini 

histórico – descrito por Giuseppe Betussi (1544) como um homem de 

“imensa e fatal beleza” e apresentado por Francesco Sansovino 

(1565) como uma pessoa de “aparência real” (BREDEKAMP, 1989, 

p.289, 296) – é, no entanto, o elemento central da trama urdida pelo 

escritor. Isso fica claro desde o início da narrativa, na qual a 

personagem se refere às “desordens” do próprio “esqueleto 

maltratado”, totalmente ausentes do “maravilhoso retrato” pintado 

por Lorenzo Lotto. Nele não figuram nem o ombro (e, logo, a 

corcunda), nem as pernas (e, portanto, a direita claudicante), mas 

apenas o melhor de seu corpo: o rosto “pálido e fino, de modelado 

agudo nas arestas dos pômulos”, os “grandes olhos escuros e sua 

expressão melancólica”, as “delgadas, trêmulas, sensíveis mãos de 

admirável desenho”, que levaram um crítico a denominá-lo 

“Desesperado do Amor” (LÁINEZ, 1970, p.22-23). 

A projeção do Vicino literário no quadro Jovem fidalgo no 

estúdio (1530) merece algumas considerações, a começar pela fonte 

bibliográfica que inspirou a descrição do romancista. Como lembra 

Sandro Abate, Mujica Láinez dedica o terceiro caderno de notas 

quase integralmente a Lotto, devendo ser destacado o apontamento 

relativo ao quadro extraído do livro Le RR. Gallerie dell’Accademia di 

Venezia (1938), de Gino Fogolari. Responsável pela aquisição da obra 

para a instituição veneziana, o historiador da arte assim a descreve:  

Aquele traje preto, aquela camisa branca, 
aquela cara pálida, descarnada, sulcada de 
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sombras e dor, e aquelas mãos fazem daquele 
desesperado de Amor um dos retratos mais 
espirituais de Lotto (2000, p.108-109)  

Esses elementos estarão presentes numa descrição posterior do 

quadro, na qual o jovem modelo se reconhece nos olhos escuros, no 

cabelo castanho, “liso, repartido, recolhido atrás das orelhas”, nas 

sobrancelhas finíssimas, nos pômulos acentuados, nos lábios 

vermelhos, “finos, porém famintos”, no queixo agudo, nas mãos 

“inteligentes, delicadas” e na intensidade, na reserva, no orgulho, no 

poder oculto e latente, na chama fria, na violência “equívoca, 

indefinível [...] que se pressente no gelo da solidão aristocrática”, 

aliada a uma ternura “desesperada”, que emanam de sua fisionomia. 

A corcunda, “a carga bestial, dolorosa, não está presente na tela, mas 

pesa sobre ela [...], invisível, sobre seu garbo espiritual, sobre sua 

atmosfera metafísica” (LÁINEZ, 1970, p.355-356). 

A dicotomia entre um rosto bonito e mãos elegantes e o 

defeito físico é o elemento determinante da personalidade do Vicino 

fictus, que vive a própria deformidade como o “signo de uma culpa 

[...] intemporal”. Por isso, cometer um delito  

significa apenas tornar explícito o que já está 
obscuramente dentro dele, adequando-se ao 
que sua marca implica. É o monstro que se torna 
cruel por estar confinado pelo escárnio dos 
outros em seu papel de monstro (MELARDI, 
2013, p.63-65)  

A monstruosidade a que Melardi alude espraia-se em várias 

direções. Por ser disforme e não poder empreender uma carreira 

militar, o protagonista é malquisto e hostilizado pelo pai e pelo avô, 

que se sentem ofendidos com o aspecto “intruso, impróprio e 

chocante” que ele introduzia na  
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divina raça dos Orsini, homens nascidos para a 
grandeza retórica dos monumentos equestres, 
para a pompa dos  

sepulcros teatrais e para inspirar respeito e 
submissão tão somente por sua soberana 
excelência (LÁINEZ, 1970, p.29-30)  

Desse modo, a personagem imaginada por Mujica Láinez vê-se e é 

visto como um monstro por seus contemporâneos, já que punha em 

xeque o axioma da “boa forma” (FABRIS, 2015, p.40). Com frequência 

o narrador refere-se a suas “patéticas irregularidades”, que fazem 

dele “um bufão dos Orsini, uma espécie de Rigoletto sem voz e sem 

autógrafos de barítono” e se compara com os irmãos: o “atlético, 

formoso, musculoso” Girolamo e o gracioso Maerbale, muito 

parecido com ele “nos olhos e no desenho dos traços” (LÁINEZ, 1970, 

p.22, 28-29). 

O hibridismo não caracteriza apenas o aspecto físico da 

personagem. Estende-se igualmente a sua personalidade, cindida 

entre uma sensibilidade exacerbada para com certas manifestações 

espirituais e uma crueldade exercida com afinco, quando necessário. 

O Vicino de Mujica Láinez sente-se destinado desde cedo a uma 

existência gloriosa, bem diferente das “vidas triviais de pequenos 

aristocratas”, que vislumbrava para seus irmãos: o “petulante, 

obtuso, insolente e despótico” Girolamo e o “trapaceiro, hipócrita, 

embusteiro” Maerbale. Embora espancado por Girolamo e 

ridicularizado por Maerbale, que imitava seu andar e sua aparência, 

“afundando a cabeça no peito e arrastando uma perna”, a 

personagem sente-se a “mais forte de todos, o triunfador enigmático, 

esplêndido, se não pelo corpo, graças ao engenho”. Essa sensação de 

onipotência está enraizada nas humilhações sofridas, das quais se 

originou um amargo ressentimento, que não conseguia ocultar um 

desesperado desejo de ser amado (LÁINEZ, 1970, p.29, 32-33). 
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Essa fusão de aspectos negativos e positivos está na base da 

configuração de um ser disforme física e moralmente, que busca 

justificativas para os crimes praticados na cultura de sua época e em 

duas preocupações pessoais: a defesa da própria personalidade 

“fraca, temerosa, maltratada por uma atmosfera de permanente 

violência” e o culto da estirpe, materializado em Bomarzo (LÁINEZ, 

1970, p.433). O Vicino concebido pelo escritor argentino não hesita 

em mandar assassinar o meio-irmão Beppo e Maerbale, em assistir 

impassível ao afogamento de Girolamo, em violentar os gêmeos 

Porzia e Gian Battista Martelli, em encerrar o artista Zanobbi Sartorio, 

por quem se sentia atraído, numa cela secreta que lhe servirá de 

túmulo. Embora reconheça que suas taras “haviam acabado por 

provocar uma espécie de cegueira”, relativiza os próprios atos, 

ponderando que eles pareceriam “toleráveis”, pois eram corriqueiros 

nas grandes famílias da época e ínfimos em relação ao “cataclismo 

passional que destruiu os Médici16, [...] e que manchou de sangue 

todos os ramos daquela linhagem adventícia”, empenhada em ajustar 

o passo com as “estirpes centenárias que haviam espaçado suas 

respectivas tragédias ineludíveis ao longo do tempo“ (LÁINEZ, 1970, 

p.433, 584-585). É tendo em mente esses aspectos que Melardi fala 

de um romance caracterizado por uma “notável força psicológica”, 

                                                           
16

O autor refere-se a alguns episódios violentos vividos pela família Medici: o 
assassinato do duque Alexandre pelo primo Lorenzino (1537) e as mortes violentas 
de Leonor Álvarez de Toledo e Isabel de Medici, estranguladas a poucos dias de 
distância pelos respectivos maridos Pedro de Medici e Paolo Giordano Orsini (1576). 
Outras referências fornecidas por ele não correspondem à verdade histórica: Lucrécia 
de Medici, casada com Afonso II d’Este, duque de Ferrara, morre de tuberculose e 
não por envenenamento (1561); os filhos de Cosme I, Garcia e Giovanni, morrem de 
malária no ano seguinte; o grão-duque Francisco e sua segunda esposa Bianca 
Capello morrem igualmente de malária e não em virtude de um envenenamento 
levado a cabo pelo cardeal Ferdinando I de Medici (1587). Se é possível que o grão-
duque e Bianca Capello estivessem envolvidos no assassinato de Pietro Bonaventuri, 
marido desta (1572), não corresponde à verdade a hipótese de assassinato de Joana 
da Áustria, já que ela morreu de parto em 1578. 
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nutrido em parte pelas lendas sobre o senhor de Bomarzo, das quais 

retira “a inquietação sexual de seu personagem, a paixão pelas 

ciências ocultas [...] e, sobretudo, sua crueldade de fera ferida” (2013, 

p.61). 

Ao conceber uma personagem dotada de um corpo ao mesmo 

tempo belo e feio e de uma personalidade simultaneamente elevada 

e vil, Mujica Láinez nada mais faz do que inseri-la no âmbito do 

grotesco, tal como definido por Victor Hugo no século XIX. A 

descrição que este fizera de Oliver Cromwell ajusta-se perfeitamente 

às características do Vicino ficcional: “um ser complexo, heterogêneo, 

múltiplo, composto de todos os contrários, misto de muito mal e 

muito bem, repleto de gênio e de pequenez” (HUGO, 1949, p.52). 

Outro aspecto do pensamento de Hugo pode ser aplicado na análise 

da personagem: a ideia de drama, fruto da associação entre o 

sublime e o grotesco. Neste, a vida, a verdade, o real e o ser humano 

têm um ponto de encontro. Do mesmo modo que na vida, nele tudo 

se encadeia e se deduz:  

O corpo desempenha nele seu papel assim 
como a alma, e os homens e os acontecimentos 
[...] são alternadamente burlescos e terríveis, 
algumas vezes terríveis e burlescos ao mesmo 
tempo (1949, p.29-34) 

A dicotomia do narrador de Bomarzo pode ser analisada 

também à luz da observação de Wolfgang Kayser de que o grotesco 

revela sua profundidade só quando se apresenta como antípoda do 

sublime. Se este tem como meta um mundo mais elevado e sobre-

humano, o grotesco aponta para o ridículo-disforme, para o 

monstruoso-horroroso, para o universo “do noturno e do abismal” 

(1964, p.67). O Vicino Orsini de Mujica Láinez é uma figura do 

rebaixamento, isto é, uma combinação de elementos heterogêneos; 

“o belo de cabeça para baixo”, que funciona por catástrofe, pela 

quebra de uma forma canônica; uma manifestação vital a ameaçar 
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qualquer representação marcada pela “excessiva idealização”; uma 

imagem do conflito entre cultura e corporalidade (SODRÉ; PAIVA, 

2014, p.16-56). Na qualidade de figura do excesso, o corpo grotesco 

do protagonista põe em xeque a fusão ética do belo e do bom, típica 

da antiguidade. Sua heterogeneidade destrói a ideia de simetria, 

provocando o desequilíbrio da proporção e de toda ordem formal e o 

surgimento do monstruoso, fruto da desordem e da desproporção. 

Se bem que Diana García Simón define a personagem como 

uma “natureza desdobrada de homem renascentista epicurista e de 

bárbaro intrigante medieval” (2002, s.p.), Vicino Orsini pertence, na 

realidade a outro momento da história do gosto, o maneirismo. A 

arte do período compreendido entre 1520 e 1580 caracteriza-se, em 

grande medida, pela negação dos princípios norteadores do 

Renascimento, aos quais contrapõe uma grande liberdade expressiva, 

cores ousadas, proporções deformadas, espaços ambíguos. A 

abolição das fronteiras entre o fictício e o real confere primazia à 

imaginação, à fantasia, à ideia de arte como ilusão, artifício, 

metamorfose. O descrédito em relação à natureza física não investe 

apenas o campo artístico; espraia-se também para o do 

conhecimento, como demonstram o gosto pelo esoterismo, pelo 

hermetismo, pela astrologia e pelas magias “branca” e “negra”. O 

mundo passa a ser visto “como um sonho, como imagem simbólica 

de todos os arcanos e como fonte incriada da meraviglia” (HOCKE, 

1974, p.65). Se houvesse dúvidas sobre a inserção do 

empreendimento de Bomarzo no âmbito do maneirismo, bastaria 

lembrar a análise que Maurizio Calvesi dedica ao “parque dos 

monstros”. De acordo com o historiador, o conjunto monumental de 

Bomarzo é o melhor exemplo da “exorbitante fenomenologia” do 

maneirismo em virtude de uma série de características: intercâmbios 

entre diversas artes; caráter expressionista das esculturas; 

desobediência aos cânones da arquitetura e uso desinibido da escala 

métrica; “poética enfática da aventura, do desafio e do 
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encantamento, própria dos poemas de cavalaria”, fundada na mistura 

do terrível, do maravilhoso e do grotesco; teatralidade marcada pela 

surpresa das aparições e pelo envolvimento do espectador; 

gigantismo derivado dos aparatos festivos; uso cenográfico da falsa 

ruína e do fragmento simulado; simbiose entre figuração e imagem 

literária; uso de paráfrases que desviam o significado e combinação 

de citações nos versos que acompanham as esculturas; engano e 

artifício como momento de encontro entre arte e natureza (CALVESI, 

2000, p.4). 

Vários elementos característicos da forma mentis maneirista 

estão presentes na narrativa de Mujica Láinez, a começar por um 

gosto refinado e abstruso, guiado pelo desejo de  

usar do poder absoluto de criar segundo 
cânones próprios; repetir em seus domínios o 
que a natureza havia inscrito em seu corpo: a 
deformidade transformada em beleza (SIMÓN, 
2002, s.p.)  

É o que demonstra o Bosque Sagrado de Bomarzo, considerado pela 

personagem sua “biografia fantástica”, expressa por um “mundo de 

imagens e de incógnitas”, o qual não podia deixar de evocar termos 

como “enorme, imenso, gigantesco, colossal” (LÁINEZ, 1970, p.578). 

O grotesco como representação da incongruência e da 

oposição é o elemento determinante do Bosque Sagrado, já que o 

adjetivo, inspirado nos poemas de cavalaria, tem o significado de 

“mágico”. Como lembra Calvesi, o bosque encantado é o lugar no 

qual o valor do cavaleiro é posto à prova. Entrando nele, este é 

submetido a uma série de terríveis desafios: deve vencer feitiços, 

derrotar feras e monstros, combater contra magos e gigantes e 

resistir a tentações ilusórias. Nesse sentido, as aparições ora 

assustadoras, ora sedutoras do bosque de Bomarzo não são 

contraditórias, pois “constituem dois aspectos diferentes das 

dificuldades que o cavaleiro deve superar” (CALVESI, 2000, p.12). O 
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Bosque Sagrado encerra, de fato, figuras de diferentes naturezas: 

monstros, isto é, criaturas híbridas (esfinge, sereia, tritão, harpia, 

górgone, dragão alado, Pégaso); animais considerados monstruosos 

por extrapolarem os limites do mundo conhecido pelos antigos 

(tartaruga, baleia, elefante); divindades transfiguradas pela fantasia 

do comitente (monstro heráldico) ou efetivamente apavorantes 

(Orcus); figuras mitológicas de proporções gigantescas (Ninfa 

adormecida, Vênus na concha, Três Graças, Netuno, Ceres, 

Prosérpina). 

“Labirinto semiótico”, no qual os significados são inconstantes, 

pois se metamorfoseiam a cada interpretação (COTY, 2013, p.102), o 

Bosque Sagrado é transformado por Mujica Láinez no espelho de 

uma personalidade dúbia, que se cerca de seres monstruosos e 

abnormes para realizar uma operação de exorcismo psíquico, capaz 

de aplacar suas ansiedades e suas tensões. Não podendo escapar da 

“topia implacável” do próprio corpo, ao qual se sabe condenado, a 

personagem de Bomarzo projeta no jardim a utopia de “corpos 

imensos, desmesurados”, de gigantes capazes de devorar o espaço e 

dominar o mundo (FOUCAULT, 2013, p.7-12). A ideia do Vicino 

histórico de usar uma máscara para caracterizar a Boca do Inferno é 

potencializada pelo autor, que se serve dela para permitir que o 

corpo do Vicino literário entre em comunicação com poderes 

secretos e forças invisíveis. O ingresso num lugar que não pertence ao 

mundo leva-o a projetar-se num espaço imaginário, o qual nada mais 

é do que o produto de seus fantasmas. Consciente de que o corpo é o 

“ponto zero do mundo”, a personagem sabe que é a partir dele que 

sonha, fala, age, imagina, percebe as coisas e que poderá negá-las em 

virtude do “poder indefinido das utopias” imaginadas por ele 

(FOUCAULT, 2013, p.12-14). 

A construção de uma personagem caracterizada pela 

ambiguidade e pelo orgulho, pela libertinagem e pela reflexão, pela 

racionalidade e pela desordem, engajada na busca do paradoxal, do 
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monstruoso, do maravilhoso, do absurdo e do impossível, demonstra, 

mais uma vez, que Mujica Láinez está traçando o perfil de um homem 

maneirista, definido por uma identidade “que se disfarça, que se 

oculta, que desempenha sempre um papel, que se esconde atrás de 

uma aparência”, incapaz de distinguir “o que é autêntico e essencial 

nele, e o que é pura aparência e engano de si”. Alienado em relação 

ao mundo, o homem do século XVI quer causar uma “impressão de 

estranheza”. Por isso, escolhe a representação de “motivos estranhos, 

chocantes e surpreendentes” ou a configuração aberrante de temas 

corriqueiros (HAUSER, 1965, p.139-141). O Vicino fictus apresenta 

outro traço característico do homem maneirista: o narcisismo. Na 

fantasia de seu autor, é um indivíduo com tendências associais, 

voltado para si mesmo, que mantém relações hostis com os outros, 

mesmo esperando sua admiração. A imagem narcisista que a 

personagem tem de si pode ser reportada ao que Arnold Hauser 

escreve a respeito desse fenômeno no maneirismo: é “uma 

compensação para o fracasso, um sucedâneo para a satisfação que é 

negada ao indivíduo ou que ele próprio se nega” (1965, p.144-145). 

É sintomático dessa atitude que Vicino, obcecado pela própria 

“inferioridade congênita”, procure disfarçá-la, na medida do possível, 

“ensaiando diante do espelho as posturas e os ângulos mais 

propícios” (LÁINEZ, 1970, p.23). Ao olhar-se no espelho, a 

personagem descobre que o corpo “não é pura e simples utopia”, que 

ele tem uma forma, que ocupa um lugar, um “espaço inacessível” 

(FOUCAULT, 2013, p.15). A imagem do próprio corpo no espelho gera 

nele um sentimento de repulsa em relação à sua aparência e de asco 

por “qualquer aberração teratológica”, tendo como resultado “o 

horror pela feiura e a paixão pela beleza nos humanos, nos objetos, 

nos jogos da poesia” (LÁINEZ, 1970, p.24). 

Incomodado com as aberrações produzidas pela natureza – 

entre as quais se destacam os anões, definidos “personagens 

míseros, barulhentos, cobertos de guizos”, (LÁINEZ, 1970, p.617) –, 
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Vicino não hesita em criar um universo bizarro e anormal, no qual a 

beleza e a feiura se encontram sem gerar nenhuma ideia de 

contradição, mas produzindo, ao contrário, uma harmonia peculiar, 

baseada no capricho e na busca de um reflexo perverso de si mesmo. 

O “príncipe intelectual”, o homem do próprio tempo, 

pouco menos que arquetípico, situado entre a 
Idade Média mística e o Hoje enfastiado de 
matéria; simultaneamente preocupado com as 
coisas da terra lasciva e com as de um além 
problemático; terno e forte, ambicioso e 
vacilante, senhor da elegância que não se 
aprende e daquela que ensinam os textos; 
desfolhador de rosas murchas, amigo do lagarto 
luxurioso e da salamandra imortal. (LÁINEZ, 
1970, p.356) 

não teme projetar-se num tema violento como o da luta entre dois 

titãs, com a qual simboliza a morte do irmão Maerbale17. 

A opção pelo gigantismo das figuras do Bosque Sagrado não 

responde apenas a um desejo de espantar e chocar. Existem motivos 

mais profundos, que podem ser explicados pelo significado simbólico 

da figura do gigante, o qual aponta para a desordem, para o 

predomínio de tendências involutivas e regressivas. No folclore e nas 

lendas, o gigante é comparado com o monstro; ambos são 

considerados “anormais”, “esquisitos”, afirmando-se como 

                                                           
17

Mujica Láinez fala da “luta entre dois titãs idênticos, um dos quais esquartejava o 
outro” e evoca algumas interpretações iconográficas propostas pela historiografia: os 
episódios de Hércules e Caco ou de Polifemo (1970, p.578). Mais recentemente, a 
ideia de que o grupo representava Hércules e Caco tem sido revista por alguns 
autores. Baseado numa inscrição próxima do grupo escultórico relativa a Anglante, 
Calvesi afirma que o grupo representa um episódio de Orlando furioso (1516): o 
esquartejamento de um pastor pelo paladino enlouquecido pelo amor por Angélica 
(2000, p.158). A mesma ideia é defendida por Melardi, que se baseia numa carta de 
Vicino Orsini (2013, p.83). 
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representações da alteridade (MORGAN, 2016, p.131-132; 

CHEVALIER; GHEERBRANT, 1991, p.470). A projeção do Vicino literário 

na figura agigantada do titã reveste-se de um significado ambíguo. 

Sua luta contra o irmão representa a destruição da ordem e o triunfo 

da torpeza moral? Ou pode ser vista como a epopeia de alguém que 

sofreu e triunfou, tendo conseguido vencer as próprias fraquezas? 

(MORGAN, 2013, p.132; CHEVALIER; GHEERBRANT, 1991, p.486-487). 

Essas indagações parecem encontrar respaldo na conjunção proposta 

por Melardi entre Colossos lutando e o grupo da Deusa com vaso, em 

cuja parte posterior são representados dois gênios seviciando um 

terceiro. Enquanto este remeteria ao episódio do disfarce forçado de 

Vicino como duquesa de Bomarzo e do casamento com Girolamo 

oficiado por Maerbale, a primeira obra simbolizaria a competição 

entre o protagonista e o irmão mais novo. Segundo o autor, a 

“lembrança ardente” do episódio do passado, considerado por ele 

um estupro, e “a humilhação misturada ao fascínio que Vicino sentia 

pelo irmão adolescente são uma das principais fontes das ações 

tortuosas do personagem do romance” (2013, p.86). 

Não é improvável que as duas possibilidades estivessem 

fundidas na psique do Vicino literário, reafirmando, assim, sua 

natureza grotesca. Afinal, não se pode esquecer que sua vida é 

profundamente marcada pela anomalia física, que faz dele um 

“outro”, desprezado pela família, com exceção da avó, e excluído de 

todas as atividades que definiam o perfil do perfeito cortesão. Das 

qualidades enumeradas por Baldassarre Castiglione em II cortegiano 

(1528), a personagem só possuía duas: o nascimento nobre e a 

cultura. Faltavam-lhe todas as outras: o fascínio natural, a força física, 

a elegância, a habilidade no manejo das armas, no canto e na dança, 

a capacidade de entabular uma conversação agradável e espirituosa 

e, sobretudo, a graça. Qualidade inata, a graça era fruto de uma 

simulação, de uma encenação; para alcançá-la, o perfeito cortesão 

deveria dissimular a habilidade com a qual havia atingido seu 
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objetivo. A sprezzatura, isto é, a naturalidade elegante, a 

desenvoltura audaciosa que ocultava o esforço feito para alcançá-la, 

era sua principal característica (BLUNT, 1966, p.168-169). 

Com Giorgio Vasari, a ideia de graça migra para o universo 

artístico, tornando-se sinônimo de delicadeza, refinamento, 

suavidade, doçura e elegância. Em contraste com a seriedade e o 

sublime, é associada com os efeitos de morbidezza e sfumato na 

pintura e, sobretudo, com a rapidez e a facilidade de execução 

(BLUNT, 1966, p.160-161). A partir de tais pressupostos. Vasari 

considera “deselegante” tudo o que não obedece à proporção 

harmônica do belo; nessa perspectiva, o terrível e o monstruoso 

devem ser submetidos preventivamente a um processo de 

reconfiguração segundo formas aceitáveis (BENASSI, 1998, p.356). 

Não havia graça nem nas esculturas do Bosque Sagrado nem na 

Gigantomaquia que a personagem manda pintar nas paredes do 

palácio de Bomarzo. Sob o signo do “ímpeto” e do “fogo de sua 

convulsão”, o mural de Sartorio era o oposto da teoria da graça, pois 

era caracterizado por “uma sensação brutal de força que comunicava 

à loggia uma espécie de vibração cruel, produto do choque dos 

rancores” (LÁINEZ, 1970, p.589). 

Monstro entre os monstros do Bosque Sagrado, o Vicino fictus 

tenta esquecer a própria anomalia, já que sua forma incoerente é 

sublimada pela visão de seres semelhantes gerados pela sua 

imaginação. Se o corpo grotesco é um simulacro destituído de 

referentes no mundo fenomênico, a personagem supre essa carência 

com as esculturas do parque que lhe permitem forjar um parâmetro, 

não importa se ilusório. Unicum que só pode buscar seu significado 

em si mesmo, o corpo grotesco converte-se num instrumento para 

iluminar a falta de sentido, para problematizar e desestabilizar 

processos de conotação, para refletir a consciência do caráter 

ambíguo da verdade e do relativismo da percepção (COTY, 2013, 

p.98). Cercado por seus monstros – inseridos num labirinto que não 
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tem nenhum percurso privilegiado, parecendo apontar, por sua 

incongruência e falta de unidade narrativa, para a esfera do sonho –, 

Vicino sente-se protegido de um mundo hostil. Num contraespaço 

criado por ele, destituído de qualquer cronologia visível, a 

personagem vai além da utopia e se projeta na heterotopia do jardim. 

É próprio da heterotopia “justapor em um lugar real vários espaços 

que, normalmente, seriam ou deveriam ser incompatíveis”, o que faz 

do jardim seu exemplo mais antigo. Símbolo da perfeição simbólica, o 

jardim antigo contava com um espaço sagrado – uma fonte, um 

templo –, em cuja volta estava reunida “toda a vegetação do mundo” 

(FOUCAULT, 2013, p.19-24). Embora inverta alguns desses 

pressupostos, sobretudo em relação à vegetação, Vicino não deixa de 

reunir em seu jardim um conjunto heteróclito e misterioso de seres 

de diferentes gêneros (divindades, criaturas lendárias e monstros), 

que lhe permitem proclamar a própria singularidade num universo 

regido pelo respeito a normas e regras uniformes. 

Ao fazer de Vicino uma personagem reflexiva, que expressa sua 

visão de mundo por meio das esculturas do Bosque Sagrado, Mujica 

Láinez dá a impressão de querer aproximá-lo daquele fenômeno que 

foi Michelangelo: um artista “capaz e desejoso de escrever os 

sentimentos que sua arte lhe inspira” (BLUNT, 1966, p.137). A 

autobiografia da personagem lança luzes sobre o grande projeto de 

sua vida, pois a tradução verbal das motivações de várias estátuas 

ajuda a esclarecer o significado que ele quis conferir-lhes. Escrita e 

realizações plásticas caminham paralelas na configuração de uma 

personalidade que, em vários momentos, parece desejar projetar-se 

na figura de Michelangelo. Isso é demonstrado pela coincidência do 

dia de nascimento de ambos e pela visão titânica da obra de 

Buonarroti, simbolizada pelo “Davi gigante”, que destroçou Golias e 

tudo o que ele representava: a guerra e a destruição (LÁINEZ, 1970, 

p.51-52). A elas, que representavam o modo de vida do pai, Vicino 

contrapõe sua opção: construir a figura do “duque distante, 



74 
 

espiritual, sábio”, mas possuído ao mesmo tempo por violentos 

desejos carnais, para poder triunfar sobre a corcunda [...] (LÁINEZ, 

1970, p.490). Rancoroso e vingativo e, ao mesmo tempo, aspirando 

ao infinito, o artista que emerge das reflexões da personagem está 

constantemente em busca de uma beleza que possa enfeixar suas 

contradições: insólita, aberrante, heterogênea, abstrusa, monstruosa. 

Grotesca, enfim. 
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Bruno da Silva Soares (UFRJ) 

Dentre as perspectivas mais marcantes da carreira de Howard 

Phillips Lovecraft, a crítica periodística e acadêmica o tornaram 

referência ao considerar que sua obra se tornou um marco na 

historiografia do Horror do século XX, ao apropriar-se de referências 

clássicas como Poe e introduzir novas perspectivas que influenciaram 

autores posteriores como, Neil Gaiman ou Stephen King. S.T.Joshi, 

considerado uma das maiores referências nos estudos lovecraftianos, 

comenta sobre o conjunto da obra de Lovecraft que este seria 

“alguém cuja imaginação populou o mundo com uma legião de 

horrores cósmicos que tristemente ressaltou a insignificância da 

humanidade e todas as suas produções em um universo cego e sem 

deus”, resultado perceptível na boa consideração póstuma que o 

legado de sua obra recebeu. 

Incorporando elementos de autores prévios do gênero a que se 

dispõe produzir e transitando entre o Sobrenatural e a Ficção 

Científica, o enredo horrífico de O chamado de Cthulhu cria um 

marco na produção do autor americano, como observa Joshi:  

Diversas influências literárias foram formuladas 
– variando entre ‘O Horla’ de Guy de 
Maupassant para ‘The Moon Pool’ de A. 
Merrittaté escritos teosóficos – mas Lovecraft 
sintetizou todas essas multivariadas fontes em 
algo completamente novo. (LOVECRAFT, 2011, 
p.355) 

e esse “algo novo” vem a ser denominado como o Horror Cósmico: 
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Crianças sempre terão medo do escuro, e 
homens de espírito sensível a impulsos 
hereditários sempre tremerão ante a ideia dos 
mundos ocultos e insondáveis de existência 
singular que podem pulsar nos abismos além 
das estrelas, ou infernizam nosso próprio globo 
em dimensões profanas que somente o morto e 
o lunático conseguem vislumbrar. (LOVECRAFT, 
2007, p.16) 

Dessa afirmação, dois destaques parecem ser constantes na 

obra lovecaftiana: a percepção dos “mundos ocultos e insondáveis da 

existência” e a fato de que “somente o morto e o lunático conseguem 

vislumbrar” as possibilidades nefastas que desses mundos provém. A 

primeira constante refere-se, portanto, ao espaço narrativo como 

fundamental para a construção do ambiente tenebroso que se 

sucederá na diegese, de forma vaga, imprecisa e que aponta aos 

ermos intocados pelo homem ou mesmo inalcançáveis. A segunda, 

define o papel na diegese que servirá como sina para as personagens 

investigadoras, avisando-lhes quais riscos deverão enfrentar em sua 

busca para solucionar os mistérios apresentados, senão morrerem, 

de certo, estarão às margens da insanidade. 

Cabe entender que essas intertextualidades e adaptações além 

de contribuírem para a apreciação contemporânea da obra do autor, 

tornando-o um símbolo canônico do gênero do Horror, não seriam a 

única possibilidade de comparatismo que a obra de Lovecraft 

possibilita. Ao lidar com a relação de expectativa do “Outro”, aqui 

referido no conceito freudiano de reafirmação individual do “Eu” a 

partir da perspectiva de outrem, o autor cria imbricações culturais 

comuns ao seu tempo: limitar a dinâmica literária entre o herói 

modelo, branco, anglo-saxão e culturalmente tido como superior por 

deter a razão; versus o subalterno caricatural, na forma do latino 

americano, oriental e africano, desprovido de formação moral e 
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escolástica, dado a superstições e que acaba – em sua ignorância – 

sendo o portador das desgraças do Horror Cósmico ao mundo. 

Todo o caminho do fio narrativo apresentado evidencia um 

lugar-comum em textos de Lovecraft: a importante 

representatividade da razão versus o misticismo, indicado na dialética 

das personagens protagonistas de cultura americana-inglesa e seus 

antagonistas representados por figuras das periferias do mundo, 

como o latino, o indiano, o chinês, o africano. Recorrendo a Filipe 

Furtado, percebe-se uma questão do Fantástico sobre essa tendência: 

para reforçar a plausibilidade da ação através 
das personagens, é usual no fantástico o 
emprego de figuras geralmente consideradas 
respeitáveis pela idade, pela sabedoria ou pelo 
estatuto social. Em contrapartida, quase nunca 
se verifica a utilização para o mesmo efeito de 
figuras pertencentes ao operariado ou, mesmo à 
pequena burguesia, não sendo estas camadas, 
em regra, consideradas suficientemente idôneas 
na maioria das narrativas do gênero para atestar 
a veracidade do acontecido. Tal reflete, de 
resto, a leitura marcadamente conservadora e 
por vezes retrógrada que a narrativa fantástica 
em geral faz da estrutura social e da ideologia 
dominante que lhe são contemporâneas. (1980, 
p.54-55) 

Seria então possível afirmar que ao construir seu enredo 

centrado no padrão cultural anglo-saxão, Lovecraft estaria exercendo 

uma prática de xenofobia para com as nações estrangeiras, tomando-

as como inferiores? Essa pergunta parece suscitar o cerne da 

formação do próprio Fantástico – reiterando que o horror seria uma 

versão pertencente a este – no que se considerava práxis dos contos 

desse gênero. Estabelecendo uma figura de autoridade considerada 

de alto saber, seu antagonismo, ao menos em Lovecraft, parece ser 



79 
 

idealizado no “Outro” que se considera exótico, desconhecido, não 

familiar, cabendo-lhe, estrategicamente ao texto, como o oposto 

perfeito para a dialética da razão versus a ignorância mística. Furtado 

ainda complementa seu raciocínio: 

Com efeito, como a opinião pública a que o 
verossímil tenta adequar a obra não passa afinal 
de um conjunto de padrões de conduta 
impostos pela classe dominante de uma dada 
época, que melhor escolha para garantia dessa 
conformidade do que a sua confirmação por 
parte de indivíduos geralmente considerados, a 
um tempo, fautores, beneficiários e guardiães 
da ordem social e cultural estabelecida? É em 
grande medida por isso que, respeitando 
incondicionalmente as normas cujo 
cumprimento lhe mantém a existência e 
procurando induzir o destinatário do enunciado 
à sua aceitação, a narrativa fantástica não pode 
deixar de observar um constante recurso ao 
argumento da autoridade e à utilização de 
personagens que o veiculem da forma mais 
conveniente. (1980, p.55) 

Assim, o detentor do conhecimento é construído com traços 

definidos em O chamado de Cthulhu: todos os que se apresentam na 

diegese contrários ao destino nefasto que será o despertar de 

Cthulhu e assumem papel de relevância na ação, apresentam nome e 

sobrenome, ligando-os a uma identidade familiar burguesa ou 

aristocrática, e desempenham alguma função social do domínio 

intelectual. Dessa forma, Francis Thurton é o investigador principal do 

enredo e herdeiro do Professor de línguas semíticas George Gammell 

Angell; Wilcox tem formação erudita em artes e Legrasse é um 

investigador policial que encontra auxílio na análise do Professor 

Webb, membro da Sociedade Americana de Arqueologia. 
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Diametralmente opostos, os perigos são apresentados pela 

participação do “Outro” tomado como personalidade genérica, sem 

os mesmos detalhes dos investigadores, mas alocados como uma 

massa detentora do mal: os “muitos homens negros e mulatos”, os 

“marujos caribenhos”, os “portugueses de Brava nas ilhas do Cabo 

Verde”, os “imortais da China”, os “esquimós sanguinários” e os 

“lascar indianos”. Salvo exceção, no caso do culto preso na história de 

Lestrasse, para o “Velho Castro”. Porém, mesmo a este, nenhuma 

outra característica além do nome é dada senão de ser descrito como 

um marujo, “velho mestiço” (LOVECRAFT, 2011, p.367), que viaja até 

os líderes imortais do culto. 

Polarizando a trama em dois eixos, os representantes da razão 

e os defensores do sobrenatural, Lovecraft restringe a história em 

duas formas identitárias: uma, considerando o mundo anglo-saxão 

uma nação detentora de saber em oposição à outra, que compreende 

os demais países periféricos, incapazes de desenvolver por si sós, 

bases racionais para combater os primitivismos, representados pelos 

cultos ancestrais anteriores à humanidade. 

Considerando o contexto biográfico de Lovecraft, é 

compreensível que o autor demonstrasse supervalorização do seu 

universo conhecido, o heimlich de seu cotidiano em Providence, em 

suas narrativas, e tomasse todo o pavor que sentia das contradições 

advindas de uma mãe superprotetora, porém ausente; de uma vida 

enclausurada em casa, proveniente de problemas de saúde que o 

levaram a abandonar a escola; como também, de um casamento 

frustrado que o levou a Nova Iorque tendo que conviver sozinho – 

sua, então, esposa, Sonia H. Greene, precisava trabalhar longe de 

casa – em uma cidade imensa, cheia de modernidades e de 

estrangeiros e criasse uma atmosfera em que o unheimlich seja 

representado nas nações distantes e ermas de seu núcleo provençal 

da cultura norte americana e britânica. 
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A situação econômica dos EUA fortificava-se com a 

industrialização daquele país no período e: “A Nova Inglaterra, entre 

1890 e 1920, viu sua população estrangeira (já elevada) crescer até 

compor mais de 60% de sua população total” (BEZARIAS, 2010, p.59), 

fato histórico que indicava a tensão social e os conflitos entre os 

estrangeiros e mestiços numerosos o bastante para modificar o status 

quo das cidades incapazes de comportar esse quantitativo. O 

estranhamento se fez presente nas diferenças culturais, hábitos e, 

também, fisicamente. Trabalhadores braçais, das crescentes 

indústrias, oriundos de terras estrangeiras, espalhavam-se pelos 

centros urbanos norte americanos de forma rápida e, na prática, 

eram exemplos das Comunidades imaginadas (2008) de Benedict 

Anderson:  

dentro de um espírito antropológico, proponho 
a seguinte definição de nação: uma comunidade 
política imaginada – e imaginada como sendo 
intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, 
soberana (ANDERSON, 2008, p.32)  

em conflito: subalternos, sem identificação com a cultura local – bem 

como aceitabilidade pacífica da população – tinham seus hábitos 

tidos como alienígenas, cabendo-lhes apenas restringirem-se a seus 

nichos próprios. O imigrante era pertencente a uma nação (sua 

identidade primária, de sua cultura de origem) e, enquanto 

procuravam compreender a nova cultura do local territorial em que 

se encontrava, eram repelidos pela força da tradição norte americana 

que se via acossada pela desvalorização do campo em detrimento da 

industrialização e suas modernidades. Em termos mais claros, 

criavam-se as subcomunidades de chineses, irlandeses, e demais 

imigrantes, que entendiam sua alteridade primária com a nação de 

origem enquanto se viam pertencentes a outra identidade, ou seja, 

as barreiras geográficas não seriam suficientes para a ruptura com os 

laços identitários desses indivíduos que se reconheciam nos EUA e 
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eram, em contrapartida, percebidos como invasores geográficos pelo 

povo estadunidense. Nunca aceitos como nativos, seus filhos e netos 

também perpetuavam essa diáspora de várias nações distintas 

embricadas com a nação-estado em que viviam. 

Partindo apenas de seu posicionamento, o “Outro” é 

considerado um infortuito, um peso a ser carregado para o bem da 

industrialização e não como uma forma diferente de cultura humana. 

Caio Bezarias retrata essa situação Lovecraftiana: 

Essa repulsa aos estrangeiros dotados de 
crenças e concepções tão estranhas que os 
apartavam da humanidade, hoje chamada sem 
pudores de racista e/ou reacionária, mas uma 
reação natural e previsível de um indivíduo da 
estirpe de Lovecraft, que como autor pouco se 
preocupou em descolar-se de seus narradores, 
pode ser identificada como uma versão 
moderna, ainda que expressão contra o mundo 
moderno e industrial, de um traço de culturas 
ditas primitivas ou ancestrais – considerar como 
humanos apenas os membros daquela cultura, 
ou seja, a noção de humanidade dos povos que 
engendraram os mais arcaicos mitos conhecidos 
era, segundo uma visão humanista, no sentido 
moderno da palavra, bastante estreita. (2010, 
p.61-62) 

O mesmo exotismo dado à personagem antagonista é também 

considerado quanto ao espaço narrativo. O ser alienígena e 

praticante de paganismo encontra nos ermos da sociedade, a 

abertura para a idolatria sem restrições da moral, ética ou 

racionalização. Além, é nos espaços obscuros que as divindades dos 

Mitos de Cthulhu se manifestam: se a cidade indica a produção de 

conhecimento, com suas instituições, cabe ao Oceano Pacífico 

comportar a pavorosa cidade perdida de R'lyeh, bem como o deserto 
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e suas ruínas servem ao propósito de guardar os registros do 

Necronomicon que Abdul Alhazred redescobre. 

Delimitar superficialmente as personagens e espaços de ação 

do Horror Cósmico a que almeja para sua narrativa, restringe 

Lovecraft às estruturas consideradas tradicionais do gênero proposto 

ao mesmo passo que o faz reiterar a prática social de xenofobia. 

Explicando melhor o segundo ponto, é essencial para o enredo que os 

detalhes sejam utilizados apenas para realçar a verossimilhança 

falseada, colocando a razão empírica em dúvida em algum momento 

da diegese. Mas, para desenvolvê-la, parece ser uma regra para o 

Fantástico que tal verossimilhança seja acobertada num plano onde o 

potencial do sobrenatural seja apropriado, como ambientes cobertos 

de elementos góticos, obscuros e que deem margem a 

acontecimentos insólitos, ou seja, incomuns de ocorrer. Logo, opor a 

razão ontológica ao exotismo de lugares desconhecidos, aumenta as 

chances da tensão se ampliar quando o clímax do enredo, 

normalmente durante a supressão do real ante o sobrenatural, 

acontecer. 
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Cecil Jeanine Albert Zinani (UCS) 

O duplo é um tema recorrente nas ciências, nas artes, na 

filosofia, tendo predominado no período romântico, muito embora 

esteja presente desde os mitos antigos, veja-se, por exemplo, a 

comédia de Plauto, Anfitrião. Na filosofia, tanto o Banquete quanto a 

República, de Platão, fazem menção a esse aspecto. Na República 

(1996), o mundo em que os seres humanos vivem, considerado pelo 

filósofo como mundo das aparências, é uma réplica de um mundo 

ideal, das essências. Já no Banquete (1981), Platão ressalta que os 

homens viviam em uma unidade perfeita dos gêneros masculino e 

feminino. Como castigo por terem desafiado os deuses, essa unidade 

foi cindida, a partir de então, as pessoas buscam a metade perdida. A 

psicanálise também discute o tema, nas abordagens de Freud, Jung, 

Lacan. Para as religiões, o duplo configura-se no corpo mortal 

habitado por uma alma imortal, oferecendo ao crente a perspectiva 

da imortalidade. Na sequência dessas observações, pretende-se tecer 

algumas considerações sobre o duplo na literatura, especialmente em 

se tratando de tipologias, e exemplificar essa ocorrência no exame do 

conto “Noturno amarelo”, de Lygia Fagundes Telles. 

Na literatura, o tema do duplo ultrapassou os séculos XVIII e 

XIX, período em que renomados autores como Hoffmann, Poe, 

Dostoievski, Maupassant produziram obras-primas no gênero. Na 

contemporaneidade, esse tema encontra grande repercussão em 

escritores tais como Borges, Cortázar, Calvino, os quais utilizam essa 

temática para problematizar aspectos relevantes que continuam a 

inquietar o ser humano, tais como questões referentes à identidade e 

à finitude. 
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Valendo-se da literatura, em 1914, o psicanalista Otto Rank 

(2013) elaborou um dos estudos mais completos sobre o duplo, 

explorando motivos clássicos como o espelho, a sombra, os gêmeos, 

o retrato. Em linhas gerais, Rank estuda o duplo a partir de mitos, 

observando que os heróis dessa modalidade de literatura estão 

voltados para si mesmos, tal como ocorre no mito de Narciso; dessa 

maneira, esse conflito projeta uma desordem psíquica, ensejando o 

aparecimento do duplo. Outro aspecto ressaltado pelo autor refere-

se à questão da morte: o duplo personifica o desejo de imortalidade 

do ser humano. O ensaio de Rank tem servido como suporte teórico 

para muitos estudiosos, subsidiando suas análises. 

O tema do duplo também tem sido objeto de teorização, no 

sentido do estabelecimento de uma tipologia. Em abordagem 

filosófica, porém, valendo-se de exemplos da literatura, Clément 

Rosset apresenta uma modalidade de tipologia do duplo, ao expor 

suas reflexões em O real e seu duplo (1998). Fundamentado em 

aspectos da ilusão e do duplo, Rosset considera que é muito difícil 

para o ser humano aceitar a realidade quando essa se afasta de seus 

desejos. Dessa maneira, a realidade é percebida de modo tal que 

possa ser suspensa ou transformada de acordo com as circunstâncias, 

o que constitui um mecanismo de defesa contra fatos desagradáveis. 

Para o autor, “se [o real] insiste e teima em ser percebido, sempre 

poderá se mostrar em outro lugar” (ROSSET, 1998, p.11). Associando 

o fenômeno do duplo à ilusão, Rosset subdivide seu ensaio 

relacionando a ilusão ao acontecimento (o evento e seu duplo), ao 

espaço (o mundo e seu duplo) e à personagem (o homem e seu 

duplo). De acordo com o autor, os acontecimentos anunciados pelos 

oráculos costumam realizar-se, porém, não exatamente da maneira 

esperada. Há uma diferença entre o que foi anunciado e o que se 

realiza, assim, o acontecimento que se realiza é o duplo. Um 

acontecimento toma o lugar de outro, na verdade, o segundo não 

existe, ou seja, o acontecimento apenas se realizou. Um bom 
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exemplo é o mito de Édipo, que mata seu pai para não fazê-lo. O 

autor enfatiza que os acontecimentos ocorridos são como imitações 

do real, e os acontecimentos reais parecem uma caricatura da 

realidade. 

O duplo do mundo relaciona-se à concepção platônica: o 

mundo das sombras como reflexo do mundo das ideias, expresso nos 

mitos da Caverna e de Er, o Panfiliano. “Nada jamais é descoberto: 

tudo aqui é reencontrado, trazido novamente à memória graças a um 

reencontro com a idéia original” (ROSSET, 1998, p.53). 

A ilusão psicológica, ou o homem e seu duplo, ocorre pelo 

desdobramento da personalidade, uma vez que as coisas são únicas, 

o que as impede de serem duplas. A personalidade duplicada implica 

desordem psicológica, tal como esquizofrenia ou demência. É essa 

modalidade a mais explorada pela literatura por autores do século 

XIX, porém, origina-se no teatro clássico. O duplo de personagem 

está presente, também, em outras manifestações artísticas, tais como 

na pintura, pela ocorrência dos autorretratos, na música, cujo 

exemplo é El amor brujo, de Falla. O autor também chama a atenção 

para o narcisismo, ocasião em que o original escolhe a imagem (o 

duplo) e não a si próprio. 

Juan Bargalló Carraté aponta para o interesse despertado pelo 

tema do duplo, quer seja, identidade ou alteridade, ou, ainda, o 

desdobramento do eu, em áreas do conhecimento tão diversas 

quanto filosofia, sociologia, ciências da comunicação, história da arte 

e, em especial, a literatura (1994, p.11). Nesse aspecto, acentua a 

relevância do tema na crítica moderna, que se concretiza em “la 

sociocrítica, la psicocrítica freudiana y la mitocrítica de Gilbert 

Durand, bajo el denominado régimen de antítesis” (1994, p.11). A 

antítese, referida pelo autor, poderia representar o desdobramento 

do eu, na medida em que o sujeito, percebendo sua incompletude, 

procura no outro uma maneira de completar-se. De outra forma, essa 
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seria uma tentativa de imortalização de um ser que conhece a sua 

finitude. 

Fundamentado nos estudos de Lubomir Dolezel, Carraté (1994) 

apresenta a subdivisão do tema do duplo em três modalidades de 

desdobramento, a partir da forma de construção: o duplo por fusão, 

por fissão e por metamorfose. O duplo por fusão ocorre quando dois 

indivíduos diferentes tornam-se apenas um. Esse fato pode ocorrer a 

partir de uma aproximação lenta, como é o caso de “William Wilson”, 

de Edgar Allan Poe, ou de forma rápida, como ocorre em “O horla”, 

de Maupassant, ou “O duplo”, de Dostoievski. O duplo por fissão 

consiste na divisão de um indivíduo que se personifica duplamente. É 

o caso do conto “O nariz”, de Gogol, ou O retrato de Dorian Gray, de 

Oscar Wilde. Finalmente, o duplo por metamorfose que apresenta a 

transformação de um indivíduo em outro. Nessa modalidade, há a 

possibilidade de que a transformação seja reversível, como é o caso 

de O estranho caso de Dr. Jeckyl e de Mr. Hyde, de Stevenson; ou 

irreversível como em Orlando, de Virginia Woolf, em que as 

características permanecem, ou em Metamorfose, de Kafka, na qual 

há a transformação de uma entidade humana em não humana. 

Nicole Fernandez Bravo historia o surgimento do duplo 

afirmando que “uma das primeiras denominações do duplo é o alter 

ego” (1998, p.261). Entre os especialistas que aborda, destaca-se o 

estudo de Keppler o qual realiza um inventário dos casos de duplo. 

Embora não proponha exatamente uma tipologia, apresenta uma 

abordagem que faculta essa leitura, ao considerar o duplo a partir de 

duas possibilidades: como figuras do homogêneo e do heterogêneo, 

datando essa divisão no século XVII. O duplo como figura do 

homogêneo subsiste desde a antiguidade até o século XVI, período 

em que permaneceu uma concepção unitária do sujeito e do mundo. 

No século XVII, ocorre a transição com o estabelecimento da relação 

sujeito-objeto, introduzindo-se uma concepção dialética do mundo. 

Para Bravo, o fato que marca a mudança das figuras do homogêneo 
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para as do heterogêneo é a impressão de Don Quijote de la Mancha, 

cuja primeira parte foi publicada em 1605 e a segunda em 1615. 

Bravo destaca no duplo, como figura do homogêneo, o caso 

dos gêmeos e as confusões relacionadas à identidade; o sósia e a 

apropriação indevida da identidade e o duplo sobrenatural em que 

interferem os deuses e outras entidades mágicas. Como figura do 

heterogêneo, a autora ressalta “O eu estranho, a dispersão do eu” 

(1998, p.269), em que aborda “a visão romântica do eu [...] 

condicionada pela componente histórica e política (a revolução 

francesa) e pela filosofia idealista” (1998, p.269); a união do ser 

humano com o artefato, como, por exemplo, “O homem de areia”, de 

Hoffmann, e O retrato de Dorian Gray, de Wilde; a busca da 

identidade; a supra-realidade, entre outros. 

Com base em Pélicier, Ana Maria Lisboa de Mello apresenta 

uma nova tipologia do duplo, em que são elencadas seis 

modalidades: a) o duplo natural, constituído pelos gêmeos idênticos, 

motivo de inúmeras lendas e superstições em muitos lugares; b) o 

duplo “como fenômeno físico” (2000, p.116), os fenômenos como o 

espelho, a sombra constituem experiências de óptica; c) “fabricação 

de um simulacro”, expresso por meio de uma máscara, de um traje, 

de um retrato; d) construção de um outro ser, como o caso de 

Frankenstein, de Mary Shelley; e) a “transgressão”, em que ocorre 

uma modificação drástica no original ocasionada pelo duplo, no qual 

pode ocorrer a transferência de pensamentos ou da alma do original; 

f) modificação por metamorfose, em que há uma transformação 

como no já citado O estranho caso de Dr. Jeckyl e de Mr. Hyde ou da 

Metamorfose, de Kafka. 

Seguindo o raciocínio de Pélicier, Mello aponta as modalidades 

de relacionamento da personagem com o duplo: 1) o original 

depende do duplo; 2) os sentimentos perpassam ambos, não sendo, 

obrigatoriamente, os mesmos; 3) os sentimentos também podem ser 
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os mesmos, não, necessariamente, a utilização que é feita. Mello 

assevera:  

Para o protagonista da experiência, os 
sentimentos são de certeza [...], ou de receio, ao 
pensar que vive um processo de alucinação ou, 
ainda, simplesmente ele admite a presença de 
um misterioso Outro, inimigo ou protetor (2000, 
p.119)  

Ainda que a questão do duplo esteja bastante vinculada à finitude do 

ser humano, apresentando uma solução para essa angústia, na 

projeção de um outro “eu”, a salvo das vicissitudes do ser humano e 

com o qual ele pode se identificar, criando a ilusão de imortalidade, 

esse aspecto não esgota a temática. A problemática da identidade, 

como é evidenciado em Dostoievski, em O duplo, “William Wilson”, 

de Poe, O homem duplicado, do contemporâneo Saramago, está 

muito presente na discussão do duplo. 

No entanto, essas tipologias não conseguem abranger a 

totalidade dos eventos que envolvem a duplicidade, uma vez que as 

manifestações se multiplicam, associando aspectos díspares, quando 

forem consideradas outras variáveis como tempo ou espaço. Em se 

tratando de temporalidade, pode-se observar tanto uma contração 

quanto uma dilatação do tempo. Uma manifestação do duplo que 

envolve a contração da temporalidade pode ser verificada no 

romance de Gioconda Belli, A mulher habitada, de 2000. Nessa obra, 

a personagem principal, Lavínia, incorpora seu duplo, Itzá, por meio 

da ingestão de um suco de laranjas. Lavínia é uma arquiteta dos anos 

70, do século XX, período turbulento devido à ditadura instaurada em 

seu país, situado na América Central, enquanto Itzá é uma indígena 

que lutou contra a conquista do México pelos espanhóis, no século 

XVI. Itzá volta à vida, 400 anos depois, transformada em uma 

laranjeira no pátio da casa de Lavínia. Após a ingestão do suco de 

laranjas, a jovem arquiteta envolve-se na luta armada contra a 
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ditadura, tendo suas ações direcionadas, de forma decisiva, pela 

indígena. 

A dilatação temporal está presente, por exemplo, no conto de 

Júlio Cortázar, “A ilha ao meio dia”, do livro Todos os fogos o fogo 

(2001). A personagem principal, o comissário Marini, observa, três 

vezes por semana, ao meio dia, uma ilha grega que se torna seu 

objeto de desejo. Quando chega à ilha e se põe a percorrê-la, ouve 

um ruído e olha para o relógio, percebendo que é meio dia, ao 

mesmo tempo, avista o avião em que trabalhava despencar no 

oceano. No momento em que chega à praia, encontra um cadáver 

sobre a areia, vestido com o uniforme de comissário, sendo esse o 

único ser estranho na ilha. 

Entre os ensaios sobre a obra de Lygia Fagundes Telles, 

destaca-se a publicação de Berenice Sicca Lamas: O duplo em Lygia 

Fagundes Telles: um estudo em literatura e psicologia (2004), no qual 

a autora analisa sete contos de Lygia (“O encontro”, O noivo”, “A 

caçada”, “As formigas”, “A mão no ombro”, “Seminário dos ratos” e “A 

chave na porta”) tendo como base a teoria crítica do imaginário de 

Gilbert Durand, além de estudiosos da narrativa, do fantástico e da 

psicologia. 

A partir dessas reflexões, passa-se à discussão do conto 

“Noturno amarelo” que faz parte da coletânea publicada 

originalmente em 1977, denominada Seminário dos ratos. Alguns 

contos que compõem a obra exploram o insólito como as formigas 

que reconstituem o esqueleto do anão, ou os ratos que tomam conta 

da mansão onde se realizava o seminário. Por sua vez, contos como 

“Tigrela” ou “Noturno amarelo” tematizam, explicitamente, o duplo. 

As personagens de Lygia Fagundes Telles, geralmente, lidam 

com problemas existenciais. Não é diferente com a personagem de 

“Noturno amarelo”. Narrado em primeira pessoa, pela protagonista 

Laura, já no início do conto, é perceptível seu desconforto com a vida 

que leva. Em suas palavras: “Gostaria de estar numa nave [...]. Quieta. 
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Ou neste carro silencioso, mas sem ele. Já fazia algum tempo que 

queria estar sem ele” (TELLES, 1998, p.125). Ou ainda “antes, as 

pequenas palavras, os pequenos amores culminando nesse Fernando, 

aventura medíocre de gozo breve e convivência comprida” (1998, 

p.126). A vida problemática de Laura e sua angústia, devido ao medo 

da solidão ou ao temor de encontrar a identidade tão buscada, 

remetem a uma situação que se converte num divisor de águas: esse 

acontecimento fundamental no qual serão equacionadas as 

dificuldades que estão comprometendo sua capacidade de dirigir a 

vida. 

A parada no meio da estrada por falta de gasolina é a 

oportunidade para desencadear o processo, como afirmou a 

protagonista, de dividir sua vida: “Quando me lembro dessa noite (e 

estou sempre lembrando) me vejo repartida em dois momentos: 

antes e depois” (TELLES, 1998, p.126). O perfume das flores damas-

da-noite é o fio condutor que levará Laura para o seu reencontro com 

o passado e a possibilidade de resgatar antigas dívidas. 

Afastando-se do carro, segue por uma alameda, guiada pelo 

perfume das flores, até encontrar uma casa, cujas janelas se 

iluminam, e as pessoas começam a se movimentar. É a casa da família 

que abre suas portas e a acolhe, sendo recebida por Ifigênia, a 

cozinheira. Ao entrar na casa, outras personagens surgem, cada uma 

realizando uma atividade específica: a irmã mais jovem, Ducha, 

desliza, diáfana, pela sala, em seus passos de bailarina; o avô joga 

xadrez com o alemão, o novo noivo de Eduarda, sua prima que 

prepara um ponche, a avó toca no piano uma melodia de sua autoria, 

o “Noturno amarelo”. Finalmente, entra Rodrigo, pivô de um 

problema familiar, que estivera internado num sanatório, após uma 

tentativa de suicídio, presume-se que tenha sido porque Laura o 

abandonara. 

Na verdade, nessa casa surgida no meio da noite, estão as 

dívidas de Laura e a possibilidade de realizar uma viagem a seu 
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interior com a oportunidade de realizar um acerto de contas. Ifigênia 

reclama da viagem a Aparecida do Norte, para pagar uma promessa, 

que Laura se comprometera em levá-la, o que nunca aconteceu. 

Ducha, a irmãzinha, fala da troca que fizera de um suéter por um 

espelho grande para ensaiar balé, o qual jamais recebeu. O avô 

recorda que Laura roubara seu cavalo, na última vez que jogaram 

xadrez. A avó queixa-se de que não recebe a visita da neta há muito 

tempo. Nesse momento, senta-se ao lado da avó, ao piano, observa 

que o grande relógio marca 9 horas, e ela sente o desejo de parar o 

tempo, para que aquele momento se eternize. Eduarda, por sua vez, 

fala do ex-noivo Rodrigo, roubado pela prima. Rodrigo, finalmente, a 

grande vítima, é o último que recebe as desculpas de Laura: “Eu te 

neguei, Rodrigo. Te neguei e te traí e traí Eduarda” (TELLES, 1998, 

p.137). Nesse momento, o fogo extingue-se na lareira e todos saem. 

Laura retoma o caminho de volta ao carro. 

Quando a personagem vai apanhar a lanterna, no porta-luvas, 

olha para o relógio do carro, perguntando se demorara muito, ao que 

o marido responde que não havia percebido sua saída. Indaga a 

Fernando sobre o horário e ele responde: “Nove em ponto. Por quê?” 

(TELLES, 1998, p.139). 

Na verdade, percebe-se um desdobramento do tempo: há duas 

temporalidades, o tempo do automóvel parado na estrada por falta 

de combustível e o tempo da casa com a família reunida, ocasião de 

Laura purgar suas culpas e tentar redimir-se dos erros do passado. 

Da mesma forma que o Comissário Marini estava na ilha grega 

e no avião, ao mesmo tempo, Laura se encontrava próxima ao carro e 

na casa branca simultaneamente. Em ambos, o horário é 

fundamental: no conto de Cortázar, o avião passava sobre a ilha ao 

meio-dia; no conto de Lygia, o horário do relógio atrás do piano e do 

carro marcam, simultaneamente, 9 horas. 

Nas tipologias elencadas, a maior aproximação do conto ocorre 

com o duplo por fissão, mesmo assim, com algumas restrições. 
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Voltando à conceituação de Dolezel, explicitada por Carraté (1994), o 

duplo por fissão consiste na divisão do indivíduo que se personifica 

duplamente. Um dos melhores exemplos é o Visconde partido ao 

meio, de Ítalo Calvino. Enquanto Laura permanece junto ao carro, 

aguardando que Fernando coloque gasolina no tanque, a fim de 

prosseguirem a viagem, uma parte da jovem segue o perfume das 

flores em direção à casa branca, ou a sua própria consciência. 

A diferença da ocorrência do duplo em relação aos exemplos é 

que, em todos eles, fica clara a divisão da personagem. Em “O nariz”, 

de Gogol, o nariz do protagonista adquire vida própria. Em O retrato 

de Dorian Gray, de Wilde, há duas entidades independentes – Dorian 

Gray e seu retrato o qual sofre a transformação –, o mesmo ocorre 

com o Visconde partido ao meio em que cada parte luta em causa 

própria. No conto “Noturno amarelo”, ainda que ocorra a fissão, ela é 

pouco perceptível, uma vez que não há materialização em uma 

entidade separada. 

Sendo assim, pode-se considerar que esse conto de Lygia 

Fagundes Telles apresenta uma modalidade peculiar de duplo, na 

medida em que se apresenta como um subtipo do duplo por fissão. 

Essa constatação comprova que o tema não está esgotado e, à 

medida que se amplie o corpus de estudo, novas tipologias poderão 

surgir. 
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Claudia Regina da Silva Rodrigues (UFRJ) 

O conceito de “cultura”, quando considerado no contexto 
amplo do desenvolvimento histórico, exerce uma forte 
pressão contra os termos limitados de todos os outros 

conceitos. 
Raymond Williams 

A Literatura expressa muitas vezes os dilemas e sentimentos do 

homem de maneira a explorar o raciocínio e o imaginário do leitor, 

transportando-o para o lugar do outro. Deste modo, a Literatura leva 

o leitor à análise de realidades diversas, impulsionando-o ao 

conhecimento, pois trata de reflexos da história e da realidade social 

de determinadas comunidades retratando a cultura, os costumes, e a 

organização política e social de algumas regiões. A Literatura é 

caracterizada por uma espécie de manifestação artística das palavras, 

utilizando-se dessas para transmitir ao outro uma série de emoções; 

evidencia textos que procuram expressar o belo e o humano através 

de suas palavras. 

O texto literário é fascinante e deseja mesmo seduzir fazendo, 

muitas vezes, passar por verdadeiro e natural o que na verdade está 

na ordem do fingido e maquiado. Através da interpretação da obra 

literária e das palavras, pode-se, então perceber emoções e 
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aspirações que o autor teve ao escrever a sua obra, ou seja, a 

corrente interpretativa intencional na literatura. E, até mesmo, vir a 

compreender melhor diversos fatores que estão implícitos na 

sociedade, pois, “Dizer que ela (a Literatura) exprime a sociedade, 

constitui hoje verdadeiro altruísmo” (CANDIDO, 1973, p.19). Mas é 

preciso lembrar que o escritor constrói sua literatura ancorada em 

parâmetros culturais definidos, ainda que suas fontes sejam negadas 

ou eclipsadas por uma dicção marcadamente individual e que, na 

elaboração sígnica, os eventos sociais são ressignificados, obtendo 

sentidos não compartilhados por estudiosos da história, daí muito do 

conflito e da controvérsia relativa à primazia de um campo sobre 

outro. 

Podemos dizer que a literatura conduz o progresso das 

atividades do homem desde os primórdios da história da escrita. 

Essas transcrições narram histórias de muitas personagens, 

comunidades e até grandes territórios que fazem uso desse tipo de 

representação simbólica em busca de reconhecimento e visibilidade. 

No aspecto da literatura e da crítica literária, uma das temáticas 

recorrentes tem sido a feminina; e a crítica literária preocupa-se em 

agir diretamente no ordenamento social, deixando evidente o seu 

caráter político. É a literatura interferindo na disposição da 

sociedade; desconstruindo o caráter discriminatório das ideologias de 

gênero erigidas ao longo do tempo. 

À literatura implica indagar a forma como essa escritura aborda 

e marca a diferença de gênero construída ao longo do tempo, 

promovendo a mostra das concepções preestabelecidas e 

ocasionando um processo de mudança nas mentalidades; ou, até 

mesmo, difundindo o posicionamento crítico do autor em relação às 

convenções sociais historicamente solidificadas que têm oprimido 

mulheres e silenciado vozes. Este tipo de escritura visa uma 

transformação da condição subjugada da mulher; buscando alcançar 

o rompimento do discurso patriarcal dominante, libertando a mulher 
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de uma posição de opressão e submissão. Busca desconstruir a 

oposição homem-mulher que marca e delimita o sistema patriarcal. 

Nesse sentido, a escritura de autoria feminina tem buscado 

ganhar visibilidade por meio das narrativas que simbolizam a vivência 

das mulheres. São escritos que procuram adquirir autonomia tendo 

como elemento principal a atuação das mulheres tanto no ambiente 

público como no privado, divulgando a trajetória percorrida através 

da história. Por meio das personagens essa escrita estabelece 

relações que indagam e também discordam das posições ocupadas 

na sociedade por mulheres e homens; salienta a luta da mulher por 

reconhecimento e visibilidade, sobretudo pela revisão da identidade 

feminina na sociedade. As representações através de romances que 

tratam questões pertinentes à temática feminina são inúmeras; uns 

mais acessíveis, outros não. 

Nunca houve um monumento de cultura que não fosse 
também um monumento da barbárie. 

Walter Benjamin 

Desde as pinturas rupestres em cavernas, o homem tem 

manifestado o desejo de comunicar-se e exprimir o mundo em que se 

insere. Assim, “ler” tais pinturas significa, em parte, compreender o 

meio social em que aqueles primitivos seres existiram. Da mesma 

forma, a partir da invenção da escrita, o homem tem se valido de 

distintas maneiras para fixar o seu pensamento, as suas emoções, as 

suas conquistas. O interesse pela Literatura surge com Platão que 

concebia a arte como cópia da realidade, mas é Aristóteles quem 

introduz ao estudo o conceito de mimeses, fundamental para a 

compreensão do fenômeno literário. Esse conceito, se não é o cerne 

da confusão entre a tomada dos fatos literários pelos fatos sociais, 

pelo menos é a origem dela. Através da observação das mudanças da 
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estrutura romanesca a partir dos séculos XIX e XX, ambos tratam da 

crise da objetividade literária e elegem o romance como o gênero 

cuja relevância é pôr à tona o processo de alienação social. Antonio 

Candido em Literatura e Sociedade assim menciona: 

Hoje sabemos que a integridade da obra […] só a 
podemos entender fundindo texto e contexto 
numa interpretação dialeticamente íntegra […]. 
Sabemos, ainda, que o externo […] importa […] 
como elemento que desempenha um certo 
papel na constituição da estrutura, tornando-se, 
portanto, interno. (2000, p.4 – grifos do original) 

Assim compreendida, a sociedade adquire importância quando 

“o elemento social [configura-se] como fator da própria construção 

artística” (CANDIDO, 2000, p.7). E ainda, “[n]a medida em que a arte 

é […] um sistema simbólico de comunicação inter-humana, ela 

pressupõe o jogo permanente de relações entre os três” (2000, p.38). 

Buscar, no texto literário, a sociedade, suas características, os fatos 

mais relevantes não se justificam por si só. 

O texto literário não é a sociedade e não se presta a fixá-la. 

Voltar-se para ele, a partir de uma posição que privilegie o contexto 

social, significa valorizar a sua qualidade estética e rastrear indícios 

da sociedade que foram filtrados pelo narrador. A sociedade adquire 

relevância quando se torna parte integrante, interna, da própria 

narrativa, sendo possível revisitar as forças colocadas em choque na 

conformação social. 

é que eu procuro dentro de mim, através de mim, através 
de mim própria, minha mais profunda essência. E que essa 

é, antes de mais nada, uma essência de mulher. 

Marina Colasanti 
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As narrativas produzidas sobre a relação entre os gêneros são 

capazes de gerar uma enunciação ficcional capaz de levar a uma nova 

visão de mulher. Sobretudo, conduzem a uma posição crítica sobre a 

história e a um olhar renovado sobre a questão, sem deixar de 

ressaltar as peculiaridades identitárias das mulheres e, muitas vezes, 

também edificando a própria identidade. 

O trabalho em questão se caracteriza, inicialmente, por 

resgatar do esquecimento os escritos das autoras Mercedes Cabello 

de Carbonera (Peru) e de Júlia Lopes de Almeida (Brasil). 

Procuraremos elucidar como as protagonistas foram representadas 

nas obras ficcionais Eleodora (Carbonera) e Memórias de Marta 

(Almeida); e, perceber como foi a recepção desses romances escritos 

no final do século XIX. 

As personagens foram mulheres comuns, vítimas do sistema 

patriarcal; porém, estas não se deixaram dominar, reagiram como 

puderam para alcançar um pouco de autonomia em suas vidas. Com 

isso, é interessante tentar refletir sobre a recepção das obras a partir 

da representação contida nos romances de Júlia Lopes de Almeida e 

de Mercedes Cabello de Carbonera. É interessante pensar nas 

possibilidades de leituras críticas suscitadas através da literatura; 

sobretudo a questão da mulher. Mesmo quando retratadas em 

romances de países distintos, como no caso do Peru e do Brasil, são 

capazes de marcar de forma significativa a relação de dominação 

existente entre os gêneros. 

A mulher no curso da história obteve pouca visibilidade frente 

à sociedade e teve a sua trajetória marcada pelo silêncio. No século 

XIX, a sua imagem foi associada à de um sujeito de pouca (ou 

nenhuma) desenvoltura intelectual, sendo mesmo considerada como 

desprovida de inteligência, restando-lhe a posição de sensível, 

sentimental e histérica diante de uma visão patriarcalista. É 

necessário esclarecer que o termo escrita feminina tinha o sentido 

distinto no século XIX do que tem hoje. Antes a escrita feminina 
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poderia ser reconhecida por um caráter que expressava uma 

sensibilidade contemplativa e um sentimentalismo exacerbado; hoje 

denota outro sentido, passando pela escrita de denúncia, como 

também pela autobiografia. 

Tratando-se da escrita de autoria feminina é relevante salientar 

que as percepções e valores são distintos dos que existem no 

universo masculino; as estruturas convencionais são violadas e 

devem ser considerados aspectos predominantemente femininos e 

suas experiências de vida. Virgínia Woolf, em seu livro Um teto todo 

seu, escrito em 1926, investiga a presença da mulher na literatura e 

conclui que é necessário que ela tenha um espaço isolado para 

trabalhar e que seja independente financeiramente para que possa 

escrever. 

Nesse livro, a narradora cita seu exemplo, já que só foi possível 

tornar-se escritora por ter recebido a herança de uma tia, que 

possibilitou a independência econômica e um espaço só dela. Mas 

quantas mulheres têm acesso a tal condição? O conhecimento 

feminino sempre foi tido como menos importante no ambiente 

cultural e na literatura; a mulher era excluída do processo de criação 

no século XIX. A escrita de autoria feminina era tida como algo 

específico de “mulher para mulher”, envolto no pensamento antigo 

que a denominava como leitora insignificante. Aceitava-se como 

natural e verdadeira tal premissa e transformava o trabalho delas em 

algo inferior, sem valor e até marginal. 

Com isso, muitas escritoras recorriam ao uso de pseudônimos 

masculinos a fim de tornar pública sua escritura. Essa superação da 

necessidade de apresentar-se sob anonimato permitiu-se a 

reconstrução da forma de percepção do feminino, assim como 

também ocorreu a recuperação das experiências silenciadas pela 

cultura patriarcal dominante; tendo como ideal a liberdade e a 

racionalidade. Por meio das personagens na escrita de autoria 

feminina, são estabelecidas relações que indagam e também 
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discordam das posições ocupadas na sociedade por mulheres e 

homens. 

Essa escrita salienta a luta da mulher por reconhecimento e 

visibilidade, sobretudo pela revisão da identidade feminina na 

sociedade. As representações através de romances que tratam 

questões pertinentes à temática feminina são inúmeras; uns mais 

acessíveis, outros não. 

Para exemplificar, mencionarei duas autoras; a peruana 

Mercedes Cabello de Carbonera e a brasileira Júlia Lopes de Almeida. 

Ambas viveram no final do século XIX; época em que, segundo o 

sistema patriarcal dominante até então, deveriam dedicar-se à família 

a ao espaço privado; afinal, o ambiente público pertencia aos 

homens. Tiveram pouca visibilidade justamente por serem mulheres 

e pertencerem a um momento onde dificilmente uma mulher 

poderia se dedicar à pena. Construíram e projetaram a identidade 

social feminina através da representação das práticas sociais. 

Seus escritos produziram argumentos com significados e 

efeitos suficientes, que trouxeram ao leitor a possibilidade de 

compreensão de contextos socioculturais diversos; como também a 

fusão das vozes utilizadas que acabam por remeter a outros 

discursos. Dedicaram suas vidas ao cultivo das letras e perseguiram 

com intrepidez a luta por denunciar a forma marginal a qual as 

mulheres eram submetidas na sociedade. Foram defensoras da 

educação e da emancipação da mulher, porém a coragem e 

determinação expressas através de seus escritos não foram 

compreendidas pela comunidade detentora dos preceitos patriarcais. 

Nos romances Eleodora (1887) de Carbonera e Memórias de 

Marta de Lopes de Almeida (1888) as autoras reivindicaram o direito 

à igualdade entre os gêneros. As protagonistas que dão nome às 

obras foram mulheres comuns, vítimas do sistema patriarcal; porém, 

estas não se deixaram dominar. Arriscamos dizer que na época em 

que os romances foram publicados, elas se faziam respeitar pela 
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intelectualidade, conseguindo abrir para as mulheres um novo 

espaço – antes negado a elas. Afinal foram verdadeiras profissionais 

das letras, capazes de competir em um terreno totalmente 

monopolizado pelos homens. 

Memórias de Marta, romance que tem como centro do enredo 

um cortiço, é o primeiro romance publicado por Júlia Lopes de 

Almeida em 1888, um ano antes da publicação de O Cortiço, de 

Aluísio Azevedo. Porém, o romance da autora somente veio à luz 

algumas décadas depois de ser ignorado pelos críticos e historiadores 

literários. Desde a época de sua publicação, primeiramente em 

folhetim e posteriormente compilado em livro, já havia a dificuldade 

em se obter a obra. 

Como o próprio título já nos diz, o livro conta as memórias da 

protagonista Marta. É narrado em primeira pessoa e ela começa a 

contar suas memórias desde a infância até a idade em que se 

encontra no presente da narrativa. Quando criança ela perde o pai e 

com isso a mãe (que também se chama Marta) começa a trabalhar de 

engomadeira para sustentá-las, porém o dinheiro não é muito e elas 

se mudam para um cortiço. Marta (filha) sente uma aversão muito 

grande a esse cortiço, porque é um lugar úmido, fétido (porque havia 

um matadouro próximo) onde sobrevoavam muitos urubus e, além 

disso, o quarto onde elas viviam era estreito, escuro e abafado. Ela 

participa de um concurso para professora e passa. Miranda a pede 

em casamento e num primeiro instante ela não aceita, porque não 

queria se casar sem amor e esse é o clímax da história, porque é a 

própria transgressão da imagem feminina. Uma mulher que tem a 

possibilidade de ser independente, porque ela já tinha um emprego, 

e não queria se casar por conveniência. A mãe insiste dizendo que “a 

reputação de uma mulher é essencialmente melindrosa. Como o 

cristal puro, o mínimo sopro a enturva...” (ALMEIDA, 2007). Então ela 

decide aceitar o casamento, mas especifica que seria “uma vingança 

para os ultrajes que a minha imaginação de moça recebera sempre” 
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(ALMEIDA, 2007). Depois de oito dias do casamento a mãe morre. 

Marta-mãe foi uma mulher muito forte porque nos últimos tempos 

não vivia, apenas suspendia a morte enquanto a filha precisava dela, 

depois que a filha já não precisava deixou-se cair do cansaço de todos 

os anos de trabalho duro. 

Como percebemos uma obra desse cunho escrita por uma 

mulher no final do século XIX foi inédita. A não aceitação do 

casamento foi uma transgressão às normas da sociedade daquela 

época, acho que a própria feiura de Marta foi uma transgressão 

porque na maioria dos romances, as mulheres são retratadas como 

belas, mesmo as que não têm tanta beleza tem algum atributo 

favorável, porém em Marta o atributo não era físico, era intelectual. 

O título do romance, de início, já nos fornece dois dados 

essenciais para entendê-lo. O primeiro diz respeito às memórias, 

subjetivas, que parecem constituir estratégias discursivas para nos 

propor um efeito de real, justificador da verossimilhança tão comum 

ao século XIX, uma vez que as memórias pressupõem o testemunhar 

de experiências vividas. O segundo dado nos permite perceber que 

tais memórias não são de homens, mas sim de uma mulher: Marta. 

Propiciar ao público leitor uma ficção que contém como 

matéria principal a memória de uma mulher confronta com a 

expectativa normativa, sobretudo por representar a perspectiva de 

outra mulher. É a mulher se autorrepresentado, tecendo e 

desconstruindo discursos. Os desdobramentos dos eventos narrados 

por Marta nos permitem perceber a matéria de que trata o seu 

discurso, na medida em que não se limita a verbalizar apenas suas 

experiências, mas, sobretudo, se expressa por meio de juízos de valor 

sobre certas condutas que transgridem os códigos de sua época. As 

suas memórias não descrevem somente ações que se encaixam no 

horizonte da expectativa masculina. 

Agora fazendo referência a Mercedes Cabello de Carbonera 

podemos dizer que foi uma destacada representante da literatura 
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peruana e uma importante escritora de ensaios e romances. A autora 

rompe com a clausura do sujeito feminino e critica as limitações 

concedidas às ocupações ou destinos que tem a mulher na sociedade 

peruana. Mas, para isso, teve de enfrentar muitas dificuldades pelo 

fato de ser mulher e se dedicar à tarefa intelectual. Certamente que 

sua postura sempre adiante da sociedade em que vivia lhe causou 

muitas dificuldades e inimizades. 

A capital peruana era então um dos centros políticos e sociais 

mais importantes do território hispano-americano, pois era detentor 

de um dinâmico círculo intelectual composto de um grande número 

de mulheres que tiveram participação ativa na literatura de autoria 

feminina. Uma das revoluções silenciosas mais importantes do século 

XIX foi a mudança da situação da mulher no mundo, em geral e no 

Peru, em particular. Tais mudanças essas que ocorreram no íntimo do 

lar e também na esfera econômica e social do espaço público; tais 

variações foram profundamente significativas para a sociedade 

feminina daquela época. 

Podemos destacar um fator como fundamental para o maior 

impacto nos câmbios ocorridos, o processo educativo. A tarefa para 

elas (as escritoras) não foi fácil nem tampouco gratificante. O castigo 

por violar os costumes da época as condenou, muitas vezes, à 

escuridão, ao isolamento, à marginalização. Carbonera representou o 

real captado através de sua ficção; operando, entre os limites da 

criação e ficção, um discurso ficcional que permitisse comprovar as 

relações existentes entre os papéis sociais e a ficção. Em seu universo 

ficcional, as representações integraram classes essenciais, buscando 

através de suas enunciações configurar os constituintes tanto da 

dominação como da resistência e, as relações de poder. 

No romance Eleodora há um drama pessoal que busca uma 

reflexão generalizada sobre a estrutura social. A autora faz uma 

relação direta com o romantismo, mostrando uma mulher que sofre 

por amor e tem sua personalidade marcada por traços idealizados, ou 
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seja, a protagonista passa por muitos sofrimentos por conta de sua 

vida amorosa e ao final é sacrificada para redimir algo que na 

verdade não ocasionou. Mais uma vez, Carbonera utiliza um de seus 

romances para demonstrar que o caráter debilitado pode trazer 

muitas consequências não só para um indivíduo, mas para a 

sociedade. 

Outro exemplo foi o romance Blanca Sol (1889) onde 

Carbonera construiu uma narrativa que desconstrói a identidade do 

sujeito feminino daquela época. A mulher era vista como “o outro”, o 

ser marginal e vivia sob a ideologia do patriarcado que naturalmente 

usurpava o direito alheio; pode-se dizer que sua escrita foi uma 

tentativa de combater as relações de opressão. Buscava uma 

representação que ressaltasse o distinto de uma mulher; uma 

diferente daquelas que atendem aos padrões convencionais de 

conduta; como uma forma de edificar uma identidade particular e 

característica, silenciada pelo patriarcalismo dominante. 

E, em Blanca Sol, apesar de ser uma obra realista, apresenta 

diversos ingredientes que o Romantismo expôs em demasia; por 

exemplo, a inconformidade de Blanca diante de seu mundo, a carga 

exacerbada de dramaticidade e emoção. A autora mostrou como a 

mediocridade era característica profundamente representativa do ser 

humano, como na maioria dos casos de felicidade e desgraça é 

simplesmente a acumulação gradual e insensível de fatos miúdos e 

banais, e que o pequeno e opaco são mais próprios do homem que o 

grande e radiante; o vulgar e o pobre parecem-lhe legítimos porque 

são certos, porque representam a experiência humana. 

O romance é o modelo de um drama burguês. Logo, no 

capítulo I, o leitor é apresentado ao tipo de educação recebida por 

Blanca ainda menina, deixando evidente que, ao se tornar adulta, 

será uma pessoa detentora de uma personalidade pouco louvável. 

Revela-se o perfil da personagem, fútil e despreocupada. Os 

romances de Carbonera retratam uma sociedade adoecida e cheia de 
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vícios, tendo a crise moral como um de seus principais ingredientes e 

uma causa da insatisfação do indivíduo, aliada à futilidade de 

existência. Podemos dizer que fazia uma crítica dura à forma literária 

romântica. Apresenta em suas escrituras fatos fictícios baseados em 

acontecimentos da sociedade da época. As ações se desenvolvem de 

forma progressiva, apresentando as personagens de forma clara e 

compassada, alcançando uma estabilidade dos fatos para logo em 

seguida fazer com que a personagem principal entre em clima de 

tensão e tenha seu universo desestabilizado. 

A autora utilizou-se das próprias experiências, fez da vida uma 

provedoria literária. Repetiu nas escrituras as vivências reais, 

transformou o real em fictício; tinha convicção que a realidade para 

ela era material de trabalho. Foi muito cuidadosa com o trabalho que 

fez na própria estrutura – a ordem dos relatos, a organização do 

tempo, a graduação dos efeitos, a ocultação ou exibição de algum 

dado e também a linguagem utilizada na escritura. 

Tanto Mercedes Cabello quanto Júlia Lopes contribuíram 

bastante no processo de conquistas dessas mulheres. Em seus 

escritos o tema que mais aparecia era a situação da mulher. Não 

concordava com a imposição do matrimônio às mulheres e a 

consequente confinação ao ambiente familiar. Ambas as autoras 

reivindicaram a educação da mulher e a função que exercia na família 

e na sociedade; associando o público e o privado, dentro da 

sociedade burguesa. Almejavam uma educação igualitária para 

mulheres e homens, assim como também um modelo diferente 

daquele que somente as prepara para serem mães e esposas 

exemplares. Almejavam para as meninas um modelo de educação 

que fosse além das aulas de bordado, música e poesia; onde 

pudessem ter acesso às matérias científicas. 

Podemos dizer que neste ponto reside o insólito nas escrituras 

de ambas as autoras; o raro e o estranhamento que buscavam (e 

certamente causavam) na sociedade patriarcal do final do século XIX 
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é incontestável. Mercedes Cabello mantinha a transgressão como 

característica fortemente marcada em sua escrita; Júlia Lopes de 

Almeida não se utilizou dessa estratégia. Seus escritos refletiam o 

crescimento urbano e as mulheres já se sentiam atraídas e desejosas 

por participar da vida pública. O que torna o objetivo ainda mais 

instigante é o fato da escrita delas pertencer a uma época em que a 

pena era instrumento essencialmente masculino; e mesmo assim elas 

levantaram e também discutiram questões importantes para as 

mulheres como o casamento, por exemplo, que para muitas era mais 

um motivo de sofrimento que de felicidade. 

É interessante dizer que todo o discurso sobre a mulher e sua 

função na sociedade nos fez pensar que a educação da mulher 

deveria ser um “espelho” daquela que recebem os homens, ou seja, 

deveriam ser educadas para que fossem símbolo de civilidade de 

toda nação, onde a civilidade pode ser entendida como sinônimo de 

ser educado de forma igualitária. E, através da literatura obtemos 

suporte para provocar inquietações e questionamentos sobre o 

presente buscando romper com os (ainda persistentes) abusos contra 

a mulher. Se pensarmos na questão das mulheres e na resistência ao 

sistema patriarcal, podemos dizer que fazem um exercício intelectual 

e público de maneira muito avançada em um espaço absolutamente 

autorizado pelos homens, ou seja, em um lugar no qual as mulheres 

podem habitar mediante a aprovação masculina. Entretanto, além de 

cumprirem esse papel, as mulheres o fazem indo adiante, utilizando 

um lugar autorizado como uma forma de alcançar algum nível de 

emancipação intelectual. Essa relação passa por um jogo de 

assimilação de normas estabelecidas e quebra dessas mesmas regras, 

desse modo, as mulheres não podem ser entendidas no jogo das 

relações sociais como perdedoras. 

Ambas as autoras buscavam derrubar a polarizada divisão 

social existente entre homens e mulheres. Acreditavam ser 

necessária a inserção das mulheres no discurso histórico; que fossem 
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capazes de promover a desconstrução da tradicional imagem da 

mulher como gênero neutro ou inferior, permitindo pensar a mulher 

em suas práticas e representações. Através das publicações e da 

leitura apareciam outros espaços vitais; tudo diretamente ligado ao 

desenvolvimento da individualidade e à ampliação do mundo interno, 

o que seguia as aspirações femininas no panorama da cultura pública. 

As produções de Carbonera e de Lopes de Almeida questionam 

aspectos de uma intimidade preservada ao longo dos séculos da 

história e propicia a insurgência de uma existência marcada pelo 

recato, sutileza e até mesmo segredo; por uma rotina marcada pela 

submissão, pela obediência e, em sua minoria assinalada pela 

resistência e afirmação. Em seus universos ficcionais, as 

representações integraram classes essenciais, buscando através da 

enunciação configurar os constituintes tanto da dominação como da 

resistência e as relações de poder. Nesse universo, mulheres se 

libertam da tutela masculina, apontando possibilidades de 

sobrevivência sem a intercessão do ser varonil, embora os caminhos 

possam ser bastante tortuosos e difíceis. 

Romances caracterizados por regiões conflituosas de 

autodefinição da mulher que se relaciona com a história e as 

contribuições culturais do sistema patriarcal, como a aceitação 

inerente do mito da passividade e, também os códigos de condutas 

presumíveis sempre bem definidos para elas. Dessa forma, é feita a 

construção do texto relacionando a sociedade do final do século XIX a 

partir de um olhar predominantemente feminino, onde as histórias 

pessoais permeiam os fatos refletidos na obra. Narrativas que tomam 

a consciência do leitor e, por sua vez, afastam-se de vínculos que 

tendem a atribuir à textualidade alguns mecanismos que levam 

somente à interpretação. Usando linguagem que transmite 

pensamentos e informações traduzindo a intenção de denunciar o 

tipo de conduta moral existente na sociedade, além de também 

criticar a educação que as meninas recebiam. Enquanto estruturação 
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social, a literatura de autoria feminina é responsável aqui em revelar 

valores, representações sociais e significados sobre as construções de 

identidades femininas. Pode-se dizer que tem o seu sentido fundado 

na experiência do leitor, visto que possui os ingredientes que são 

capazes de agradar ao gosto daquele que lê. 

A tessitura das obras tem sustentação no mundo real, ou seja, 

onde houve uma seleção de cenas do cotidiano, mescladas a 

processos ideológicos, dando sustentação e legitimação à condição 

feminina do final do século XIX. A excelência das narrativas não reside 

apenas no conteúdo dos romances, situa-se principalmente nas 

estratégias que ambas utilizaram para despertar no leitor algumas 

reflexões sobre temas contraditórios dentro da sociedade como a 

questão da mulher. São narrativas minimalistas, sem adornos 

supérfluos; expressam seus conceitos com intuito de libertar a 

mulher do domínio patriarcal. 

Podemos dizer que suas escrituras buscavam uma 

representação que ressaltasse o distinto de uma mulher; uma 

diferente daquelas que atende aos padrões convencionais de 

conduta; como uma forma de edificar uma identidade particular e 

característica, silenciada pelo patriarcalismo dominante. Expressam 

seus conceitos com intuito de “resgatar a dignidade da mulher como 

ser pensante”. Apresentam impessoalidade e objetividade, a palavra 

é justa e concisa, há consciência artística, obsessão descritiva e 

autonomia do texto; o essencial é a descrição que faz da história. Não 

só narram, mas também descrevem expressando os movimentos da 

vida. Texto rico em descrições que levam o leitor ao entendimento da 

cena narrada com mais facilidade. É possível visualizar a pessoa a 

partir da descrição da cena. Isso se deve ao fato de terem se utilizado 

do mundo real em que viveram e participaram de experiências, de 

uma mesma sociedade que descreveu em sua obra. 
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O mito da mulher desempenha um papel considerável na 
Literatura; mas que importância tem na vida cotidiana? Em 
que medida afeta os costumes individuais? Para responder 
a essas perguntas seria necessário determinar as relações 

que mantém com a realidade. 
Simone de Beauvoir 

Podemos dizer que através da literatura obtemos suporte para 

provocar inquietações e questionamentos sobre o presente buscando 

romper com os (ainda persistentes) abusos contra a mulher. Que, às 

vezes, na sociedade atual é colocada nas sombras do esquecimento, 

fora do lugar de enunciação e como subalternas. A partir do que foi 

exposto, podemos voltar a refletir sobre os diferentes usos que se 

pode fazer da literatura, até mesmo como um espaço de resistência. 

Se pensarmos na questão das mulheres e na resistência ao sistema 

patriarcal, podemos dizer que fazem um exercício intelectual e 

público de maneira muito avançada em um espaço absolutamente 

autorizado pelos homens, ou seja, em um lugar no qual as mulheres 

podem habitar mediante a aprovação masculina, pois se entende que 

elas estão cumprindo a função que a sociedade as legou. Entretanto, 

além de cumprirem esse papel, as mulheres o fazem indo adiante, 

utilizando um lugar autorizado como uma forma de alcançar 

emancipação intelectual. Essa relação passa por um jogo de 

assimilação de normas estabelecidas e quebra dessas mesmas regras, 

desse modo, as mulheres não podem ser entendidas no jogo das 

relações sociais como perdedoras. 
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Daniel Augusto P. Silva (UERJ) 

A ficção decadente é, essencialmente, uma literatura de vilões. 

Em suas páginas, são minuciosamente explicitadas algumas das ações 

mais transgressivas para a sociedade do final do século XIX. Nessas 

narrativas, acompanhamos não apenas o desenrolar de crimes 

violentos e de ações cruéis, mas também a exploração sistemática de 

taras e de transgressões diversas. A fim de realizarem seus desejos 

por sensações intensas e por novas experiências estéticas, as 

personagens decadentes agem deliberadamente contra a ordem 

social e contra as leis. Ao longo dessa busca, elas não se importam 

com as consequências morais de suas escolhas e se tornam símbolos 

de maldade e de vilania. 

Tal enfoque nos aspectos negativos tanto do mundo quanto do 

comportamento humano é um dos traços mais destacados da prosa 

de ficção decadente. Iniciada e desenvolvida na Europa durante as 

décadas de 1880 e 1890 e, no Brasil, até meados do século XX, trata-

se de uma produção literária que expressa uma profunda sensação 

de decadência. Nesse período, havia a percepção, sobretudo entre 

escritores e intelectuais, de que a sociedade estaria passando por um 

processo de corrupção de valores, de enfraquecimento físico, de 

derrocada moral e de descrença nos dogmas religiosos. Apesar dos 

inúmeros avanços tecnológicos e das melhorias na qualidade de vida 

que caracterizaram a época − tais como novas formas de iluminação 

pública, de transporte e a expansão do acesso ao saneamento básico 

(WEBER, 1988) −, o pessimismo e o niilismo se constituíram como 

dois posicionamentos largamente difundidos. 



114 
 

Especialmente no contexto francês, no qual se originou a 

literatura decadente e o que mais repercutiu nas letras brasileiras 

(PEREIRA, 1988, p.221; CATHARINA, 2005, p.29), o sentimento de 

degradação do homem e da coletividade era ainda mais acentuado. 

Como aponta Pierre Guiral (1983, p.9), a decadência foi identificada 

pelos franceses em três níveis: (i) como decadência da França, 

sobretudo em razão de sua derrota, em 1871, na Guerra Franco-

Prussiana, e das sucessivas crises sociais e mudanças de governo ao 

longo do século XIX; (ii) como decadência da civilização ocidental, que 

teria falhado em seus ideais de promover a integração entre os povos 

e grupos sociais, e, mais especificamente na Europa, de manter a paz 

entre os países; (iii) como decadência da civilização industrial, que, 

com seu avanço científico, promoveu um crescimento desordenado 

das cidades, afastou o homem da natureza e destruiu 

progressivamente o meio-ambiente. 

Excetuando-se as questões nacionais estritamente francesas, 

esses aspectos se fizeram presentes, em grande medida, em outras 

literaturas do período. Autores como Oscar Wilde, no Reino Unido, 

Gabriele D’Annunzio, na Itália, Thomas Mann, na Alemanha, João do 

Rio, no Brasil, entre outros, expressaram em suas narrativas uma 

visão de mundo bastante negativa e pessimista em relação ao 

homem moderno, à ciência, ao progresso e à civilização. Tendo em 

vista essas produções, Carollo (1980, p.4) aponta para um 

“sentimento de ‘decadência’ que invade a Europa no final do século 

XIX, fruto da descrença na ideia de progresso ou de soluções de 

ordem cientificista [...]”. Tal percepção não teria se manifestado 

apenas nas produções artísticas, mas também na maneira como os 

indivíduos se relacionavam entre si e com o mundo. Nesse sentido, 

pode-se afirmar que a noção de decadência constituía verdadeiro 

Zeitgeist para a literatura finissecular, a despeito de particularidades 

locais e de idiossincrasias dos escritores. 
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Ao mencionar as obras desses autores, não colocamos a ficção 

decadente como escola literária ou movimento, com preceitos bem 

definidos e manifestos artísticos comuns, tal qual o faz parte da 

crítica. Como Jouve (1989, p.13) e Palacio (2011, p.8), encaramos essa 

produção literária mais como uma poética, com recorrências 

estilísticas, temáticas e linguísticas, que deu forma a uma 

sensibilidade específica e uma percepção comum à época: a da 

decadência. A própria dificuldade dos estudos literários em decidir 

qual palavra seria mais adequada para designar essa literatura parece 

indicar a ausência de parâmetros bem definidos. Por esse motivo, 

não adotamos os termos “decadentismo”, “decadismo” ou 

“simbolismo”, que foram tradicionalmente usados para indicar 

filiação a uma suposta corrente literária; preferimos, então, a 

expressão “prosa de ficção decadente”. 

Apesar da variedade de manifestações que encontrou ao longo 

do tempo, é possível estabelecer alguns aspectos recorrentes da 

ficção decadente (MURICY, 1973; MUCCI, 1990; PRAZ, 1996; PALACIO, 

2011; FRANÇA, 2013): (i) uma linguagem minuciosamente 

trabalhada, estetizada e artificial, considerada por vezes excessiva, 

com uso frequente de construções raras e neologismos, que pode 

tender ao hermetismo; (ii) anticientificismo e desconfiança em 

relação ao discurso racional; (iii) o medo e a repulsa como efeitos 

estéticos almejados; (iv) atração pelo satanismo, pelo ocultismo e 

pelo exotismo; (v) utilização de campo semântico mórbido e de 

imagens grotescas; (vi) narradores e personagens que revelam 

desencanto com a vida, com a modernidade e com os grandes 

centros urbanos; (vii) tematização constante de doenças físicas e 

psicológicas; (viii) presença de elementos sobrenaturais nas 

narrativas; (ix) a atração por transgressões sexuais, tais como 

necrofilia, incesto, adultério e pedofilia; (x) o destaque à figuração de 

inúmeros vilões no cerne das narrativas. 
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Esse último aspecto constitui o centro de interesse desse 

ensaio. Raras personagens na ficção decadente podem ser descritas, 

sem hesitações, como boas, justas e empáticas. Pelo contrário, tal 

literatura coloca em foco exatamente as ações que mais desviam das 

regras sociais e da moral da época. O lado mais cruel do ser humano 

é destacado não apenas para épater le bourgeois e chocar a 

coletividade, mas, sobretudo, para marcar uma poética 

comprometida com efeitos de recepção negativos, tais como o medo 

e a repulsa. A fim de buscar novas estruturas artísticas e outros 

recursos estilísticos, além de visar a sensações cada vez mais 

intensas, as narrativas decadentes exploram os tipos mais vis, 

criminosos e transgressivos. 

Tradicionalmente, as personagens que possuem tais 

características são classificadas como as antagonistas das obras e 

entendidas como representantes da vilania. Ao analisar os elementos 

constitutivos das narrativas, Gancho equipara o vilão ao antagonista, 

e descreve-os indiscriminadamente como “o personagem que se 

opõe ao protagonista, seja por ação que atrapalha, seja por suas 

características, diametralmente opostas às do protagonista” (2002, 

p.14). Trata-se de um entendimento bastante propagado na crítica 

literária, que tende a observar na existência do antagonista um 

recurso de afirmação, por meio do contraste, de características 

positivas da personagem principal (PRADO, 2007). 

Essa argumentação é, certamente, válida para muitas obras, 

em especial para aquelas cujas personagens são construídas de forma 

antitética e mesmo maniqueísta, como ocorre recorrentemente, por 

exemplo, nos contos de fadas e nos enredos melodramáticos. Se 

considerarmos, por outro lado, situações em que o próprio 

protagonista não possui nenhuma qualidade moral e age de forma 

bastante violenta e conscientemente cruel, tal definição se mostra 

inadequada e pouco produtiva. Essa configuração de protagonista é 

exatamente a empreendida pela literatura decadente. Ora, não 
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haveria sentido em engendrar antagonistas para constituir um ponto 

de comparação e de oposição a personagens principais também 

vilanescas, a menos que se desejasse empreender uma gradação de 

maldade, o que não está contemplado nas análises citadas 

anteriormente. 

Preferimos adotar, então, uma definição de vilão que não se 

baseia em oposições a protagonistas ou outras figuras, mas sim em 

sua própria constituição enquanto personagem. Para esse objetivo, 

podemos utilizar os próprios sentidos que a palavra apresenta na 

língua portuguesa. Linguisticamente, o termo “vilão” indica uma 

pessoa com características morais negativas e de ações desprezíveis. 

Ele aponta também para personagens de ficção que simbolizam a 

maldade e que são construídas como símbolos da perversidade e da 

deturpação de valores18. 

Para identificar como surgem na ficção decadente essas 

personagens caracterizadas como más e torpes, propomos a análise 

de quatro romances: Às Avessas (1884), de J.-K. Huysmans, a obra 

paradigmática da decadência; Monsieur de Phocas (1901), de Jean 

Lorrain; Dança do Fogo: o Homem que não queria ser Deus (1922) e 

Kyrmah: sereia do vício moderno (1924), ambas narrativas escritas 

por Raul de Polillo19, um autor brasileiro praticamente desconhecido 

das letras nacionais e mesmo por parte da crítica especializada. 

                                                           
18

 Definição segundo Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. 
19

 Raul de Polillo (1898-1979), filho de italianos e nascido em São Paulo, trabalhou 
como jornalista para a Folha da Manhã, Folha da Noite, Correio Paulistano e para o 
periódico ítalo-brasileiro Il Moscone. Foi também o primeiro tradutor para o 
português de Decameron, de Boccaccio, e ainda traduziu obras como O mundo 
perdido, de Conan Doyle, Os Assassínios da Rua Morgue e Outros Contos, de Poe, O 
Início e o Fim, de Asimov, e O falecido Matias Pascal, de Pirandello. Além de dois 
romances editados pela editora de Monteiro Lobato, Dança do Fogo: o Homem que 
não queria ser Deus (1922) e Kyrmah: Sereia do vício moderno (1924), Polillo publica 
ainda Retrato vertical (1936), livro sobre aviação civil e sobre a paisagem brasileira, e 
uma biografia de Santos Dumont. Para mais informações sobre sua literatura, 
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A partir do exame de tais livros e de suas configurações de 

personagem, identificamos duas situações principais de surgimento 

do vilão na ficção decadente. A primeira delas é quando o vilão está 

na figura do próprio protagonista, do próprio herói da obra; a 

segunda diz respeito à aparição de um vilão na forma de um 

antagonista que é caracterizado como um artista. É importante 

destacar que esses contextos podem se combinar de modos variados, 

até mesmo em uma única figura. De todo modo, os dois cenários são 

os mais recorrentes e serão analisados nos próximos tópicos. 

Charles Baudelaire (2012, p.17) definiu da seguinte maneira 

um dos fenômenos mais recorrentemente associados à ficção 

decadente: “O dandismo é o último rasgo de heroísmo nas 

decadências”. De fato, o dândi é tanto um dos tópos da literatura fin-

de-siècle quanto uma maneira de descrever muitos escritores e 

personalidades do período. Tal figura, no entanto, não é exclusiva da 

produção artística decadente; ela existe na literatura desde, pelo 

menos, a primeira metade do século XIX, como nos mostram diversas 

obras de Balzac. Nas narrativas finisseculares, o dândi ganha ainda 

mais destaque e adquire contornos mais nítidos: ele não é apenas um 

aristocrata cioso de sua toilette, de suas vestimentas elegantes e dos 

seus prazeres refinados; mas um indivíduo capaz de tomar qualquer 

atitude, mesmo as mais cruéis, para realizar seus desejos e ideais 

estéticos, que não raras vezes os levam a situações mórbidas e ao 

satanismo. 

Se levarmos em conta o desprezo por regras sociais, por 

convenções morais e por tudo aquilo que parece por demais vulgar e 

natural, o dândi é a representação da personagem decadente mais 

                                                                                                                             
consultar FRANÇA, J.; SILVA, D. Volúpias da estesia: a prosa de ficção decadente de 
Raul de Polillo. In: Revista Todas as Musas, 2017 [no prelo]. 
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tradicional. Boa parte dos protagonistas de tal ficção podem ser 

descritos sob o aspecto do dandismo, e diversos trabalhos críticos 

partilham desse entendimento (MUCCI, 1994; LEVIN, 1996; 

CAMARANI, COLUCCI, 2014). Algumas das personagens principais e 

alguns dos antagonistas das obras escolhidas como corpus de análise 

para este ensaio também se configuram como exemplos de dândis. 

Ao longo das narrativas, suas ações violentas, seus crimes e suas 

transgressões nos permitem fazer, ainda, uma outra caracterização: a 

de vilões. Essa categorização, por ser mais geral, descreve com mais 

precisão uma gama maior de figuras decadentes, em especial aquelas 

que não se enquadram nas atribuições do dandismo. 

A ficção decadente constrói recorrentemente seus próprios 

protagonistas como representantes da maldade e como símbolos da 

vilania. Como tais personagens estão no centro dos acontecimentos 

das narrativas, suas ações transgressivas dominam os enredos do 

início ao fim, e, ao contrário do que poderia se supor, seus desfechos 

não costumam redundar em redenções ou transformações morais. 

Na verdade, sob o ponto de vista das leis e das normas sociais, o 

comportamento criminoso e cruel tende a sair impune; a nível 

pessoal, essas práticas perversas podem levar as personagens à 

loucura, à doença e à morte, que, muitas vezes, são mesmo 

almejadas. De todo modo, o mal, retratado e destacado 

repetidamente ao longo de toda a história, acaba triunfando, seja na 

falta de punição e de remição dos crimes, seja no culto à 

autodestruição. 

Diferentemente do que se poderia conjecturar a partir dessa 

descrição, os protagonistas decadentes não são exatamente anti-

heróis. Ambos têm, de fato, características morais e motivações 

bastante duvidosas, mas os primeiros agem conscientemente contra 

a sociedade e contra os valores éticos defendidos coletivamente. Na 

maior parte das narrativas, eles não demonstram ter nenhuma 

vocação heroica ou altruísta. Suas trajetórias nas tramas decadentes 
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são marcadas por situações torpes, nas quais não são instados a 

assumir atitudes grandiloquentes ou tarefas honradas. 

Além disso, mesmo quando são descritos como doentes, 

psicóticos ou amaldiçoados, tais personagens têm consciência da 

maldade dos seus atos e decidem praticá-la mesmo assim ou, melhor 

dizendo, exatamente por isso. A prosa de ficção decadente aponta 

para o caráter aleatório da crueldade, para a sua possível falta de 

justificativa e, em certo sentido, para a possibilidade de a prática do 

mal ser um estilo de vida e uma escolha estética. Em outras palavras, 

o mal pelo mal. 

Para estabelecer um perfil desse protagonista decadente que 

se configura como vilão, analisamos as personagens principais dos 

quatro romances selecionados: Des Esseintes, de Às Avessas; 

Monsieur de Phocas, de livro homônimo; Eugênio Land Freitas, de 

Dança do fogo, e Rodrigo, de Kyrmah. Em seguida, comparamos as 

estratégias narrativas e as características mais recorrentemente 

empregadas para compor e descrever essas personagens. Visando a 

uma apresentação mais clara e didática de tais aspectos, montamos a 

tabela abaixo, na qual os sinais positivos (+) indicam a presença de 

determinado traço no protagonista, enquanto os sinais negativos (–) 

apontam para a ausência daquela marca na formação da figura em 

questão. 

 Des 
Esseintes 

Monsieur de 
Phocas 

Eugênio 
Land 

Freitas 

Rodrigo 

Aristocrata + + + +/– 

Artista/Esteta + + + + 

Criminoso + + + – 

Cruel + + + – 

Narrador-
protagonista 

– + + + 

“Nevrosado” + + + + 
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Sexualmente 
transgressivo 

+ + + + 

A característica inicialmente destacada é o pertencimento de 

três dos quatro protagonistas à aristocracia. Des Esseintes e Monsieur 

de Phocas são duques; Eugênio Land Freitas é, reiteradamente, 

apontado como aristocrata e como frequentador de meios abastados; 

Rodrigo é o único desse grupo que não recebe nenhuma descrição 

enquanto nobre, embora seja apresentado como alguém que não 

precisa trabalhar para viver, o que lhe confere uma posição 

semelhante à de um aristocrata. Todos eles, no entanto, são artistas 

ou estetas, e se relacionam intimamente com o campo das artes: o 

primeiro decora sua casa com quadros de Gustave Moreau, além de 

cravejar o casco de sua tartaruga de pedras preciosas; o segundo é 

indicado como um pintor, além de um apreciador de esculturas e 

outras obras de arte; o terceiro é escultor e, em suas viagens a 

Europa, encontra artistas que de fato existiram; o quarto é um poeta, 

e são suas produções literárias que o levam a conhecer pessoas 

bastante transgressivas. 

À exceção de Rodrigo, todos eles ensejam cometer – e 

cometem – crimes de forma intencional. Monsieur de Phocas 

manifesta um desejo incontrolável de experimentar como seria matar 

uma pessoa, e acaba por assassinar Claudius Éthal, um pintor que é 

seu antagonista na obra. Já Des Esseintes, apresentado pelo crítico 

italiano Mario Praz (1996, p.267) como o “monstro de decadência”, 

tem seu lado mais perverso desenvolvido no sexto capítulo de Às 

Avessas. Nessa parte, o protagonista encontra um rapaz na rua, 

chamado Auguste Langlois, pelo qual se interessa, e o leva a um 

bordel, onde lhe dá dinheiro para perder a virgindade com 

prostitutas. Seu plano, porém, é o de incitar e viciar o jovem na 

prostituição, sustentando seus desejos, para, em seguida, cessar o 

financiamento. Ele acredita que, assim, Auguste não conseguirá se 
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controlar e acabará matando alguém em busca de uma forma para 

sustentar seu vício. 

Extremando-se as coisas, ele matará, espero eu, 
o cavalheiro que aparecer despropositadamente 
enquanto estiver tentando forçar-lhe a 
escrivaninha; então, terei atingido o meu 
propósito e contribuído, na medida dos meus 
recursos, para criar um malandro, um inimigo a 
mais desta odiosa sociedade que nos espolia. 

[...] — Não vamos mais nos ver – disse-lhe; — 
volta depressa para a casa de teu pai cuja mão 
está inativa e lhe dá comichões, lembrando-te 
deste dito quase evangélico: “Faz aos outros o 
que não queres que eles te façam”; com esta 
máxima, irás longe. Boa-noite. E, sobretudo, não 
sejas ingrato, dá-me notícias tuas o mais cedo 
possível, através das gazetas judiciárias. 
(HUYSMANS, 1987, p.103) 

Como podemos observar no excerto, Des Esseintes tem ódio à 

sociedade e às regras de conduta. Apesar dessa motivação, sua forma 

de agir é bastante arbitrária e aleatória, já que seu encontro com 

Auguste se dá por acaso, durante um passeio, e o próprio sucesso do 

projeto dependeria de circunstâncias até aquele momento 

meramente hipotéticas. Além de incitar práticas proibidas e 

transgressivas, ele sente particular prazer em corromper uma pessoa 

casta e inocente, como era o rapaz. O trecho exemplifica ainda a 

visão de mundo do protagonista, que acredita poder facilmente 

corromper os outros indivíduos. 

Eugênio Land Freitas, por sua vez, age de forma ainda mais 

torpe. Na parte inicial de Dança do fogo, o protagonista demonstra 

um desejo pedófilo por uma menina, chamada Alina, órfã e colega de 

sua irmã caçula. Ao visitar o colégio das crianças, o protagonista se 

detém atentamente nas roupas da garota, bem como em seus traços 
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físicos, os quais descreve como se estivesse diante de uma obra de 

arte. Sua volúpia sexual, combinada com uma atração pelos aspectos 

estéticos tanto da cena quanto da figura de Alina, motiva-o a tentar 

se aproximar dela. Esse ímpeto, no entanto, torna-se cada vez mais 

obsessivo e doentio, a ponto de Eugênio desejar matar a órfã. Para 

tal, ele a segue até o topo de uma escada e a empurra, como nos 

aponta o trecho a seguir: 

Ninguém pôde notar, nem sei mais como foi. 
Num gesto impulsivo, arrebatei-a para trás, 
contra o parapeito da grande escadaria. Ela 
recuou, emitindo uma exclamação de pavor; 
falseou um passo, e rolou pelas lajes de 
mármore, indo parar somente lá embaixo, junto 
ao primeiro degrau, estendida sobre a areia 
branca do recreio. Sufoquei, a custo, um rugido 
de brutalidade satisfeita — e fechei os olhos. 
Notei, mesmo assim, algumas manchas 
vermelhas espalhadas ao redor. Reabri os olhos 
como se acordasse de um sonho mau; e vi, 
realmente, o mal sem limites. Desci os degraus, 
às corridas, saltando-os dois a dois, e procurei 
levantar do chão a infeliz criança. O fato, porém, 
já não tinha remédio. A queda fora violenta, e o 
crâneo tenro, pequenino ainda, ao chocar-se 
tantas vezes contra as quinas do mármore, 
partira-se. A órfã estava morta! (POLILLO, 1922, 
p.55) 

Apesar da crueldade do ato e de sua descrição como o “mal 

sem limites”, o protagonista sente intenso prazer. Não se pode 

desconsiderar, contudo, que a falta de inquérito policial, de 

consequências judiciais e sociais, e seu estado mental extremamente 

instável permitem supor que tudo tenha acontecido apenas em sua 

mente. De todo modo, Eugênio Land Freitas é apresentado como 

uma pessoa plenamente capaz de matar uma criança por quem 
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nutria desejos sexuais. Além disso, ele ainda comete diversos crimes 

e assassinatos ao longo de toda a obra. 

Todas as transgressões de Dança do fogo são relatadas a partir 

do diário da personagem principal, o que também ocorre em 

Monsieur de Phocas e em Kyrmah. Este, aliás, é o quinto ponto 

comparativo da tabela: dos quatro romances, três apresentam 

narradores-protagonistas. Apenas Às Avessas não apresenta essa 

estrutura, embora encontremos um discurso indireto livre em 

diversas de suas passagens. Essa estratégia narrativa obriga o leitor a 

acompanhar tanto os atos criminosos dos protagonistas quanto o 

detalhamento de suas motivações e de seus pensamentos. A ficção 

decadente não apenas coloca o vilão como protagonista de suas 

obras, como também confere a ele a responsabilidade de narrar sua 

própria história. 

A narração costuma ser, aliás, pouco linear e por vez bastante 

confusa. Essa estrutura é propositalmente engendrada, a fim de 

revelar o desequilíbrio psicológico das personagens principais. Os 

quatro protagonistas são descritos como “nevrosados”, um termo 

bastante empregado ao longo da segunda metade do século XIX para 

descrever indivíduos neuróticos, maníacos e emocionalmente 

instáveis. A causa desse descontrole tem origem, na maior parte dos 

casos, em um conteúdo ou em um objeto estético. Des Esseintes 

busca minuciosamente as cores mais adequadas para cada parte do 

seu apartamento, entra em êxtase com flores bizarras e sofre 

constantes crises nervosas, a ponto de quase levá-lo à morte; a cor 

glauca encontrada nos olhos de uma estátua obsedia M. de Phocas; 

Eugênio Land Freitas, em um de seus surtos, tem relação sexual com 

uma de suas estátuas; por fim, Rodrigo também se apresenta como 

vítima de uma estesia, isto é, de uma sensibilidade artística excessiva. 

O último aspecto explicitado na tabela é o comportamento 

sexual transgressivo dos protagonistas, responsável em grande 

medida por situações marcadas pelo horror e pela repulsa. No nono 
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capítulo de Às Avessas, há indicação de que Des Esseintes tem uma 

relação sexual com uma figura masculina, além de um pesadelo do 

protagonista no qual era dominado por uma mulher grotesca que 

representaria a sífilis. Monsieur de Phocas e Rodrigo fazem parte de 

diversas orgias, as quais, sobretudo para o segundo, fazem parte de 

rituais satânicos. Como já citado, Eugênio sente desejos pedófilos, 

relaciona-se sexualmente com uma estátua e também apresenta 

práticas necrófilas. 

A partir dos sete traços analisados sobre os protagonistas dos 

romances, observamos que Rodrigo é aquele que mais destoa, ainda 

que compartilhe da maior parte das características. Esse desvio 

ocorre sobretudo por causa da presença de inúmeras femmes fatales 

em Kyrmah, que acabam assumindo o papel de vilania e adotam os 

comportamentos de fato cruéis e criminosos. De toda forma, as 

outras personagens principais são construídas efetivamente como 

vilões, tanto por suas atitudes quanto por seus pensamentos e 

códigos de conduta obsessivos e desviantes. Ao apresentar os 

narradores e as figuras mais importantes de seus enredos como 

vilões, a prosa de ficção decadente se revela como uma poética 

negativa, que ostenta o protagonismo do mal na arte fin-de-siècle. 

A segunda configuração de vilania mais frequente na prosa de 

ficção decadente é verificada quando o vilão surge como um 

antagonista que assume a forma de um artista. Descritos como 

pintores, escultores, poetas ou simplesmente colecionadores de arte, 

essas personagens se opõem aos protagonistas, seja com 

comportamentos ainda mais radicais e transgressivos, seja em 

episódios em que exploram as obsessões daqueles. Suas histórias de 

vida são sempre marcadas por indefinições e por mistérios, de modo 
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que a impressão do leitor sobre eles tende a ser de desconfiança e de 

aversão. 

De forma análoga ao primeiro contexto, apresentado no tópico 

anterior, analisamos os antagonistas dos quatro romances e 

comparamos seus aspectos mais recorrentes, igualmente expostos na 

tabela a seguir. Apenas Às Avessas não teve dados incluídos na 

exposição, já que o número de personagens e de conflitos é bastante 

reduzido na narrativa. Partimos, assim, das figuras de Claudius Éthal, 

de Monsieur de Phocas; Cláudio Hoffmann, de Dança do fogo; de 

Demétrio Nikirowitch e de Kyrmah, ambos de Kyrmah. A escolha de 

duas personagens desse último romance se deve ao fato da segunda 

antagonista apresentar uma especificidade em relação aos outros, 

que deve ser levada em conta: trata-se de uma femme fatale. 

 Claudius 
Éthal 

Cláudio 
Hoffmann 

Demétrio 
Nikirowitch 

Kyrmah 

Aristocrata + + + + 

Artista/Esteta + + + + 

Criminoso/a + +/– + + 

Cruel + +/– + + 

Estrangeiro/a + + + + 

“Nevrosado/
a” 

+ + + + 

Sexualmente 
transgressivo 

+ + + + 

Como é possível observar na tabela, os aspectos mais 

constantes no perfil de tais personagens são muito próximos aos 

obtidos com os protagonistas. A única diferença diz respeito ao traço 

“estrangeiro/a”, que se mostrou bastante pertinente na 

caracterização de tais antagonistas. Claudius Éthal é inglês; Cláudio 

Hoffmann é um europeu, que não compartilha da mesma 

nacionalidade do protagonista; Demétrio Nikirowitch é russo; 

Kyrmah, por sua vez, não tem seu país de origem explicitado, mas é 
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aludida como alguém exótica e que teria sua origem em “regiões 

remotas” (POLILLO, 1924, p.45). Essa marca de nacionalidade é 

empregada de forma a ressaltar uma atmosfera de desconfiança e de 

desconhecido em relação às personagens. Enquanto estrangeiros, 

poderiam não compartilhar dos mesmos códigos culturais e, por esse 

motivo, seriam mais suscetíveis a adotar comportamentos estranhos 

e divergentes. 

Ao longo de suas trajetórias nos romances, o fato mais 

destacado refere-se às relações que estabelecem com conteúdos 

artísticos. Além de serem descritos como artistas e estetas, suas 

criações e preferências estéticas são responsáveis por horrorizar as 

outras personagens e por gerar o medo enquanto efeito de recepção. 

Nesse ponto, observamos que a ficção decadente associa 

frequentemente a arte à crueldade e aos crimes. Éthal, por exemplo, 

promete curar a obsessão de M. de Phocas em relação à cor glauca, 

mas, na verdade, apenas lhe apresenta quadros, joias e esculturas 

capazes de agravar ainda mais a neurose do protagonista. Esse culto 

do antagonista de experiências degradantes, sobretudo quando 

transferidas para o campo das artes, é destacado desde suas 

primeiras aparições na obra: 

O horrível o atrai, a doença também; a entorse 
moral e a miséria física, o desespero das almas e 
dos sentidos são para ele um campo de 
experiências enlouquecedoras, inebriantes, uma 
fonte de prazeres complexos e culpados, dos 
quais se compraz como ninguém. Ele tem pelo 
vício e pelas aberrações mais que uma 
curiosidade de diletante: uma predileção inata, 
espécie de vocação fervorosa e apaixonada que 
têm, por certos casos pouco conhecidos e por 
doenças raras, os temperamentos dos sábios e 
dos grandes médicos. 
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Ele as vigia, as estuda e as afaga; é um 
colecionador de flores do mal. [...] Éthal as 
cultiva e as desenvolve, como acusaram-no em 
Londres de cultivar em seus modelos a palidez, a 
anemia, a tísica e a languidez [...] (LORRAIN, 

2002, p.113 – tradução do autor) 

Kyrmah e Demétrio Nikirowitch seguem também essa 

tendência. Ela é descrita como uma “artista moderna” (POLILLO, 

1924, p.53), que impressionava a todos tanto por sua grande cultura 

letrada quanto pela beleza física. A preferência literária da mulher, no 

entanto, é voltada para narrativas em que a violência e a crueldade se 

fazem bastante presentes, como as de Poe e Lorrain. Essa morbidez 

de Kyrmah a leva a um estado de tensão psicológica, que se reflete 

em um desejo sexual exacerbado e em destacada morbidez. Sua 

atração por obras de horror gera uma rotina de vícios diversos, com 

frequente uso de drogas e de bebidas alcóolicas, além de um 

comportamento sexual desregrado, descrito como “tortura sexual” 

(POLILLO, 1924, p.56), que esgota progressivamente as forças do 

protagonista. 

Já Nikirowitch, poeta e pintor, é apresentado como um 

indivíduo “saído às pressas das viciosas páginas de Lorrain” (POLILLO, 

1924, p.73). O narrador caracteriza o artista como um típico 

representante da modernidade e, exatamente por isso, degenerado, 

bizarro e obsessivo. Certas práticas excêntricas de Demétrio também 

visam a provocar horror: além de guardar, como um objeto estético, 

uma perna amputada de uma mulher em uma urna de vidro, ele 

coloca seus pincéis no crânio de uma outra de suas amantes, que 

desejava acompanhar e influenciar seus trabalhos mesmo após de 

morta. O russo se dedica também a pintar e a fazer rituais em honra a 

Lúcifer. Seu satanismo é representado em uma produção artística 

obscura e nas orgias que promove durante missas negras. Em uma 
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delas, a mais destacada no livro, assassina Kyrmah como uma 

oferenda ao próprio Satã. 

Cláudio Hoffmann, por sua vez, é um rico colecionador do que 

chama “álbum de blasfêmias” (POLILLO, 1922, p.130). Ele realizava 

orgias, nas quais embriagava e envenenava os convidados a fim de 

deixá-los inebriados e extrair deles declarações repletas de 

impropérios, além de marcas de beijos e dos atos sexuais 

promovidos. Apesar desse projeto e do mistério que envolve seu 

passado, sua aparição na obra é relativamente restrita – não há mais 

informações sobre suas outras práticas criminosas. Por esse motivo, 

nos aspectos “criminoso” e “cruel”, empregamos os traços +/–. 

Pelos breves resumos de suas ações ao longo das tramas, fica 

patente que as atitudes desses antagonistas são bastante perversas e 

excessivas. O exagero de seus gestos se deve, em grande medida, ao 

fato de apresentarem uma personalidade caracterizada como blasé, 

“nevrosada” e insensível. De tanto viverem experiências intensas, 

teriam sobrecarregado seus sistemas sensoriais e, assim, já não 

conseguiriam reagir da mesma forma aos estímulos do mundo. A fim 

de escapar a essa situação, precisam buscar situações cada vez mais 

radicais, como o uso abusivo de alucinógenos e práticas sexuais 

coletivas e violentas. Suas criações artísticas também seguem esse 

padrão e se tornam gradativamente mais transgressivas e 

aterradoras. 

Tal configuração de personagem, também observada em 

relação aos protagonistas dos romances, expressa um contexto 

bastante característico do final do século XIX e do início do XX. Para 

analisar a influência dos avanços tecnológicos na arte e na imprensa 

desse período, Ben Singer (2001, p.116) desenvolve uma “concepção 

neurológica da modernidade”, uma ideia já presente nos trabalhos de 

Simmel, Krakauer e Benjamin. Segundo o crítico, as consequências 

geradas pelo desenvolvimento científico, tais como o aumento 

demográfico das cidades e o trânsito caótico, contribuíram para um 
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ritmo de vida cada vez mais acelerado e frenético. Essa situação teria 

provocado uma mudança na forma como o homem registra suas 

experiências e se relaciona sensivelmente com o mundo a seu redor. 

Hiperestimulados constantemente pela vida urbana e sujeito a 

acidentes com tecnologias e meios de transporte até então 

desconhecidos, os indivíduos passariam por um desgaste de suas 

capacidades perceptivas, que acabariam sobrecarregadas. Tal 

condição geraria pessoas neurastênicas, nevrosadas ou simplesmente 

indiferentes. Para compensar esse amortecimento progressivo dos 

sentidos, seria preciso renovar e aumentar constantemente o 

impacto dos estímulos. Teria se desenvolvido, assim, uma imprensa e 

uma arte voltadas para o sensacionalismo popular, que retratariam, 

muitas vezes de modo apelativo, as situações e os perigos aos quais a 

sociedade estaria exposta nos centros urbanos. A literatura popular 

passaria a empregar sistematicamente técnicas de suspense e de 

melodrama, que explicitariam e magnificariam as emoções 

retratadas. 

A ficção decadente, inserida nessa conjuntura, também 

apresentaria suas próprias soluções para lidar com a superexcitação 

moderna. Se as narrativas de cunho popular utilizariam recursos 

típicos do sensacionalismo, as decadentes, voltadas para um público 

mais restrito e encarado como aristocrático ou abastado, 

expressariam um sensacionismo, uma busca por experiências e por 

prazeres novos e depurados. Se considerarmos essa comparação com 

a arte popular, a própria velocidade da narração é distinta. Em vez de 

enredos repletos de acontecimentos e de reviravoltas, as tramas 

decadentes se mostram pouco lineares e com diversas divagações 

psicológicas, filosóficas e estéticas. 

As imagens impactantes continuam presentes, mas de um 

modo muito particular: elas não são criadas de modo a mimetizar a 

realidade e a vivência cotidiana, mas sim de forma a dar vazão ao 

lado onírico do ser humano. Apresentam-se, assim, os conteúdos 
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bizarros e grotescos criados pelos protagonistas e antagonistas 

decadentes, que espelham bastante o trabalho dos próprios 

escritores: se a arte decadente é voltada para o sensacionismo, a arte 

produzida ficcionalmente pelas personagens decadentes também 

deve o ser. As criações artísticas de Éthal, Hoffmann, Nikirowitch e 

Kyrmah confirmam exatamente essa ficção que se deseja depurada, 

chocante e estimulante. Trata-se, portanto, de uma literatura com 

caráter metaficcional, cujas figuras, caracterizadas como artistas e 

estetas, demonstram o trabalho de seus próprios autores. 

As descrições físicas dos antagonistas também ressaltam o 

caráter desviante de suas personalidades e da arte que produzem. 

Claudius Éthal é aludido como sósia do anão representado no quadro 

Le nain du cardinal de Granvelle tenant un gros chien (1560), de 

Antonio Moro. Suas mãos são colocadas como repletas de calombos 

e peludas, além de ter dedos em formato de gancho. Esses traços 

definem o que Monsieur de Phocas irá chamar de “fisionomia 

maléfica” (LORRAIN, 2002, p.55 – tradução do autor). De forma 

semelhante, Nikirowitch é apresentado por Rodrigo como um ser 

repulsivo, não apenas por seus aspectos corporais, mas sobretudo 

por suas atitudes: 

Alvo, pálido, sem sangue nas veias, nem luz 
inteligente nos olhos, mostra, nos raros espaços 
de riso, uma dentadura fina, completa, mas 
irregular, com os caninos crescidos e as gengivas 
flácidas. O rosto é todo sulcado por traços 
reveladores de martírio físico; e, na sua fronte 
branca, branca, anda qualquer coisa de obsceno 
e de frio, contrastando com o luzir inquieto das 
pupilas, de onde a febre cerebral das noites de 
jogo e de sodoma faz volatilizar-se uma 
fosforescência sinistra, como a preludiar 
orquestrações de desejos inconfessáveis... [...] 
Dir-se-ia não ter músculos... Em compensação, é 
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todo nervos. Tem uma hipersensibilidade 
doentia e exasperada, talvez única. Sua 
inteligência é desenvolvida de maneira 
espantosa, com acentuadas tendências para o 
mal; e a sua fisiologia é mórbida quanto o pode 
ser o arcabouço de um organismo ultramoderno 
[...] (POLILLO, 1924, p.74) 

As únicas antagonistas que terão uma qualificação física 

inicialmente positiva serão as femmes fatales, cujo excesso de beleza 

acaba por se tornar bastante perigoso. Em Kyrmah se concentram, 

aliás, diversas representantes desse tipo de personagem, a ponto de 

suas histórias e seus perfis serem intercambiáveis. Kyrmah 

certamente é a que ganha mais destaque, em virtude de sua relação 

com o protagonista, mas podemos fazer referência a tantas outras 

figuras femininas que compartilham características semelhantes. 

Além de aristocráticas, estrangeiras e extremamente sedutoras, todas 

as outras mulheres fatais são artistas e já levaram muitos de seus 

amantes à morte, seja durante a relação sexual, seja em vinganças. 

Uma delas, Mater Tenebrarum, busca homens que aceitem ser 

voluntariamente envenenados para, em seguida, poder pintá-los em 

sofrimento. Podemos destacar, ainda, La Maja, cujo único objetivo de 

vida era praticar o mal; Teséa, também chamada de Mlle T., La 

Mélancolique ou Mme Ashaverus, que matara o amante com um 

simples beijo. 

Todas elas contam suas histórias no sabbath final do romance, 

durante o qual se drogam intensamente e se relacionam sexualmente 

inclusive entre si mesmas. Conforme o ritual satânico se aproxima do 

ápice, a principal femme fatale, Kyrmah, passa por uma 

transformação e se torna um monstro repugnante, semelhante a uma 

Medusa, que visa a matar Rodrigo, o protagonista, durante o coito. A 

cena é descrita de forma a destacar seu descontrole:  
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Seus cabelos transformaram-se em esguias 
víboras de fogo que me envolviam a cabeça, me 
penetravam nos ouvidos, me verrumavam o 
cérebro, estilando-me veneno na alma. A besta 
da luxúria, desencadeada e solta, bramia 
(POLILLO, 1924, p.161) 

O clímax das cenas de sexo ocorre quando um incêndio de grandes 

proporções toma a casa em que se realizava o ritual, logo após o 

assassinato de Kyrmah por Nikirowitch. O fim da mulher foi, de certa 

forma, como ela bem desejava: consumida pelo sexo e no auge de 

um rito maligno. 

Enquanto vilões e antagonistas dos romances selecionados, 

Claudius Éthal, Cláudio Hoffmann, Demétrio Nikirowitch e Kyrmah, 

todos artistas e estetas, expressam a concepção decadente de arte: 

aristocrática, transgressiva, mórbida, obsessiva e potencialmente 

assassina. Além de suas práticas artísticas pouco convencionais e de 

seus comportamentos violentos, eles tornam-se ainda mais exóticos 

quando revelados como estrangeiros. Nos enredos decadentes, esse 

grupo de vilões revela o que há de pior nos protagonistas e aponta 

que, em um mundo inevitavelmente dominado pela decadência, nem 

mesmo a arte poderia oferecer respostas para se escapar à 

degradação. 

A partir dos exemplos e das características das personagens 

analisadas, podemos concluir que o perfil dos vilões, seja como 

protagonistas das histórias ou como antagonistas na figura de 

artistas, é bastante regular na ficção decadente. As variações são de 

fato pequenas e revelam apenas particulares relativas ao contexto 

em que surgem as figuras. Essa regularidade nos permite apontar 

para um modelo de vilão decadente: trata-se de alguém da 

aristocracia, esteta, obsessivo e neurótico, criminoso, sádico, 

estrangeiro e sexualmente transgressivo. 
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Ainda que possa não dar conta de todas as narrativas, essa 

sistematização é capaz de nos ajudar a identificar as obras que 

pertencem à prosa de ficção decadente, além de facilitar o 

entendimento dos ideais artísticos do período. Estes revelam uma 

época que, apesar de todas as transformações tecnológicas positivas, 

sofria com um ritmo de vida cada vez mais acelerado e 

hiperestimulante. Ao engendrar vilões estetas, que pautam suas 

ações a partir de motivações sobretudo artísticas, a ficção decadente 

se revela como uma arte que se entende como uma forma de vilania, 

uma arte do mal, um contradiscurso à modernidade, e um meio de 

revelar o lado mais negativo e assustador do homem. 
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Naiara Sales Araújo Santos (UFMA) 

Desde a Antiguidade, a figura do monstro tem ocupado um 

lugar no imaginário coletivo. É comumente associado a seres 

mitológicos, a seres híbridos, ora assustadores, causando diferentes 

tipos de reações dentre aqueles que são considerados humanos. 

Atualmente, há personagens monstruosas no cinema, na literatura, 

nos jogos, nas histórias em quadrinhos e nos diversos meios 

midiáticos. Porém, o que diferencia um ser monstruoso para um ser 

considerado humano? 

Na literatura, o monstro tem figurado várias angústias e 

incertezas, assim como tem levantado vários questionamentos acerca 

da condição humana e também das relações sociais. Júlio França 

(2013) comenta que tais figuras monstruosas são comumente 

resultantes da combinação entre as fusões vivo/morto, 

animal/humano, corpo/máquina, etc., sendo frequentemente 

tratadas pelo pronome isso, ou seja, são apresentados como formas 

indescritíveis, já que não se encaixam em nenhuma categoria. 

Apesar de atualmente ter caído no esquecimento do grande 

público leitor, o maranhense Coelho Neto, no final do século XIX, era 

considerado um dos maiores escritores brasileiros, por conta de sua 

eloquência e da facilidade com que tinha de colocar no papel diversas 

temáticas. Com influência de autores como Poe, Robert Louis 
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Stevenson e Oscar Wilde, o escritor utilizou de temáticas relacionadas 

ao mistério, ao sobrenatural, revelando uma consonância com esses 

autores, no que diz respeito à sua própria época. 

O fato de Coelho Neto, assim como outros autores de sua 

época, utilizar elementos que a associem aos temas do medo, ainda 

que haja uma preferência do cânone às narrativas realistas e 

documentais, faz com que, atualmente, tenha-se despertado o 

interesse nas investigações sobre como temas relacionados ao que 

França (2013) designou como “literatura do medo”, no Brasil. 

Atualmente, tem-se voltado muito para investigação destes 

elementos na literatura brasileira. França considera que a razão para 

o pouco espaço para análise dessas temáticas, no Brasil, relaciona-se 

ao projeto de literatura brasileiro-alencariano, que influenciou o 

Modernismo de 22: “O sobrenatural foi assim ‘obstruído’ pelo projeto 

literário hegemônico: o de uma literatura mais pautada na realidade 

e nas questões nacionais mais imediatas” (FRANÇA, 2013, p.05). 

Assim, a presente pesquisa visa fazer um estudo da forma 

como o escritor, por meio de sua personagem monstruosa, James 

Marian, figura as incertezas relacionadas aos avanços científicos, 

além de antecipar as discussões sobre a reconfiguração do corpo 

humano em consequência destes. 

A Belle Époque se instaurou no Brasil no ano em que o país 

vem a se tornar uma república, com um forte desejo de mudança por 

parte da sociedade brasileira. Porém, antes dessas mudanças 

adentrarem no país, a Europa já sentia os efeitos delas. Segundo o 

pesquisador Alexander Meireles da Silva: 

A Belle Époque europeia foi a culminância de um 
processo de fins do século XIX e início do século 
XX caracterizado de um lado pela prosperidade 
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econômica resultante da industrialização rápida 
e da exploração colonialista, advindas ambas da 
hegemonia do racionalismo científico, e de 
outro pela estabilidade política, derivada de 
uma teia complexa de alianças diplomáticas, e 
reforçada em muitos casos por laços de sangue 
ou casamento: o kaiser Guilherme II da 
Alemanha, o czar Nicolau II da Rússia e o rei 
Eduardo VII da Grã-Bretanha, por exemplo, 
eram todos primos entre si. (2008, p.80 – grifos 
do original) 

A Europa passava, portanto, por um período de grandes 

avanços e de muita prosperidade. Em decorrência disso, algumas 

pesquisas no âmbito científico desenvolveram-se e permearam o 

processo de modernização das cidades europeias. 

A Belle Époque brasileira foi de inspiração francesa, visto que o 

país, desde a época colonial, já sofria uma certa influência da França 

por meio de Portugal. Esta característica brasileira será denotada 

tanto nos aspectos sociais, quanto nos culturais e ideológicos, com a 

criação de projetos para transformar o Rio numa Paris tropical, sob o 

slogan “O Rio civiliza-se!”. Neste período, o país ainda apresentava 

traços coloniais – visto que acabava de sair de um regime 

monarquista e da dominação portuguesa −, e desejava modernizar-se 

aos moldes das civilizações europeias, com enfoque na sociedade 

parisiense. O discurso científico ficou a cargo da legitimação dos 

ideais referentes ao progresso e à ordem social. 

Segundo o historiador Jeffrey D. Needell (1993), a Belle Époque 

carioca pode ser considerada um fenômeno inédito, assinalando uma 

fase única da história brasileira, diante da ideia de modernidade que 

tomava conta da Europa, com as descobertas nas ciências, 

industrialização da produção, explosão demográfica e crescimento 

urbano, sistemas de comunicação de massa, Estados nacionais cada 

vez mais poderosos e movimentos sociais de massa. 
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Esses elementos fizeram aflorar, na sociedade brasileira, o 

desejo de tornar o país, agora livre de fato da colonização 

portuguesa, uma nação moderna, segundo as noções europeias de 

civilização. Needell (1993) ressalta que encaixar-se nos padrões 

europeus, isto é, nos padrões franceses, não significava apenas 

estruturar a cidade nos padrões então atuais e eficazes, mas reabilitar 

o país para um futuro “civilizado”. 

Neste momento destacaram-se o engenheiro Pereira Passos e 

o médico sanitarista Oswaldo Cruz, ambos com estudos adquiridos na 

França. Eles utilizaram-se de medidas arbitrárias para aplicar seus 

conhecimentos científicos, com poucos esclarecimentos à população, 

ocasionando um temor da sociedade em relação aos avanços 

científicos, mas também uma fascinação pelo progresso. Sobre a 

literatura deste contexto, o crítico Alfredo Bosi comenta: 

Estetismo, evasionismo, “pureza” verbal 
precariamente definida, sertanismo de fachada, 
lugares-comuns herdados à divulgação de 
Darwin e de Spencer, resíduos da dicção 
naturalista decambulhada com clichês do 
romance psicológico à Bourget carreiam para a 
prosa de um Coelho Neto e de um Afrânio 
Peixoto os vícios do Decadentismo de que na 
Europa davam exemplo os livros cintilantes mas 
ocos de Oscar Wilde e Gabriele D'Annunzio. 
(1994, p.197) 

Embora muito crítico à produção literária na ocasião em que 

decorreu a Belle Époque, Bosi enfatiza a influência europeia do 

período em que afirma caracterizar-se literariamente como 

resultante de um estilo ornamental. Silva (2008), por outro lado, 

afirma que a semelhança entre a produção de autores nacionais e  

americanos, britânicos e franceses demonstra que as angústias e 

inquietações sentidas naquele momento estavam em consonância. A 
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produção desse momento converge com as narrativas de Mary 

Shelley, Robert Louis Stevenson, Edgar Allan Poe e H.G. Wells, 

resultando na Ciência Gótica. 

Silva (2015) depreende que o interesse pela ciência, no início 

da Belle Époque, fez com que algumas narrativas apresentassem 

alguns elementos científicos, mas ainda envoltos em misticismo e 

mistério, como é o caso de Esfinge (1908), objeto desta pesquisa, 

além de obras de autores como João do Rio, Monteiro Lobato e 

Gastão Cruls. 

Segundo Silva (2008), o período de mudanças que o Brasil 

vivenciou muito se assemelhou ao que havia acontecido no século 

dezenove com os escritores europeus em relação à Revolução 

Industrial. O resultado artístico desse cenário foi o desenvolvimento 

de uma nova temática literária que se utilizava dos elementos 

relacionados à Literatura Gótica e ao início da produção literária 

científica, resultando na Ciência Gótica. Segundo Bráulio Tavares, 

São histórias que têm um pé na ficção científica, 
utilizando muitos dos seus aparatos exteriores 
(cenários, personagens, artefatos) mas que se 
recusam a lidar com a lógica, a verossimilhança 
e a plausibilidade científica que os adeptos de 
ficção científica usam [...]. Na ciência gótica, a 
parafernália tecnológica e a pseudo-
racionalização materialista estão a serviço de 
situações bizarras, grotescas, impressionantes. 
(2003, p.15) 

Essas histórias, como Tavares (2003) expõe, apresentam 

elementos da Ficção Científica, porém utilizam-se de um pseudo-

racionalismo, devido ao fascínio e hesitação com as descobertas da 
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ciência, que nessas histórias ainda são apresentados de forma 

primitiva. Tavares também infere que a ciência, nestas obras, serve 

para justificar o que antes era designado ao sobrenatural. 

O autor considera que um importante ícone da Ciência Gótica é 

a obra Frankenstein, de Mary Shelley, visto que é considerada a 

primeira obra de Ficção Científica, porém, ainda com elementos da 

Literatura Gótica, influenciando Coelho Neto ao escrever Esfinge. 

A Literatura Gótica do século XIX, de acordo com Silva (2008), 

passa a ter elementos da ciência que se desenvolvia naquele 

momento. Fred Botting (1996) evidencia que, nesta época, o Gótico 

ganha formas realistas, popularizadas nos romances de sensação e 

nas histórias de fantasmas. As cidades industrializadas passam a ser o 

locus do horror e da melancolia. As descobertas científicas ganham 

espaço nas tramas, tornando-se os mecanismos de horror e terror. Os 

crimes e as mentes criminosas figuram a desintegração individual e 

social. Nesse momento é que se destaca Frankenstein, e, na literatura 

gótica americana, popularizam-se os escritores Edgar Allan Poe e 

Nathaniel Hawthorne. 

De acordo com Botting (1996), apesar de Frankenstein (1818) 

ser sinônimo do que hoje se considera gótico, dentro do que diz 

respeito a esta literatura, a obra traz uma nova forma às convenções 

do gótico firmadas no século anterior. O vilão, um dos elementos 

fundamentais do romance gótico, até então, é também o herói e a 

vítima, na narrativa de Shelley, enquanto as ações maléficas foram 

substituídas pelas leis humanas, naturais e científicas. 

Todos estes aspectos são importantes para a contextualização 

do objeto desta pesquisa, visto que, ao final do século XIX e início do 

século XX, período da Belle Époque no Brasil, as transformações pelas 

quais o país passara, causara efeitos na população muito semelhantes 

aos sentimentos figurados nessas produções literárias, o que refletiu 

também na obra de alguns autores brasileiros e também 

maranhenses, como é o caso de Coelho Neto. 
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Sobre a manifestação destes elementos na produção literária 

brasileira no período da Belle Époque, Silva pontua: 

Assim como na Inglaterra de fins do século 
dezoito, onde a contestação da hegemonia do 
racionalismo iluminista promoveu o resgate do 
caráter imaginativo do romance por meio do 
gótico, o Brasil da virada do século dezenove 
para o vinte, marcado pela prevalência do 
discurso científico progressista, também 
fomentou a irrupção de narrativas cuja 
estrutura e temáticas guardaram semelhanças 
com a literatura gótica praticada na Europa. 
(2015, p.35) 

A remodelação urbana do momento em que se instaurou a 

Belle Époque, despertando, na população brasileira, fascínio e temor 

em relação aos avanços científicos, refletiu-se também nas narrativas 

ficcionais, por meio também do horror às epidemias e do projeto de 

higienização e modernização do espaço urbano. Esses elementos 

culminaram na Ciência Gótica. 

A Ciência Gótica figura todos os anseios e hesitações da 

sociedade diante dos avanços científicos, mesclando elementos da 

ficção gótica, bem como sua atmosfera de angústia, envolvidos ao 

maquinário e aos aparatos tecnológicos da modernidade. As 

ambientações góticas, que, antes constituíam-se de castelos, abadias, 

alçapões e espaços lúgubres, são trocadas pelos laboratórios de 

cientistas ambiciosos. A literatura gótica, neste momento, conflui 

com a produção literária relacionada à Ficção Científica. 

Sobre a conjunção entre Literatura Gótica e Ficção Científica, 

há estudos recentes, como Gothic Science Fiction – 1980-2010 

(2014), publicado pelas pesquisadoras britânicas Sara Wasson e Emily 

Alder, contendo diversas pesquisas acercas das temáticas que 

envolvem os gêneros. 
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Segundo Wasson e Alder (2014), um dos textos que se 

tornaram um ícone nos estudos críticos das conjunções dos dois 

gêneros é também Frankenstein (1818), visto que a visão sombria e 

fantástica das transgressões medicinais contidas na obra tem 

inspirado muitos a fazerem conexões entre as duas categorias. 

A confluência entre o Gótico e a FC, figurada pela Ciência 

Gótica, é notada em Esfinge e em outros contos de Coelho Neto, haja 

vista a sua influência em autores que muito contribuíram à produção 

dos gêneros. 

A trama de Esfinge (1908) é situada na cidade do Rio de 

Janeiro, em uma pensão de proprietária inglesa, Miss Barkley. Os 

moradores do local retratam a sociedade formadora da elite cultural 

da Belle Époque. Os fatos que norteiam o enredo giram em torno da 

aproximação do narrador com o excêntrico inglês que possui um 

rosto de uma beleza feminina e físico de Adônis, James Marian. 

No decorrer da trama, o narrador descobre, por meio de um 

livro entregue pelo andrógino, que este é fruto de um experimento 

científico realizado pelo místico oriental Arhat, que utilizara os 

conhecimentos da “Magna Ciência” para dar vida a dois corpos 

mutilados, fundindo o corpo do irmão à cabeça da irmã. Esse fato o 

faz percorrer o mundo inteiro, atrás da resolução de seu próprio 

destino, descrito em um livro de símbolos, entregue pelo místico, a 

James Marian. 

A busca pela chave para a decodificação do livro, explica o 

motivo de Marian estar na cidade do Rio de Janeiro, visto que esse 

achara que encontraria a resposta para suas dúvidas enquanto 

estivesse em contato com a natureza. 

A presença do inglês sempre estivera envolta em mistério, 

causando hesitações, estando a personagem envolvida em algumas 
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situações inexplicáveis associadas à morte da personagem Miss 

Fanny, com quem o andrógino se relacionara. E, posteriormente, ao 

próprio narrador. 

A ciência apresentada na obra é envolta de misticismo oriental 

reencarnacionista, como pontua Causo (2003), juntamente a 

elementos simbolistas e espíritas, visto que o espiritismo estava 

muito presente no Brasil deste momento. Esse fato é notado na 

explicação que Arhat faz da criação de James Marian: 

Valendo-me das noções que possuo da Magna 
Ciência, como ainda encontrasse vestígios, ou 
melhor: manifestações da presença dos sete 
princípios, retive a força de jira, ou princípio 
vital, fazendo com que ele atraísse os restantes 
que circulavam, em aura, em torno da carne e, 
com a pressa que urgia, aproveitei dos corpos o 
que não fora atingido. Tomando a cabeça da 
menina e adaptando-a ao corpo do menino 
restabeleci a circulação, reavivei os fluidos e 
assim, retendo os princípios, desde o Athma, 
que é a própria essência divina, refiz uma vida, 
em um corpo de homem, que és tu. (NETO, 
1920, p.167-168 – grifos do original) 

Nota-se que a criação de James Marian é regida pelos 

conhecimentos de Arhat acerca da “Magna Ciência”, denotando a 

presença de uma ciência ainda envolta em mistério, mística, que não 

obedece uma lógica, como inferido por Tavares (2003). Esta pseudo-

racionalização está ligada a elementos místicos orientais, 

característicos do Simbolismo. 

Tem-se, ainda, a constante referência aos símbolos ao longo da 

narrativa, estando a Ciência a serviço destes, como neste excerto do 
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momento em que o narrador descobre o pergaminho com os 

arabescos que darão as respostas que Marian tem buscado: 

– Arhat servia-se do símbolo com expressão do 
mistério. O que não se pode dizer ou 
representar figura-se. A cor é símbolo para os 
olhos, o som é símbolo para os ouvidos, o aroma 
é símbolo para o olfato, a resistência é símbolo 
para o tato. A própria vida é símbolo. A verdade, 
quem a conhece? A chave dos símbolos abriria a 
porta de ouro da Ciência, da verdadeira e única 
Ciência, que é o conhecimento da causa. (NETO, 
1920, p.56) 

Essa passagem confirma a relação entre Ciência, com inicial 

maiúscula para expressar seu valor absoluto, e o Simbolismo. A 

verdadeira ciência seria capaz de, não somente revelar os 

questionamentos de James Marian, mas seria a chave para os 

símbolos da existência, visto que a própria vida é símbolo. Nesse 

episódio, assim como em outros, ao longo texto, Coelho Neto 

exprime sua crença de que a Ciência poderia trazer a solução para as 

questões que ainda não tinham respostas. 

Ao ter um colapso, após ficar sem realmente saber se fora 

James que aparecera para si ou uma alucinação, o narrador acorda, 

dias depois do ocorrido, em um hospício. Depois de questionar um 

amigo sobre a veracidade dos fatos ocorridos, fica sabendo que 

sofreu um episódio de neurastenia, ou seja, uma fadiga extrema. Esse 

acontecimento denota, que, na Ciência Gótica, aquilo que antes era 

designado ao sobrenatural, tem uma explicação lógica e plausível. 

Isso posto, James Marian não é uma criatura do além ou um 

ser fantasmagórico, apesar de apresentar-se como vulto em algumas 

situações, mas é resultado de um experimento científico, tornando-o 

uma criatura que superou a morte. Sua reclusão e inquietação, bem 
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como a sua existência, tem uma explicação pseudo-racional, o que o 

leva a encaixar-se na denominada Ciência Gótica. 

Um dos temas mais recorrentes dentro das narrativas góticas é 

a monstruosidade. Isto por conta das reflexões e dos 

questionamentos que a figura do monstro carrega em sua imagem. 

Além disso, a figura do monstro tem sido constantemente utilizada 

para instigar problemáticas de um espaço ou de um tempo. Tanto na 

literatura, quanto no cinema, nos jogos, nas histórias em quadrinhos 

e nas histórias infantis, o monstro tem sua representação marcada 

pelo sentimento de medo, de conflitos e de (não) aceitação social. 

Para Jeffrey Jerome Cohen, em “A cultura dos monstros: sete 

teses”, o corpo monstruoso é um constructo cultural, tornando-se a 

personificação de um momento cultural, refletindo os sentimentos, 

os desejos de um lugar. 

O corpo do monstro incorpora – de modo 
bastante literal – medo, desejo, ansiedade e 
fantasia (ataráxica ou incendiária), dando-lhes 
uma vida e uma estranha independência. O 
corpo monstruoso é pura cultura. Um 
constructo é uma projeção, o monstro existe 
apenas para ser lido: o monstrum é, 
etimologicamente, “aquele que revela”, “aquele 
que adverte”, um glifo em busca de um 
hierofante. (2000, p.26) 

Como postula em sua primeira tese, o corpo do monstro é um 

corpo cultural. Isto porque sua configuração estética incorpora 

elementos culturais – anseios, desejos e sentimentos de uma 

sociedade. Seu corpo é constructo, revelando, assim, bem como 

denota a origem da palavra, questionamentos coletivos. Por conta 

disso, como enfatiza Cohen, “os monstros devem ser analisados no 
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interior da intrincada matriz de relações (sociais, culturais e lítero-

históricas) que os geram.” (COHEN, 2000, p.28). 

O resultado do experimento que concedeu a vida ao inglês 

tornara a vida da personagem cheia de inquietações e de constante 

reclusão. A personagem carrega o estigma de ter seu corpo, bem 

como a sua própria identidade, fora dos padrões estabelecidos 

socialmente: sentia-se deslocada, um monstro, fadado ao 

isolamento: 

Cada flor tem o seu perfume próprio, uma vida 
não pode obedecer a dois ritmos. Duas almas 
em luta, sentindo diversamente, inutilizam o 
instinto que é o princípio da atração. Um 
monstro, um monstro que se devora a si 
mesmo, eis o que eu sou. (NETO, 1920, p.187) 

Os conflitos da personagem em relação à sua identidade 

expressam-se em seu corpo monstruoso, denotando a recusa em 

situar-se sob um padrão estabelecido, dando início as reflexões 

acerca dos limites biológicos do corpo humano. 

Segundo o que ressalta Cohen, em “A cultura dos monstros: 

sete teses”, 

Essa recusa a fazer parte da “ordem 
classificatória das coisas” vale para os monstros 
em geral: eles são híbridos que perturbam, 
híbridos cujos corpos externamente incoerentes 
resistem a tentativas para incluí-los em qualquer 
estruturação sistemática. E, assim, o monstro é 
perigoso, uma forma – suspensa entre formas – 
que ameaça explodir toda e qualquer distinção. 
(2000, p.29) 

James Marian representa a indistinção das formas humanas 

concebidas psicológica e fisicamente, trazendo questionamentos 

acerca da organização da própria sociedade, como sugere Cohen: 
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Esses monstros nos perguntam como 
percebemos o mundo e nos interpelam sobre 
como temos representado mal aquilo que 
tentamos situar. Eles nos pedem para 
reavaliarmos nossos pressupostos culturais 
sobre raça, gênero, sexualidade e nossa 
percepção da diferença, nossa tolerância 
relativamente à sua expressão. Eles nos 
perguntam por que os criamos. (2000, p.51) 

O inglês figura os questionamentos culturais acerca da 

construção biológica humana e das construções sociais. Sua 

inquietação e reclusão por causa de seu corpo monstruoso apenas 

cessariam quando descobrisse o motivo de sua criação. Esse fato, 

bem como sua própria nacionalidade, aproxima James Marian da 

criatura criada por Mary Shelley, que deu início às discussões 

trazidas, por Coelho Neto, à realidade brasileira. Tal qual a criatura de 

Frankenstein, Marian destoa dos padrões estabelecidos, sendo 

condenado à exclusão. 

Cohen (2000) ressalta que o monstro sempre escapa por não 

se encaixar facilmente a nenhuma categorização social. A figura 

monstruosa denota também a recusa a enquadrar-se, como enfatiza 

Cohen, na “ordem classificatória das coisas”. Além disso, sua hibridez 

perturba as normas estabelecidas socialmente. Seu corpo não se 

encaixa em nenhuma classificação, impossibilitando a sua inclusão 

em qualquer sistematização. Ele representa a crise da ordem cultural, 

é o elemento que se apresenta como o perigo que, a qualquer 

momento, pode abalar as estruturas e a referida ordem. 

James Marian não é mais humano, visto que a ciência fez 

renascer um ser que superou a morte. Tendo essa ciência, em 

desenvolvimento, atuado sobre os corpos sem vida, pode-se dizer 

que o andrógino representa o pós-humano. 
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Causo (2003) afirma que uma das possíveis inspirações para 

que Coelho Neto escrevesse Esfinge teria sido o quadro A carícia, 

pintada em 1896, por Fernand Khnoppf, apresentando o mito de 

Édipo e a Esfinge, da tragédia grega Édipo Rei, quando a Esfinge, um 

ser monstruoso, de corpo de leão, rosto feminino e com asas de 

águia, teve seu enigma finalmente decifrado pelo jovem Édipo. Na 

pintura, um ser híbrido, monstruoso, de corpo de onça e rosto de 

mulher acaricia um jovem que representa Édipo, em um misto de 

temor e de sensação sublime. 

Na esfinge de Coelho Neto, James Marian, também é um 

enigma a ser decifrado, apresentando em seu corpo a 

monstruosidade, por ser híbrido de um corpo masculino e uma 

cabeça de feições femininas. Assim como a esfinge da mitologia 

grega, o inglês também “devora” os que tentam se aproximar sem 

decifrar seu enigma, contido no livro de símbolos. No entanto, o 

andrógino infere que todos possuem seus enigmas também: “Todos 

possuem um livro como este – visível ou invisível, não é verdade? A 

vida é assim: temo-la sob os olhos e não a deciframos [...] e ela 

devora-nos. É a Esfinge.” (NETO, 1920, p.53). 

O inglês utiliza-se do mito da Esfinge não apenas para explanar 

seus próprios questionamentos, mas também para expressar que a 

vida é um enigma a ser desvendado. Aqui, esse mito poderia 

relacionar-se ao contexto em que a obra foi escrita, época em que os 

avanços científicos, despertavam a curiosidade e o fascínio, mas 

também eram um campo a ser decifrado. Fazendo uma relação com 

os limites biológicos discutidos por Coelho Neto, até que ponto a 

ciência criaria seres híbridos a serem decifrados? 

Conforme Sara Wasson e Emily Alder (2014) comentam, com 

os avanços científicos, o corpo humano representa um foco de 
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possibilidades e de transformações, de ações e de batalhas. A ciência, 

responsável pela criação de seres modificados, pós-humanos, traz a 

ressignificação dos corpos e dos limites biológicos, além dos limites 

de gênero. Se os corpos são constructos sociais, que podem ganhar 

novos significados, à medida que a tecnologia atua sobre eles, 

tornando o ser (pós) humano em um ser híbrido, a ideia de gênero 

também pode ganhar um novo sentido. Até onde vão os limites de 

gênero? Até onde se pode dizer que alguém é uma mulher ou um 

homem? 

Para Wasson e Alder (2014), o termo pós-humano emergiu 

para descrever uma humanidade que ultrapassou os limites de sua 

forma original e de sua subjetividade com a utilização da tecnologia. 

Sendo assim, à medida que o progresso científico ocorre, por meio do 

uso do aparato tecnológico para a melhoria da qualidade de vida, o 

corpo humano transforma-se, ultrapassando as suas próprias 

limitações biológicas, e, gradativamente, torna-se um ser híbrido, 

artificialmente melhorado. 

O escritor maranhense adentrou às questões de gênero, das 

quais ocuparam-se a Ficção Científica e a Ficção Gótica, 

posteriormente. O corpo pós-humano, expressado pela fusão de duas 

identidades, masculina e feminina, fora dos padrões estabelecidos, 

dá início às reflexões relacionadas aos transgêneros, aos corpos que 

ressignificam os limites de gênero. 

Além disso, bem como destacam Wasson e Alder (2014), o pós-

humano pode vir a ser uma figura considerada monstruosa, 

ultrapassando e redefinindo seus próprios limites, rejeitando uma 

simples classificação, o que converge com o postulado de Cohen 

(2000). Marian, por ser resultado de um experimento científico e não 

se encaixar nas convenções sociais no que diz respeito ao gênero e à 

sexualidade, torna-se um monstro pós-humano. 

A brasilianista Mary Elizabeth Ginway (2010), em seu artigo 

“Transgendering in Luso-Brazilian Speculative Fictions from Machado 
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de Assis to the present”, pontua que os conflitos internos de Marian e 

os sentimentos de não adequar-se aos ditames morais correspondem 

aos efeitos psicológicos da transgeneridade, ao passo que a rejeição 

dos moradores representa as reações a esse tema, bem como a 

transfobia e a homofobia. 

Segundo Ginway (2010), a Inglaterra, naquele momento, estava 

sendo palco de diferentes debates em relação às questões de gênero 

e de sexualidade, sendo abordadas em obras como O Retrato de 

Dorian Gray (1890), mencionada anteriormente, e Drácula (1897), de 

Bram Stoker; além das reflexões sobre o monstruoso e o humano, 

apresentadas anteriormente, em Frankenstein (1818). Esse fato teria 

motivado a escolha da nacionalidade de sua personagem central. 

James Marian, sendo estrangeiro, estando a par destas 

discussões – e também sendo fruto delas –, representaria também a 

nova concepção do mundo moderno, regido pelas leis da ciência que 

dava uma nova perspectiva aos corpos, aos limites do que seria 

considerado humano – o seu próprio nome evidenciaria esta 

dualidade: James (masculino) e Marian (feminino). 

Era, em verdade, um formoso mancebo, alto e 
forte, aprumado como uma coluna. Mas o que 
logo surpreendia, pelo contraste, nesse atleta 
magnífico, era o rosto de feminina e suave 
beleza. [...] a cabeça de Vênus sobre as 
espáduas robustíssimas de Marte. (NETO, 1910, 
p.11) 

James possuía uma aparência física robusta, comparado ao 

deus da guerra Marte, em contraposição a seu rosto feminino de 

beleza suave, relacionado à Vênus. Os moradores da pensão 

rejeitavam-no, indicando uma certa resistência a esse diferente olhar 

sobre o que é ser humano, tornando-o motivo de muitas das piadas e 

comentários feitos pelos homens do estabelecimento. 
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Todos tecem comentários sobre a aparência e a excentricidade 

da personagem, o que também pode representar as desconfianças e 

incertezas sentidas em relação à ciência. Apenas o narrador, que, ao 

contrário dos demais, além de mostrar-se fascinado por aquele 

sujeito enigmático, tem interesse em estabelecer um contato. 

A rejeição que os moradores da pensão têm em relação a 

James associa-se também ao conceito de “homossocial”, segundo 

Ginway (2010), espaço de intensa homofobia, medo e ódio à 

homossexualidade. A pensão representaria também um espaço de 

rejeição aos desvios da normatividade, o que também é figurado 

pelos desvios relacionados à sexualidade e gênero apresentados pelo 

andrógino. 

Após ajudar James em um episódio de colapso, ambos iniciam 

uma relação de “intimidade quase confidencial”, como o próprio 

indica. Esta relação denota certo fascínio e atração de ambas as 

partes: 

O nosso aperto de mão foi verdadeiramente 
afetuoso. Fitamo-nos enleados, sem dizer 
palavra: ele corava, eu sentia-me empalidecer e, 
como a surpresa me detivesse no patamar da 
escada, ele inclinou-se gentil, e, com aceno 
gracioso, convidou-me a descer, cedendo-me o 
primeiro passo. (NETO, 1920, p.33) 

Essa proximidade é recebida com surpresa por todos os 

residentes da pensão, até mesmo pelo fato de James nunca 

demonstrar interesse numa convivência mais profunda com os 

demais. Embora a relação entre os dois fosse retratada como amizade 

quase confidencial, percebe-se que o narrador expressa sempre uma 

atração pelo inglês: 

Fez-se um vulto esbelto e, sob a ampla túnica 
que o envolvia, desenhavam-me os contornos 
suaves de um corpo feminino [...] Era James 
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Marian e, naquele traje, o seu rosto realçava 
mais belo. Era ele como eu o imaginara em 
devaneio. (NETO, 1920, p.91) 

Ao ver o corpo de James coberto por uma túnica, acentuando a 

beleza suave de seu rosto, fazendo-o ter uma silhueta feminina, o 

narrador sente-se fascinado com a sua beleza feminina. Esse fato 

acentuava a sua atração por James. 

Ao longo de sua existência, James Marian vivia um conflito de 

identidade, ora assumindo uma feminina, ora uma masculina. Essa 

dualidade o acompanha desde a sua criação, refletindo-se também 

nas preocupações de Arhat: 

Desde que se manifestaram no corpo refeito os 
indícios da ação dos sete princípios que agem 
sobre a matéria, estava evidentemente provada 
a existência de uma alma. Qual delas seria a 
vitoriosa – a do menino ou a da menina? (NETO, 
1920, p.171) 

A utilização da ciência para Arhat refletia sobre o resultado de 

sua própria experiência. Ao reativar os fluidos, usando os sete 

princípios, verificou a existência de uma alma, mas sem perceber se a 

alma da irmã se sobreporia a do irmão ou o contrário. Esse fato pode 

indicar uma das consequências da utilização da ciência para a 

fabricação/ressignificação de corpos, algo que ultrapassa as leis 

divinas. 

No entanto, como o místico revela, ele não obteve resposta a 

esse questionamento de imediato, partindo para outra tentativa: 

Insisti pondo a teu lado os dois sexos 
procurando exemplares os mais perfeitos da 
beleza e da graça, da flexibilidade e do aprumo, 
da meiguice e do garbo, da frágil candura que se 
entrega e da força altaneira que domina: Siva e 
Maya. Vendo-os, convenci-me de que a alma 
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que te assiste, qualquer que ela fosse, trairia a 
sua natureza inclinando-se ao contato. (NETO, 
1920, p.172) 

Foi nesse momento em que pôs James à convivência de Siva e 

Maya, seus servos, para que pudesse instigar a alma do andrógino. 

Porém, o que o cientista constatara foi que a alma de James nunca 

mostrara predileção a nenhum, oscilando sempre em sua admiração. 

Em seus escritos, James revela que a primeira vez que o amor surgiu 

para si foi um amor que só podia gerar-se em alma feminina e 

conclui: “Assim... é minha irmã a vitoriosa em mim.” (NETO, 1920, 

p.186). 

O inglês havia, dessa forma, assumido uma identidade 

feminina para si, apaixonando-se por um homem cuja irmã gêmea se 

apaixonara por Marian. Isso causava muita angústia, principalmente 

porque o seu amado tinha uma noiva e o fazia de confidente. 

Minh’alma debatia-se em ansiedade sôfrega se 
o não sentia, tanto, porém, que ele aparecia, eu 
exaltava-me em furor violento odiando-o, 
detestando-o e execrando-me a mim mesmo, 
com asco como se me sentisse poluído. 

As suas confidências pungiam-me acerbamente 
e cada palavra de ternura com que ele aludia ao 
seu afeto doía-me como dardo que se me 
cravasse no coração e o nome só da sua noiva 
era suplício que me excruciava. Pobre de mim! 

Ó! Minh’alma forte, minh’alma viril, onde 
estarás tu que não me defendes? (NETO, 1920, 
p.186-187) 

O fato de ter sentimentos amorosos por um rapaz, causava-lhe 

bastante confusão na alma, como o mesmo externa, pois, sentia-se 

impuro, quando confrontado pelo aspecto masculino de sua 

identidade. Apesar de manter uma identidade feminina, seu corpo 



156 
 

ainda denotava virilidade, o que dificultava qualquer possibilidade de 

relacionamento com seu amado. Por esse motivo, apenas lhe cabe a 

reclusão e o afastamento do casal de irmãos. 

Desventurado de ti se os dois princípios 
conseguiram te penetrar – a discórdia andará 
contigo como a sombra acompanha o corpo. 
Amando, terás ciúme e nojo de ti mesmo. Serás 
uma anomalia incoerente; querendo com o 
coração e detestando com a cabeça e vice-versa. 
A tua mão direita declarará guerra à sinistra, 
uma das tuas faces se incendiará de vergonha e 
asco quando a outra se inflamar no pudor que é 
a florescência do desejo. Viverás entre dois 
inimigos encarniçados. (NETO, 1920, p.173) 

Nessa passagem, Arhat explica a James Marian que este 

sempre viverá em conflito, ao se relacionar com alguém, pois sempre 

estará em discórdia consigo mesmo, teria nojo e ciúme dele mesmo, 

visto que suas identidades sempre apresentarão uma reação de 

aceitação e de contrariedade. Enquanto duas almas ocupassem o 

mesmo corpo, suas relações sempre estariam comprometidas pela 

não aceitação da identidade oposta. Isto também explica o seu 

relacionamento com Miss Fanny: ao sentir-se atraído pela professora, 

sua identidade feminina contestava, sentia repulsa, enquanto sua 

identidade masculina reagia de forma oposta. 

Ainda assim, a personagem almeja ser aceita e amada, fato que 

a leva a percorrer o mundo inteiro tentando desvendar o livro de 

símbolos que lhe foi entregue por seu criador, Arhat, a chave para as 

suas aflições: “Tens neste livro toda a tua vida, mas o ideograma em 

que foi escrito só poderá ser decifrado por alguém que haja atingido 

a perfeição.” (NETO, 1920, p.61). 

Enquanto a solução para suas dúvidas e inquietações não é 

encontrada, James Marian carregará sempre um fardo: 
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Se em ti predominar o feminino que transluz na 
beleza do teu rosto, o rosto de tua irmã, serás 
um monstro; se vencer o espírito do homem, 
como faz acreditar o vigor dos teus músculos, 
serás como um imã de lascívia; mas infeliz serás 
como ainda não houve outro no mundo se as 
duas almas que pairavam sobre a carne rediviva 
lograrem insinuar-se nela. (NETO, 1920, p.162) 

Enquanto James tomar uma identidade feminina para si, será 

tido como um monstro; porém, se adotar uma identidade masculina, 

será dominado pela lascívia. Contudo, se a dualidade em relação à 

sua identidade prevalecer, será infeliz. 

A revelação do livro de símbolos, portanto, é substancialmente 

importante ao andrógino, pois, desvendando seu conteúdo, o inglês 

passaria do status de um ser que não é aceito segundo as convenções 

sociais para tornar-se “um anjo entre os homens, senhor de todas as 

graças, de todo o prestígio, uma vontade soberana em um espírito 

maravilhoso” (NETO, 1920, p.161-162). Ao decifrar, enfim, o livro que 

carrega consigo, James Marian assumiria uma posição divina, livre de 

toda a inquietação e isolamento aos quais estivera fadado. Sua 

existência seria finalmente explicada e aceita por todos. 

Um outro aspecto da monstruosidade de James Marian tem a 

ver com as relações das personagens com quem se envolve. Se em 

dadas circunstâncias o monstro revela sua faceta ligada aos 

malefícios, na tentativa de tornar-se humano, o mesmo ocorre ao 

inglês. 

Em Estocolmo, a primeira vez que se apaixonara, despertou o 

amor na irmã do casal de gêmeos, quando, na verdade, nutria 

amores pelo irmão, que o fazia de confidente de suas relações 

amorosas. Esse fato causava um misto de amor e ódio pelos irmãos e 

por ele mesmo. Para cessar tal agonia, restava-lhe a fuga: 
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Fugia do meigo casal de irmãos, fugia da 
meiguice, do amor cândido, envergonhado 
como um torpe, e infeliz daquele amor vedado. 
E, encerrando-me abria agoniadamente o 
volume cravando os olhos nos símbolos para 
tirar deles a Verdade, qualquer que fosse, a 
solução do problema terrível da minh’alma ou 
das almas geminadas que se degladiam na arena 
revolta que é o meu coração misero. (NETO, 
1920, p.187) 

Dada a condição de sua alma, dividida em duas, seus 

relacionamentos causavam malefícios, tanto a quem se relacionava 

com ele, quanto a si próprio, sendo James “um monstro, um monstro 

que se devora a si mesmo”. Seus conflitos internos lhe causavam 

grande sofrimento, uma grande batalha interna. Para isso tinha de 

fugir. 

A fuga foi também um artifício usado por James para as 

consequências de sua relação com Miss Fanny, anos mais tardes. A 

inglesa, professora, falece repentinamente, de tuberculose, depois de 

manter uma relação com o inglês. Ao narrador revela: 

Fiz com ela o que dizem que as sereias fazem 
com os náufragos: enquanto sentem calor têm-
nos nos braços, logo que morrem e esfriam 
rejeitam-nos do colo. Sorvi-lhe o sentimento, 
tive-a chegada à minha alma como um sedativo, 
vivi daquele amor. Vampirismo espiritual, talvez. 
(NETO, 2010, p.206) 

James associa-se a outro monstro, comum nas narrativas 

góticas: o vampiro. Sugando-lhe os sentimentos, o andrógino teria 

causado a sua morte, tal como o vampiro suga o sangue das pessoas 

para a sua sobrevivência. Miss Fanny teria sido vítima das 

consequências de tentar relacionar-se com um ser monstruoso como 

James. 
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O sangue seria uma metáfora para as impurezas que 

precisariam ser expelidas ao relacionar-se com o inglês. Além disso, o 

sangue também simbolizaria as consequências dos desvios ao que 

estava estabelecido pela normatividade. Assim como também fora 

símbolo de doenças venéreas de muitas narrativas em fins de século 

XIX e início do século XX, mediante as muitas discussões sobre 

sexualidade. 

O narrador, ao final da trama, também tem as suas sequelas da 

amizade com James: após a morte de Miss Fanny, o andrógino 

desaparece e surge, numa noite, repentinamente, como um vulto, 

para o narrador, em seu quarto. Pede-lhe os livros e afirma que vai 

deixar o Rio de Janeiro, pois não encontrara nem em contato com a 

natureza, a chave para o livro dos símbolos. 

No dia seguinte, entretanto, o narrador tem a notícia, por meio 

do tio de James, de que o inglês já havia partido em um navio alguns 

dias antes, de modo que seria impossível tal encontro da noite 

anterior. Consternado, também por conta das descobertas sobre a 

vida de James, o que lhe causava um certo horror, o narrador tem um 

colapso, ao final da trama, acordando, dias depois em um hospício, 

diagnosticado com neurastenia. Portanto, quem se relacionasse com 

andrógino sofreria as consequências de sua “monstruosidade”. 

Depreende-se, portanto, que a chave para os símbolos que 

figuravam os conflitos internos de James Marian, seria a verdadeira 

Ciência, que, assim como faz com que “monstros” sejam criados, 

traria as respostas almejadas pelo andrógino. Sua forma monstruosa 

figura os desvios da normatividade e se ousasse seguir por este 

caminho de desvios sofreria as sequelas de seus atos. 

O final do século XIX e início do século XX representaram um 

momento único para a sociedade brasileira, recém-republicana. A 
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Belle Époque tropical ganhou uma grande notoriedade perante às 

autoridades internacionais pela eficácia na implementação dos 

projetos de saneamento urbano e por suas especificidades, resultado 

de um processo de remodelação e reorganização urbana que tinha 

não somente um cunho estético, mas ideológico também, 

relacionado a tornar o país moderno dentro dos ideais europeus. 

O fascínio e o temor decorrentes do progresso manifestaram-

se na literatura brasileira, visto que os intelectuais brasileiros também 

foram responsáveis pela implementação dos ideais advindos da 

Europa. Esses sentimentos refletiram-se na produção literária 

finissecular, tornando-a próxima às produções de autores 

americanos, britânicos e franceses, em consonância às angústias 

sentidas por esses, diante das transformações sociais em decorrência 

dos avanços científicos. A produção desse momento, como 

explicitado, apresenta-se como uma conjunção às narrativas de Mary 

Shelley, Robert Louis Stevenson, Edgar Allan Poe e H.G. Wells. 

Esses traços característicos da produção literária do momento 

resultam na Ciência Gótica, que representa os prelúdios da produção 

de Ficção Científica no Brasil, designando à ciência fatores que antes 

ficavam a cargo do sobrenatural. As tramas não se apresentam 

dentro dos parâmetros científicos tais quais conhecemos atualmente, 

mas denotam elementos científicos envoltos em mistério, ao 

misticismo, tendo em vista os temores em relação aos limites do uso 

da ciência e o desconhecimento de suas consequências. 

O maranhense Coelho Neto, leitor ávido de autores dos 

gêneros supracitados, incluiu muitos elementos desses em suas 

próprias produções literárias. Há diversos contos e obras, dentro de 

sua vasta produção, em que são notados tais elementos. Como 

apresentado nesta pesquisa, o próprio autor atribui suas influências a 

autores como Poe, Mary Shelley, Robert Louis Stevenson, além de 

suas próprias vivências em cidades pequenas, enquanto ainda 

residente no Maranhão. Embora atualmente tenha caído no 
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esquecimento do grande público, o escritor maranhense, considerado 

“Príncipe dos Prosadores Brasileiros”, no passado foi um autor de 

grande destaque nacional, pelas temáticas apresentadas em suas 

obras, pela sua eloquência e pela antecipação de algumas discussões, 

como a que acontece em Esfinge, publicada em 1908. 

A trama de Esfinge tem espaço na cidade do Rio de Janeiro, e 

suas personagens fazem parte da sociedade formadora da elite 

cultural desse período. O narrador, cuja identidade não nos é 

revelada, descobre que a personagem central da trama, o inglês 

James Marian, é, na verdade, fruto de um experimento científico, 

realizado pelo místico oriental Arhat, por meio de seus 

conhecimentos acerca da “Magna Ciência”. 

A personagem carrega o estigma de ter seu corpo, bem como a 

sua própria identidade, fora dos padrões estabelecidos socialmente: 

sentia-se deslocada, um monstro, fadado ao isolamento. Figurando, 

desta forma, os questionamentos culturais acerca da construção 

biológica humana e das construções sociais, fato que o leva a 

percorrer o mundo inteiro tentando desvendar o livro de símbolos 

que lhe foi entregue por Arhat, a chave para suas aflições. O seu 

corpo “monstruoso” é consequência de uma experiência científica 

que visa à superação da morte, ainda que ligada ao misticismo. Tais 

discussões têm como plano de fundo a Ciência Gótica, que tem uma 

relação estreita com a Ficção Científica, mas que não se utiliza da 

verossimilhança nem da lógica empregada por esta, como afirma 

Bráulio Tavares (2003). 

A obra de Coelho Neto configura, assim, o pensamento da 

sociedade em relação ao desenvolvimento científico, todo o fascínio e 

a hesitação que o envolvia, além do interesse pelas questões 

advindas da modernização e dos avanços científicos. Além disso, 

utiliza sua personagem para adentrar as questões relacionadas ao uso 

da ciência para a superação da morte, aos limites biológicos 

humanos, no que tange aos aspectos psicológicos, físicos e sociais. 
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Leva-nos, desta forma, a uma reflexão sobre o modo como os 

avanços tecno-científicos contribuirão para a reorganização dos 

padrões estabelecidos na sociedade, gerando seres pós-humanos. 

Atualmente, tanto na ficção (seja ela gótica ou científica), 

quanto na realidade, vem crescendo um consistente número de 

pesquisas, a nível psicológico ou social, sobre os papeis de gênero, 

bem como os seus próprios limites. 

Portanto, ainda que não se tenha conhecimento de uma 

produção e de um estudo de Ficção Científica maranhense 

consistente ou mesmo de uma ficção gótica maranhense, o que tem a 

ver com o processo de formação histórica do Estado, percebe-se que 

alguns autores do local se interessaram pelo gênero, como ocorre na 

produção de Coelho Neto, influenciando outros autores 

maranhenses, como é o caso de Humberto de Campos. 
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Débora da Silva Chaves Gonçalves (UFU) 

A leitura da ficção é algo que envolve especialmente o 

interesse do leitor. Realizar uma leitura de ficção sem esse interesse 

prévio acaba se tornando, muitas vezes, restrita e dolorosa. O leitor, 

de alguma forma acaba buscando no texto, respostas e condições que 

o levarão a reforçar suas expectativas e a satisfação de suas 

demandas interiores. Quando se envolve com um determinado texto, 

esse leitor, não apenas observa o que há de relevante na narrativa, 

como também acaba encontrando aproximações entre o texto lido e 

seu cotidiano com as experiências particulares e individuais que o 

abastecem. 

O romance O irmão alemão, de Chico Buarque, se revela um 

sensível relato histórico; como se tivesse a intenção de apresentar 

uma história verídica ou simplesmente, uma história possível, que 

poderia ter existido. Traços de realidade e de ficção se confundem 

entre linhas que narram histórias que parecem inventar ou reinventar 

uma memória bibliográfica daquele que a concebeu, ou ainda, 

prelúdios de uma sensibilidade de quem gostaria de tê-la vivido. 

Partindo do consenso de que na ficção cabe toda 

espontaneidade e toda expressividade de um escritor, vemos a 

narrativa de Chico Buarque ganhar um outro tom que avança para o 

que chamamos de “autoficção”. Dentro dessa classificação é possível 

encontrar respostas para o trânsito experimentado entre os lugares 

que são oferecidos a partir da leitura do romance. 
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Diferente da autobiografia, definida por Arfusch como um 

“relato retrospectivo em prosa que uma pessoa real faz de sua 

própria existência, acentuando sua vida individual, particularmente, a 

história de sua personalidade” (2010, p.37), a autoficção vai além de 

uma retrospectiva ou de um relato. Sua principal característica não 

está centrada na narração do fato, mas em sua modificação; naquilo 

que pode ser alterado, revisitado e reinventado; ou seja, a autoficção 

pega o fato, modifica-o, transforma-o, torna a figura-lo e em seguida, 

oferece ao leitor. Mas, de alguma maneira, mantém o tom de 

romance, de intriga e de realidade para que a história inventada 

penetre a alma daquele para o qual foi criada e para que se configure 

uma leitura efetivamente. Com isso, talvez se torne necessário um 

envolvimento simultâneo do autor, escritor, narrador e leitor. 

A “autoficção” foi um termo criado por Serge Doubrovsky 

(1977) quando se sentiu desafiado por Philippe Lejeune no livro Le 

pacte autobiographique (1975), no qual Lejeune indagava a 

possibilidade da existência de um romance com o nome do próprio 

autor. Com a inquietação, Doubrovsky decidiu escrever um romance 

sobre si próprio e assim criou o termo “autoficção” para nomear o 

gênero do seu livro Fils. 

Autobiografia? Não, isto é um privilégio 
reservado aos importantes deste mundo, no 
crepúsculo de suas vidas, e em belo estilo. 
Ficção, de acontecimentos e fatos estritamente 
reais; se se quiser, autoficção, por ter confiado a 
linguagem de uma aventura à aventura da 
linguagem, fora da sabedoria e fora da sintaxe 
do romance, tradicional ou novo. Encontro, fios 
de palavras, aliterações, assonâncias, 
dissonâncias, escrita de antes ou de depois da 
literatura, concreta, como se diz em música. Ou 
ainda: autofricção, pacientemente onanista, que 
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espera agora compartilhar seu prazer. 
(DOUBROVSKY, 1977, p.10) 

O que Doubrovsky nos lembra com o esclarecimento citado é 

que, quando se escreve autobiografia, há uma estranha tentativa de 

se contar a própria história desde o seu nascimento, com fatos 

marcantes e relevantes alternados em diferentes fases, para dar uma 

certa intensificação necessária ao romance. Com isso, a autoficção se 

tornou uma ficcionalização de situações e acontecimentos reais, 

experimentados pelo escritor, que entrou para a classificação de 

gêneros, embora seus usuários ainda sejam bastante criticados por 

atribuírem o termo de maneira indiscriminada. 

O irmão Alemão, de Chico Buarque de Holanda, narra a história 

de Francisco de Hollander, ou Ciccio, personagem criado a partir da 

história de um certo irmão alemão que o próprio Chico Buarque teria 

tido por parte do pai e que, especulando sobre seu passado, testa 

hipóteses a respeito da vida e da convivência que teria tido com esse 

irmão. Nessa busca incansável, Chico Buarque narra histórias e 

fragmentos que se confundem com a sua história de vida e, ao 

construí-las, cria expectativas que se erguem e se desmancham 

dentro da ficção. 

No romance de Chico Buarque, a personagem Ciccio (o 

professor Francisco de Hollander), calcado na angústia obsessiva de 

encontrar um tal irmão alemão, especula sobre o passado, cria novas 

personagens, elabora possibilidades, delira e cria situações que 

poderiam ter existido dentro do universo de seus delírios e de seus 

devaneios. Há uma certa cumplicidade entre o romancista, o autor e 

o narrador, que em grande parte da narrativa, se entrelaçam, 

confundindo o leitor e fazendo-o questionar a narrativa, que a cada 

documento e fato apresentado, confirma a fonte abastecedora do 

romance que carrega um pedaço da própria história de Chico 

Buarque de Holanda. 
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Além da personagem principal, o Ciccio, ainda aparecem a 

mãe, Maria Amélia, que se apresenta como uma extraordinária 

companheira do marido e se desdobra entre a organização da vida do 

marido e uma grande mamma italiana; o irmão, o Mimmo, maior alvo 

da rivalidade e da competição inaugural de toda a trama; e o pai, que 

na narrativa também recebe o mesmo nome do pai do escritor Chico 

Buarque, Sergio (que no romance aparece com o sobrenome “de 

Hollander”). 

Há um efetivo momento em que, esse relato bibliográfico se 

transfigura para uma narrativa autoficcional. E é nessa efetivação que 

a ficção delimita os recursos usados e insere na narrativa elementos 

reais, registros, documentos e provas concretas de uma existência 

que apreende toda a capacidade de elaboração que o leitor pensava 

ser capaz de administrar enquanto condutor da leitura. 

A autoficção se alimenta das recordações, das memórias, das 

emoções e por isso, ao ler essa obra, o leitor tende a se envolver 

profundamente, pelo fato de inserir mecanismos de necessidades 

pessoais, que envolvem, não apenas suas expectativas, como 

também suas experiências de vida, de amores, de outras leituras já 

acabadas. Isso é, há uma reinvenção que se elabora na recuperação 

de fatos como o Holocausto e seus terrores, a ditadura militar e toda 

a repressão política local que cerca o irmão brasileiro da personagem. 

Há uma zona de convergência entre a ficção e a realidade que 

se firma na elaboração dos acordos simbólicos existentes entre elas. 

Além do pacto ficcional entre leitor e autor, descrito por Lejeune e 

Noronha (2008) como sendo um acordo que se estabelece entre 

leitor e texto, no sentido de não se questionar o estatuto fantasioso 

de uma obra. Portanto, já está implícito no ato da leitura, que o leitor 

deseja encontrar ao iniciar determinada leitura, bem como, ao 

escrever uma obra ficcional, o escritor acaba formulando que tipo de 

leitor deseja encontrar, embora ele não saiba exatamente o leitor que 

se dedicará a sua obra. 
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Para se ler uma obra de ficção, então, é necessário 

desprendimento, experiências e um campo apropriado para o 

desenvolvimento dessa ficção, principalmente pelo fato de que, a 

ficção trabalha com o mesmo processo de uma crença, de uma fé: 

depende muito (e quase totalmente) de quem a lê. Os modelos de 

realidade e da suposição acabam criando convenções que os tornam 

verdadeiros ou fictícios. 

Há uma forma de construção do pensamento da teorização 

que nasce da ficcionalização. Poderíamos dizer então, que toda forma 

de escrita, seja romantesca ou em forma de conto, de crônicas nasce 

de uma produção criada em um universo paralelo à realidade, 

universo esse que se desnuda, que se desconfigura no imaginário ou 

na produção de um imaginário que imita a realidade. Ou que, de fato, 

é uma outra realidade, como uma representação daquilo que se 

imagina, ou que se constrói na imaginação. Tudo pode ser 

ficcionalizado. 

Os modelos convencionais de “imitação” da realidade é que 

fazem dessa realidade uma ficção. E a realidade se prende na ficção, 

porque é essa ficção que a representa. É essa ficção que dita o que é 

ou não realidade, por meio da influência que se configura no âmbito 

da concretização ou da materialização desse imaginário. E o 

responsável por essa materialização é o leitor. O leitor é quem 

delimita as fronteiras dentro do campo ficcional. 

Sendo assim, para se ler uma ficção é preciso observar toda a 

contextualização do mundo e das leituras que estão ao redor daquilo 

que se representa dentro de um mundo paralelo, construído na 

imaginação do escritor e concretizado por intermédio da aceitação 

desse leitor ao que está representando suas emoções, sensações e 

respostas para um mundo possível. São os deslocamentos dentro da 

narrativa que conduzem às formas híbridas. Para onde as 

personagens se deslocam levam consigo o leitor atento e dinâmico, 
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tecendo histórias que se encontram e se desencontram dentro dessa 

narrativa. 

O deslocamento, por sua vez, funciona como o lugar de 

passagem desse sujeito híbrido em constante movimento. Enquanto 

esse sujeito se utiliza dos lugares (cenários e espaços) para construir 

sua identidade, os deslocamentos vão dando forma a esses lugares 

como objetos estruturadores desse sujeito. São neles, e através deles, 

que o mesmo percebe suas transformações e aponta para um avanço 

ou para um retrocesso, de acordo com seus interesses de um 

determinado momento. Ou seja, aquilo que se deseja convencer é 

inserido para justificar sua natureza e sua articulação na identidade. 

Os deslocamentos são como pontes de acesso para a interação 

desse sujeito com o mundo à sua volta. É nesse constante movimento 

que ele encontra resíduos de sua vida, sua história, a memória do seu 

passado, do seu construto. Esses resíduos funcionam como marcas 

que possibilitarão a elaboração da individualidade desse sujeito. 

Nesses mesmos deslocamentos estão as respostas, para muitos, dos 

questionamentos humanos, pois, cada vez que nos deslocamos, 

seguimos em busca de alguma solução ou de alguma contribuição 

para a construção da nossa identidade. 

Construímos algo que se confunde com a nossa própria 

história, mas não apenas levamos conhecimento, como também 

somamos e adquirimos novos conhecimentos. Como acontece com o 

narrador errante de Walter Benjamin (1994), que nos leva a refletir, 

através do seu texto, a que tipo de deslocamento se refere: de um 

lado um deslocamento efetivo (como a própria viagem de Chico 

Buarque até Berlim, na Alemanha, a fim de encontrar informações 

sobre um possível irmão) ou ainda, um deslocamento imaginário, 

ativado pela memória que reflete a ação do tempo; que reflete a ação 

do desejo de ser essa personagem, representado por ele mesmo, que 

transita pelos lugares da narrativa e flerta com a imaginação do leitor. 
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Uma personagem que materializa um desejo que parecia estar 

guardado apenas dentro das gavetas da memória do escritor, mas 

que por intermédio da possibilidade representada no pacto ficcional, 

cria histórias e situações que nascem do desejo mais profundo de 

registrar histórias para responder as ausências deixadas pela falta 

delas. 

De certa forma, não há como o sujeito realizar um 

deslocamento sem que isso interfira no seu mundo, nas suas trocas, 

no seu construto identitário. Dificilmente um deslocamento deixará 

de provocar uma mudança repentina nas atitudes e na maneira de 

pensar de um sujeito. O deslocamento não passa despercebido na 

vida de um sujeito. Por isso, ao inserir em seu romance, pessoas de 

sua convivência e do conhecimento do leitor, Chico Buarque 

reapresenta um deslocamento que vai além do registro, que se 

desdobra em uma mudança de comportamento tanto dele quanto do 

leitor que acredita fielmente que ele esteja sendo representado nessa 

narrativa. 

O olhar do Outro (aqui representado no leitor) sobre as 

histórias narradas e inventadas que se cruzam e se juntam na 

imaginação e na comprovação da existência desse irmão alemão é 

que viabilizará uma conversão e uma confirmação dessa realidade 

inventada. Chico Buarque, então, deixa de ser um mero escritor e 

passa a ser um autoficcionalizador, narrando os acontecimentos que 

antecederam a escrita do livro, a descoberta da existência de um 

irmão alemão e as histórias que ele gostaria de ter vivido com esse 

irmão. Histórias possíveis, mas irreais; ilegítimas. 

Nenhum sujeito se desloca no tempo e no espaço, sem que 

leve um pouco de si e traga um pouco do outro. Segundo Martin-

Barbero (2000), o deslocamento está carregado de memória, de 

história, de construções. Esse movimento reafirma a condição de 

instabilidade e cada vez que ele é proposto, cria uma nova 

experiência de lugar e de cultura, indicando assim, que há um conflito 
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e uma construção totalmente subjetiva. Na narrativa em questão, a 

experiência do novo lugar se configura no fechamento do texto, 

quando a personagem Ciccio traz o leitor para a comprovação daquilo 

que ele mesmo quer acreditar: houve sim um irmão alemão. Houve 

sim um romance de seu pai com a jovem Anne e ele se recente sim, 

com toda a certeza, de não ter desfrutado da convivência e da 

companhia desse irmão. 

O lugar da reinvenção é exatamente essa comprovação por 

meio da ficção. Esse lugar traz juntamente consigo essa gama de 

sensações e expectativas, afinal, é nele que o sujeito vai encontrar 

aquilo que busca, até mesmo o que não sabe exatamente se está 

buscando, pois nos renovamos em todos esses movimentos e jamais 

somos os mesmos depois de uma nova experiência de trânsito. 

Quando nos colocamos em contato com novos espaços e com novas 

situações ganhamos sempre um pouco do novo e perdemos sempre 

um pouco mais de nós (BARBERO, 2000). 

Chico Buarque não apenas se desloca dentro da narrativa, 

como também traz a sua experiência para colocar ao lado da 

experiência da personagem; fala de si e fala do Outro, aproximando 

aquilo que seria um conflito individual para um compartilhamento de 

experiências. E ao criar situações que transitam entre a realidade e a 

ficção, ele oferece ao leitor uma dose inofensiva de irreverência e 

ousadia, dando voz às histórias mais inimagináveis que um leitor 

atento poderia conceber. 

Logo, se há um conflito e uma inquietação proveniente dos 

trânsitos da narrativa, ainda que esses sejam representados em 

forma de documentos, como no caso da carta que a personagem 

Anne envia ao ex-namorado Sergio de Hollander, ou mesmo, através 

de uma dualidade que brinca com a verossimilhança da realidade do 

escritor e a realidade da personagem, então, estes estão sendo 

postos como uma representação do movimento que direciona o 

sujeito para um determinado lugar (esse lugar antes apresentado), 
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onde ele deseja estar/permanecer. São as estratégias de 

aprimoramento da construção, do imaginário, da criação de novos 

cenários e novos espaços. São as manifestações do desejo pessoal 

somado aos desejos coletivos. 

Desse modo, esses lugares podem perfeitamente refletir o 

comportamento humano, que atende a uma demanda muito maior, 

responsável pela sua incapacidade de permanecer imóvel, diante de 

um universo em movimento. Seria impossível permanecer estável em 

meio a tantas movimentações e transformações, na qual somos 

submetidos e confrontados em todo o tempo. Não somente o sujeito 

se desloca, como também tudo o que está em sua volta parece sair 

do lugar. Seu passado se desloca; seu futuro, consequentemente, se 

desloca, sua personalidade se desloca; o Outro se desloca. 

Com isso, o lugar de reinvenção é a possibilidade de 

transportar-se para onde não se espera, não se sabe, não se busca e 

não se é esperado. É uma transferência de um lugar para outro quer 

seja como um gesto físico, forçado ou não, quer seja como um 

movimento imaginado, desejado, desconhecido dos limites naturais. 

Há alguns reparos nesses conflitos apresentados que, ao 

mesmo tempo em que parecem afastar as identidades, acabam 

unificando-as, somando-as e completando-as a fim de, como 

resultado, propor um novo olhar sobre as formas de experimentar o 

horizonte verdadeiro que se aproxima de uma estratégia de deter o 

poder sobre os fatos, sobre as pessoas, sobre a vida e, dessa forma, 

alcançar uma transposição de fronteiras existentes entre o passado, o 

presente e o futuro (ANDERSON, 2008). 

Podemos observar que o romance O Irmão Alemão traz o leitor 

o tempo todo para esse jogo com o tempo. O mecanismo de inserção 

da narrativa cotidiana na ficção faz com que o leitor tenha a falsa 
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impressão de participar dessa contextualização, não se importando 

com o tempo, nem mesmo com o distanciamento entre os fatos. 

Agora, além de ele mesmo e do leitor, insere um outro elemento real 

– o irmão fruto de um romance secreto do pai com uma moça alemã 

– para compor o seu apurado trabalho de afirmação da experiência, 

criando o discurso autoficcional para expressar aquilo que sozinha, 

talvez, a narrativa não fosse capaz de convencer; se é que deseja 

convencer. 

Diante disso, é possível destacar uma representação, ou seja, 

uma nova apresentação, em forma de atitudes, que pode trazer à 

visibilidade fatores que se juntam para traduzir esses fenômenos de 

instabilidade ora apresentados, expressos em gestos, palavras e 

demais formas de interpretação do sujeito: a identificação. 

Bhabha discute a questão da identificação como uma produção 

de imagens de identidades, ou seja, aquilo que vemos no Outro que é 

capaz de nos representar e nos definir, mostrando quem realmente 

somos e quem realmente seremos a partir de uma identificação 

contínua, que não se esgota, não se esvazia, antes se modifica e se 

desdobra em representações. 

A questão da identificação nunca é a afirmação 
de uma identidade pré-dada, nunca uma 
profecia autocumpridora – é sempre a produção 
de uma imagem de identidade e a 
transformação do sujeito ao assumir aquela 
imagem. A demanda da identificação – isto é, 
ser para um Outro – implica a representação do 
sujeito na ordem diferenciadora da alteridade. A 
identificação... é sempre o retorno de uma 
imagem de identidade que traz a marca da 
fissura no lugar do Outro de onde ela vem. 
(BHABHA, 2007, p.77 – grifos do original) 

Ao discutir essa identificação, Bhabha nos oferece uma 

possibilidade de interpretação para o dispositivo usado por Chico 
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Buarque na tentativa de fazer com que o leitor identifique sua própria 

história representada na personagem Ciccio por ele inventada. E 

ainda, nas cenas que descreve, capaz de driblar com as certezas que 

poderiam existir sobre o que de fato é real ou o que mais uma vez é 

fruto da mente fértil de um escritor, que permanece conduzindo a 

histórias por fios que são ligados pela história, pela memória e pela 

construção ficcional. 

De chegada ao hotel, me obriguei a passar no 
business center a fim de pôr em dia a 
correspondência com os leitores da minha 
página. Sentei-me ao lado de uma inglesa 
sessentona, que cumprimentei com discreta 
galanteria, mas assim que digitei minha senha 
no computador, a tela foi invadida por mulheres 
peladas de todas as cores. Surgiram do nada 
ofertas de escorts de luxo em Berlim, que 
deletei às pressas, dando lugar a cenas de 
sodomia, que deletei a muito custo, e um 
travesti da pica enorme só consegui apagar 
arrancando o fio da tomada. Posterguei meu 
serviço, subi ao quarto e me recostei na cama 
curioso pelos livros novos, talvez os primeiros de 
toda uma vida que eu me permitia folhear sem 
terem passado pelas mãos do meu pai. 
(BUARQUE, 2014, p.102) 

Quem seria capaz de duvidar dessa cena? Realidade ou ficção? 

Não existe uma resposta certeira. O que podemos afirmar é que toda 

a narrativa é alimentada por cenas de complexidade e de fusões que 

fazem com que haja uma realização da identidade do próprio Chico 

Buarque, representada no Ciccio por ele inventado, pois é nessa 

personagem que se concretiza a transformação encontrada no 

movimento e no trânsito que será reinventado em uma nova 

perspectiva de vida para um sujeito rascunhado e rasurado pela pós-
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modernidade (SARLO, 1997). É nesse cenário que Chico Buarque 

buscou respostas para perguntas que nem mesmo ele sabia que 

existiam dentro de si. E como afirmou Serge Doubrovsky no texto 

intitulado O último eu: 

A coincidência de si é, com muita frequência, 
uma ignorância que se ignora. [...] Não percebo 
de modo algum minha vida como um todo, mas 
como fragmentos esparsos, níveis de existência 
partidos, frases soltas, não coincidências 
sucessivas, ou até simultâneas. É isso que 
preciso escrever. O gosto íntimo da existência, e 
não sua impossível história.” Cada escritor de 
hoje deve encontrar, ou antes, inventar sua 
própria escrita dessa nova percepção de si que é 
a nossa. De todo modo, reinventamos nossa 
vida quando a rememoramos. (2014, p.123-124) 

Observando a citação acima, percebemos, enfim, o 

coroamento da participação desse discurso autoficcional usado não 

para convencer o leitor a acreditar em sua narrativa, mas para fazer 

com que o próprio escritor acredite em si e em sua história. Em 

síntese, é preciso escrever sua própria história para (entre outras 

coisas) encontrar a sua própria identidade. Quando a identidade de 

um sujeito está se movimentando e se transformando, ele a vivencia 

como se ela estivesse reunida e resolvida, na forma de um resultado 

da imaginação que se tem a partir do olhar externo de si e assim 

forma uma origem contraditória dessa identidade (HALL, 2005). 

Para construir essa identidade, o sujeito parte do global para o 

local, pois, desse modo ele estimula gradualmente os valores e as 

identidades mais universalistas e cosmopolitas ou internacionais, que 

associam os apegos irracionais ao local e ao particular, à tradição, aos 

mitos nacionais, aos apegos familiares, etc. 

Com isso, o romance O irmão alemão se configura uma 

narrativa autoficcional, carregada de reinvenções e de identidades 
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que colaboram para unir as histórias pessoais e ficcionais redigidas 

pelo seu mentor, a fim de oferecer um texto completo, comprovado e 

cheio de cenários que propiciam a manifestação da representação 

legível do pacto ficcional entre o leitor e seu texto. De certa forma, 

todas as narrativas que vem sendo escritas nesse século são sempre 

modeladas pela autobiografia, pela autoficção, pela narrativa de si ou 

pela roteirização romanesca da própria vida de quem a “inventa”. 

(DOUBROVSKY, 2014). 
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Débora Furtado Moraes (UFMA) 

Naiara Sales Araújo Santos (UFMA) 

A ideia principal deste trabalho surgiu a partir da percepção de 

uma relação de semelhança entre algumas características presentes 

na construção da personagem Graograman – do livro A História Sem 

Fim, de autoria do alemão Michael Ende, e de alguns temas 

abordados pela filosofia e psicologia existencial, também chamados 

“temas existenciais”: solidão e vontade de sentido – sendo esse 

último um subtema de “sentido de vida”. Neste trabalho, a 

característica da vontade de sentido apresentada por Graograman 

será analisada relacionando-a à noção de sentido de vida e à noção 

de sentido do sofrimento, de acordo com o que a personagem 

demonstra através de suas falas e ações. 

Primeiramente, será feita uma breve introdução à 

fenomenologia e ao existencialismo, já que essas duas correntes de 

pensamento possuem estreita ligação histórica de influência e 

também no modo de conceber o ser humano. Serão utilizadas 

algumas considerações feitas pelo professor de filosofia da Catholic 

University of America Robert Sokolowski em seu livro Introdução à 

Fenomenologia (2010) e pela psicóloga fenomenológico-existencial 

Ariane P. Ewald (2008) no que concerne à fenomenologia. Já em 

relação ao existencialismo, utilizar-se-ão informações retiradas do 

livro A Descoberta do Ser (1988), do psicólogo existencial americano 

Rollo May. 
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Em seguida, será apresentado o livro A História Sem Fim, do 

alemão Michael Ende. Será falado um pouco sobre sua narrativa e 

características, bem como uma tentativa de classificação nos moldes 

formulados por Tzvetan Todorov (1982), fazendo em seguida um 

contraponto utilizando a teoria de fantasia de “Mundo Secundário” 

defendida por Mirane Campos Marques (2015). 

A partir de então, o presente trabalho focará em apresentar a 

personagem Graograman e analisar como os aspectos da solidão e da 

vontade de sentido se manifestam na sua construção através do que 

é dito pela personagem para o protagonista do livro e de pequenas 

atitudes do mesmo explicitadas pelo narrador. Para ajudar a fazer a 

relação da personagem com a solidão sob o ponto de vista 

existencial, serão utilizados pontos defendidos pelos professores e 

psicoterapeutas existenciais Jadir Machado Lessa (2013) e Waldemar 

Augusto Angerami (2007). Em relação à vontade de sentido, será 

utilizado o que foi postulado pelo psiquiatra e psicoterapeuta 

austríaco Viktor Emil Frankl, criador de uma psicoterapia voltada para 

o sentido, chamada logoterapia, em seu livro Em busca de sentido: 

um psicólogo no campo de concentração, publicado originalmente 

em 1946. 

A fenomenologia foi desenvolvida pelo filósofo alemão 

Edmund Husserl nos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial e 

tem como seu marco de fundação a publicação do primeiro volume 

de Ideias para uma Fenomenologia Pura e Filosofia Fenomenológica 

(Ideen zu einer reinen Phänomenologie und Phänomenologische 

Philosophie), em 1913. É definida por Sokolowski como “o estudo da 

experiência humana e dos modos como as coisas se apresentam elas 

mesmas para nós em e por meio dessa experiência” (2010, p.10) e, 

segundo Ewald (2008), nasceu da preocupação de Husserl em 

fundamentar, de forma rigorosa, o conhecimento. 

Segundo o psicólogo existencial americano Rollo May (1988, 

p.52-58), a fenomenologia, por discorrer de forma sistematizada 
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acerca da questão sujeito-objeto, não considerando o homem apenas 

enquanto ser pensante – rompendo com as tradições racionalista e 

idealista, predominantes na época de seu surgimento e que viam o 

homem apenas como sujeito – e, de igual forma, rejeitando a visão 

de homem como “um objeto para ser calculado e interpretado [...] 

[fazendo] dos seres humanos identidades anônimas para servirem 

como robôs no vasto coletivismo industrial e político” (1988, p.52), 

influenciou o reavivamento de outro movimento, conhecido 

atualmente como existencialismo. 

Esse, embora tenha surgido cerca de meio século antes da 

fenomenologia, com o filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard – 

também criticando tais tradições –, até então não conseguira 

sistematizar sua posição sobre a mesma questão. É definido por May 

como “o empenho para se compreender o homem evitando o abismo 

[...] criado entre sujeito e objeto” (1988, p.52), além de ser centrado 

na visão de ser humano “não como uma coleção de substâncias 

estáticas, mecanismos ou padrões, mas, ao contrário, como um ser 

emergente em formação” (MAY, 1988, p.53). 

Sobre o existencialismo, Rollo May ainda enfatiza: 

[O existencialismo] É uma expressão de 
profundas dimensões do temperamento 
emocional e espiritual moderno, e é mostrado 
em quase todos os aspectos de nossa cultura. É 
encontrado não só na psicologia e na filosofia 
como também nas artes – vide Van Gogh, 
Cézane e Picasso – e na literatura – vide 
Dostoievsky, Baudelaire, Kafka e Rilke. Na 
verdade, em muitas formas, é o quadro único 
específico do estado psicológico do homem 
ocidental contemporâneo. (1988, p.51) 

May credita o envolvimento do existencialismo nas artes e 

literatura ao fato de ter surgido como uma resposta natural e 
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espontânea para a crise da cultura moderna, sendo uma outra 

evidência desse fato o surgimento de diferentes filósofos em diversas 

partes do mundo trabalhando nessas ideias sem uma relação 

consciente entre uns e outros (1988, p.61). Algumas das principais 

temáticas discutidas por essa corrente de pensamento são a solidão e 

a vontade de sentido. Esses serão os dois aspectos analisados na 

personagem Graograman, do livro A História Sem Fim, pois esse 

apresenta características que remetem a eles em sua composição − 

como o fato de ser fadado a viver solitário em um deserto e a 

curiosidade que tem em saber o sentido de sua existência e de seu 

sofrimento − e em seu discurso. 

A História Sem Fim, livro de autoria do escritor alemão Michael 

Ende, foi publicado originalmente em 1979. Conta a história de 

Bastian, um menino tímido e introvertido de dez ou onze anos que 

ama ler e inventar histórias e que, certo dia, rouba um livro chamado 

A História Sem Fim de uma loja. O livro da história se assemelha ao 

livro real, tanto na descrição da capa quanto na descrição da 

impressão em duas cores e das letras grandes e ornamentadas que 

iniciam cada capítulo. Ao ler o livro, o leitor depara-se com duas 

perspectivas e o texto é impresso em uma cor para cada. A primeira é 

a do mundo “real”, em que Bastian vive, em letras vermelhas. A 

segunda é a do reino sem fronteiras de Fantasia, onde se passa a 

história que Bastian lê, em letras verdes. 

A obra de Michael Ende se enquadra, segundo a classificação 

da Literatura Fantástica feita por Todorov (1970), no Fantástico-

Maravilhoso, pois Bastian, o protagonista, em vários momentos, até 

aproximadamente metade da história, hesita diante de várias 

“coincidências” entre acontecimentos do livro que lê e a realidade, 

aparentemente sem explicação, que causam estranhamento e 

espanto no menino. Nesses momentos, ele se questiona se tais 

coincidências seriam verdadeiras ou apenas fruto de sua imaginação, 

caracterizando o Fantástico. Entretanto, a certa altura do livro, todas 
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as dúvidas em relação à explicação desses acontecimentos são tiradas 

através de uma explicação sobrenatural: Bastian realmente consegue 

interagir com o livro que lê e com suas personagens e vice-versa, e é 

transportado para Fantasia, caracterizando o Maravilhoso da obra. 

O livro também se enquadra na concepção de fantasia de 

Mundo Secundário tolkieniana defendida por Mirane C. Marques 

(2015), pois Ende primeiro apresenta ao leitor o Mundo Primário, no 

qual se conhece detalhes da vida e realidade de Bastian. Em seguida, 

introduz gradualmente o reino sem fronteiras de Fantasia onde, 

segundo Marques, “os elementos ‘sobrenaturais’ da narrativa 

possuem o que Tolkien chama de ‘consistência interna de realidade’ 

constituindo um Mundo Secundário” (2015, p.3). Fantasia não nega a 

existência do Mundo Primário apresentado anteriormente, mas 

coexiste junto a ele dentro da narrativa e, finalmente, é para onde 

Bastian é transportado no decorrer da história, caracterizando a 

história como “fantasia de portal”, na qual há “uma relação entre o 

mundo primário e o secundário. Uma característica importante para 

este tipo de alta fantasia é o uso de portais para viajar de um lugar 

para outro.” (Filho, Apud MARQUES, 2015, p.67). Segundo Marques, 

“O ‘portal’ em A história sem fim é a leitura, ela é que leva Bastian à 

Fantasia” (2015, p.151) já que “É a leitura do livro que vai abrindo as 

portas de Fantasia para Bastian em um processo em que o garoto, 

como leitor, vai conformando a história lida a tal ponto que ele 

[Bastian] se transforma em uma espécie de co-autor da narrativa” 

(2015, p.117). 

Ao chegar em Fantasia, Bastian encontra-se em um vazio onde 

há escuridão total e, logo após, uma floresta multicolorida começa a 

brotar a partir de um grão de areia em suas mãos. Bastian nomeia a 

floresta Perelim, a Floresta Noturna. Quando a floresta está em seu 

auge, crescendo sem cessar, os primeiros raios solares surgem, 

fazendo com que essa se desfaça em pó e torne-se um deserto 

multicolorido: Goab, o Deserto das Cores, onde cada duna “era de 
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uma tonalidade que não se repetia em nenhuma outra” (ENDE, 1990, 

p.191). Surge, então, Graograman, Rei do Deserto das Cores, um leão 

cuja cor muda conforme a duna em que pisava. 

Também chamado de Morte Multicor, ao ser questionado por 

Bastian se poderia levá-lo para fora do deserto, o leão responde “Isso 

é impossível, senhor. [...] Porque eu trago o deserto comigo” (ENDE, 

1990. p.194). Essa fala de Graograman pode ser considerada o 

primeiro indício de sua condição solitária, já que, segundo Ferraz, a 

ideia de solidão pode ser associada a lugares como o deserto, como 

frequentemente acontecia durante a Idade Antiga (2006, p.6). O 

menino, então, ao perguntar se haveria qualquer outra criatura que 

pudesse levá-lo para fora dali, recebe a seguinte resposta: 

― Onde eu estou não pode haver outra criatura 
viva. Minha presença é suficiente para reduzir a 
cinzas todas as criaturas vivas, mesmo as mais 
fortes e temíveis, num círculo de muitas milhas 
ao meu redor. É por isso que me chamam de a 
Morte Multicor e o Rei do Deserto das Cores. 
(ENDE, 1990, p.194) 

Quando questionado sobre o porquê de Bastian não sucumbir 

à sua presença, o leão explica que Aurin, o amuleto que o menino 

leva no peito, protege o mesmo e que seria inevitável o seu destino 

caso não o carregasse consigo, mesmo que o leão lamentasse, pois, 

em toda a sua vida, ninguém mais havia falado com ele. 

É interessante notar, através de suas próprias falas, que 

Graograman tem a solidão como uma condição inerente à sua 

existência. É possível associar esse fato com a perspectiva existencial 

acerca da solidão humana pois, segundo esta perspectiva, “a solidão, 

uma condição imanente ao homem, faz parte da vida” (ANGERAMI, 

2007, p.19). Lessa reitera: “Todo ser humano está só. Tal condição 

não é negociável” (2013, p.135). Em outras palavras, o ser humano, 

apesar de ser social e mesmo estando em companhia de outras 
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pessoas, é solitário. Solitário no sentido de que todas as experiências 

vividas por um indivíduo são vividas apenas por ele. Mesmo que 

sejam divididas com outra pessoa, o que ele sente é sentido apenas 

por ele. Ele não pode viver a experiência de outra pessoa por ela, 

assim com a outra pessoa não vive a experiência pessoal dele por ele. 

A outra pessoa também vive apenas a sua própria experiência. 

Da mesma forma, Graograman vive solitário, sendo a solidão 

literalmente inerente à sua existência. Logo no contato inicial de 

Bastian com o leão, fica claro que este está “condenado” a viver seus 

dias solitariamente; também fica subentendido que, para sair de 

Goab, o menino precisa fazê-lo por sua própria conta, sem a ajuda do 

leão. Mais tarde, quando questionado por Bastian se fica sempre 

sozinho, Graograman explicita novamente sua solidão: 

— Sozinho... [...] Meu reino é o deserto... e o 
deserto é a minha obra. Para onde quer que eu 
me volte, tudo o que está ao meu redor se 
transforma em deserto. Trago o deserto comigo. 
Sou feito de fogo mortífero. Como poderia ter 
outro destino que não fosse uma perpétua 
solidão? (ENDE, 1990, p.203) 

Através dessas palavras, o Senhor do Deserto das Cores reitera 

sua condição, trazendo novamente a associação entre deserto e 

solidão. Essa última é tão inerente à sua existência quanto o é ao ser 

humano. Da mesma forma, Graograman mostra a Bastian sua própria 

condição solitária ao, em determinado momento, dizer ao menino 

que esse não pode ficar em Goab para sempre, pois precisa viver sua 

própria história, devendo encontrar a saída do deserto por conta 

própria, nas palavras do leão, “através dos seus desejos” (ENDE, 

1990, p.207-208). 

Logo após se conhecerem, o leão multicolorido leva Bastian ao 

seu palácio e covil para que lá passasse a noite. Após chegarem ao 

palácio, Graograman diz ao menino: 
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— Minha hora está próxima, senhor, disse ele. E 
sua voz soava como um murmúrio. Não vamos 
ter tempo para conversar. Mas não tenha medo, 
e espere pelo dia. Vai acontecer agora o que 
sempre tem acontecido. E talvez o senhor possa 
me dizer por quê. (ENDE, 1990, p.197 – grifo das 
autoras) 

No momento, Bastian ainda não sabe o que está por acontecer. 

Entretanto a expressão destacada explicita a inquietação do leão para 

descobrir algo que, para ele, não é claro. Logo em seguida, 

Graograman mostra ao menino o quarto em que esse iria passar a 

noite. Começa a anoitecer e, após lavar-se, beber e comer, Bastian 

ouve um longo gemido e sai do seu quarto. Ele então encontra o leão 

deitado sobre um bloco de pedra, com sua pelagem negra como o 

bloco sobre o qual estava, e percebe, ao tocá-lo, que seu corpo estava 

frio e duro como pedra. As portas do palácio se abrem e, ao olhar 

para fora à procura do deserto, o menino percebe que “milhões de 

plantas minúsculas brotavam dos grãos de areia, que agora eram 

novamente sementes” (ENDE, 1990, p.198). Logo o menino pressente 

que o estado do leão e o ressurgimento da Floresta Noturna estavam 

interligados. 

Com o desaparecimento por completo dos raios solares, o leão 

transforma-se em pedra e Bastian chora a sua morte até adormecer. 

Pela manhã, é acordado pela voz do leão, que ressuscitara com o 

nascer do sol. Quando questionado sobre o que aconteceu durante a 

noite, Graograman responde “Morro todos os dias quando cai a noite 

e acordo outra vez todas as manhãs.” (ENDE, 1990, p.203) e, após 

conversarem mais um pouco, pergunta “o senhor, que traz o Signo da 

imperatriz Criança, pode me responder: por que tenho que morrer 

quando cai a noite?” (ENDE, 1990, p.203). Nesse questionamento, 

fica claro a presença de uma característica que o psiquiatra e 

psicólogo austríaco Viktor Frankl, em seu livro Em busca de sentido: 
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um psicólogo no campo de concentração, publicado originalmente 

em 1946, denomina vontade de sentido. 

Frankl, criador da logoterapia, definida por ele como “uma 

terapia centrada no sentido” (2008, p.124), defende que “A busca do 

indivíduo por um sentido é a motivação primária em sua vida, [...] 

esse sentido assume uma importância que satisfará sua própria 

vontade de sentido” (2008, p.124). Vontade de sentido, portanto, 

seria a necessidade do indivíduo de encontrar um sentido para sua 

vida, para a dor, para o sofrimento [...] que deveria ser encontrado no 

mundo É o que se observa em Graograman: alguém que sofre 

diariamente sem saber o motivo ou finalidade de tal sofrimento ou 

mesmo de sua própria existência. 

Bastian lhe responde “Para que Perelim, a Floresta Noturna, 

possa brotar do Deserto das Cores” (ENDE, 1990, p.204), ao que o 

leão retruca “Perelim? [...] O que é isso?” (1990, p.204), pois não 

sabia da existência da Floresta Noturna. Bastian então conta todas as 

maravilhas que viu na floresta de luz viva, a variedade de plantas 

luminosas que cresciam incessantemente durante a noite, enquanto 

Graograman ouvia tudo espantado, sendo dito no livro que seus 

olhos “brilhavam com uma luz cada vez mais clara” (1990, p.204), 

deixando claro o quanto ele estava maravilhado com tudo que ouvia. 

O diálogo entre ambos é concluído da seguinte forma: 

— E tudo isso, concluiu Bastian, só pode 
acontecer enquanto você está transformado em 
pedra. Mas Perelim devoraria tudo e se 
asfixiaria a si mesma se não morresse e se 
desfizesse em pó todos os dias quando você 
acorda. Perelim e você, Graograman, são dois 
aspectos do mesmo todo. Graograman calou-se 
durante muito tempo. 

— Senhor!, disse ele então. Vejo agora que 
minha morte origina a vida e minha vida a 
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morte, e ambas as coisas estão certas. Agora 
percebo o sentido da minha existência. 
Agradeço-lhe. 

Depois, com um ar feliz, dirigiu-se lentamente 
até o canto mais escuro da caverna. (ENDE, 
1990, p.204 – grifos das autoras) 

Bastian conclui que a morte diária de Graograman e o 

nascimento da Floresta, ambos durante a noite, se completam assim 

como a ressurreição do leão e a morte da Floresta – e a sua 

consequente transformação em um deserto com a chegada da 

manhã. Graograman concorda, afirmando que sua vida e sua morte 

geram morte e vida; geram Goab e Perelim. Graças à sua morte todas 

as noites, o deserto onde vive não é sempre deserto; graças a ela, a 

vida pode surgir ao seu redor, mesmo que ele não possa ver. Fica 

subentendido uma noção de missão: para que tudo isso aconteça, o 

leão precisa morrer diariamente e agora ele tem noção disso, como 

ele próprio afirma na frase em destaque “Agora percebo o sentido da 

minha existência” (ENDE, 1990, p.204). É também possível fazer um 

paralelo disso com o que Frankl afirma: 

Cada qual tem sua própria vocação ou missão 
específica na vida; cada um precisa executar 
uma tarefa concreta, que está a exigir 
cumprimento. Nisto a pessoa não pode ser 
substituída, nem pode sua vida ser repetida. 
Assim, a tarefa de cada um é tão singular como 
a sua oportunidade específica de levá-la a cabo. 
(2008, p.133) 

A missão de Graograman seria guardar o Deserto de Goab 

durante o dia e, com sua morte durante a noite, possibilitar o 

surgimento de vida naquele lugar isolado. Essa dinâmica vida-morte 

pode fazer com que se remeta à ideia de que a morte não é o fim da 

vida, mas parte dela. Sobre isso, Frankl defende que “o sofrimento faz 
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parte da vida, de alguma forma, do mesmo modo que [...] a morte. 

Aflição e morte fazem parte da existência como um todo.” (2008, 

p.90) Vida, morte, aflição e solidão fazem parte da existência de 

Graograman, de Goab e de Perelim – que juntos fazem parte de um 

todo muito maior. Pode-se também notar que há uma diferença no 

próprio modo do leão encarar sua sina após tomar consciência do 

sentido dela. Isso pode ser observado ao se colocar em paralelo a) o 

“tom de murmúrio” utilizado pelo leão para se referir ao que 

aconteceria em seguida, no dia em que Bastian chegou em seu 

palácio e b) a forma como ele saiu após a conversa esclarecedora que 

teve com o menino: “Com um ar feliz” (ENDE, 1990, p.204). 

No decorrer da narrativa, descobre-se que Bastian passou 

ainda muito tempo com Graograman em Goab, mas em nenhum 

momento é citado novamente que o leão tenha se referido ao seu 

destino diário em tom de lamento. É possível relacionar isso com o 

que Frankl afirma: “Sofrimento de certo modo deixa de ser 

sofrimento no instante em que encontra um sentido, como o sentido 

de um sacrifício [...] desde que, naturalmente, o sofrimento seja 

inevitável” (2008, p.137). A morte diária é inevitável para o leão 

devido à sua natureza, por ser parte integrante de sua própria 

existência. Entretanto, o mesmo, ao perceber que a) possui uma 

função em Fantasia, que é gerar o Deserto de Goab e Perelim, a 

Floresta Noturna, a partir de sua vida e morte, respectivamente e b) 

sua solidão é consequência de sua missão, muda de atitude frente à 

sua sina já que ela não existe por si só – possui um “para quê”, sendo 

parte de algo maior. 

Ao observar a construção da personagem Graograman à luz 

dos estudos de Angerami, Lessa conclui que o deserto está para o Rei 

de Goab como a solidão está para o ser humano: deserto e solitude 

perseguem leão e homem, respectivamente, por onde quer que 

esses possam ir; esses não podem fugir daqueles, pois estão fadados 

a eles. Enquanto ao ser humano é negado o acesso à experiência do 
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outro, ao leão é negado o acesso ao outro – com exceção de Bastian, 

que carregava no pescoço AURIN, o amuleto que a governante de 

Fantasia lhe dera e que lhe protegia. 

De igual modo, ao observar sua construção à luz da obra de 

Frankl, nota-se que o leão multicolorido demonstra desejar saber o 

motivo de sua sina diária, pois, para ele, parece haver um vazio em 

viver solitariamente e morrer todas as noites para ressuscitar todas 

manhãs. Pode-se supor que, antes mesmo de conhecer Bastian, o 

leão já nutria esperanças de algum dia encontrar uma resposta que 

preenchesse esse vazio. Isso é comparável à necessidade que o ser 

humano tem em encontrar ou descobrir o sentido da vida, fazendo 

perguntas como Por que vivemos?, Por que estamos aqui?, Qual o 

sentido da vida?. Portanto, apesar de ser personagem de uma 

história de fantasia e de possuir a forma de um leão, Graograman 

apresenta características e questionamentos que se revelam comuns 

ao ser humano e são bastante discutidas dentro do existencialismo. 

ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto (2007). “Temas existenciais”. In: 

Psicoterapia Existencial. 4.ed. São Paulo: Thomson. 

ENDE, Michael (1990). A História Sem Fim. 5.ed. São Paulo: Martins 

Fontes/Editorial Presença. 

EWALD, Ariane Patrícia (2008). “Fenomenologia e Existencialismo: 

articulando nexos, costurando conceitos”. Estudos e Pesquisas em Psicologia, 

(nº.2). p.149-165. Rio de Janeiro: UERJ. 

FERRAZ, Kátia D’Armas (2006). A solidão do sujeito contemporâneo: um olhar 

clínico. Trabalho de Conclusão de Curso – Psicologia, ULBRA. Gravataí. 

Disponível em http://newpsi.bvs-psi.org.br/tcc/15.pdf Acesso em: 

18.Jan.2017 



190 
 

FRANKL,Viktor Emil (2008). Em busca de sentido: um psicólogo no campo de 

concentração. 25.ed. Petrópolis: Editora Vozes. In 

https://books.google.com.br/books?id=kOUzYzwJJ9gC&pg=PA13&hl=pt-

BR&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false Acesso em: 

29.Nov.2016 

LESSA, Jadir Machado (2013). “Solidão e Liberdade”. Fenomenologia & 

Psicologia, 1(1), 129-137. In 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/fenomenolpsicol/artic

le/view/1351 Acesso em: 15.Ago.2016 

MARQUES, Mirane Campos (2015). Uma história que não tem fim: um 

estudo sobre a fantasia literária. Tese de Doutorado – Instituto de 

Biociências, Letras e Ciências Exatas, UNESP. São José do Rio Preto. 

Disponível em 

http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/127775/000845650.pd

f?sequence=1&isAllowed Acesso em: 15.Ago.2016 

MAY, Rollo (1988). “O que é o existencialismo?”. In: A Descoberta do Ser. Rio 

de Janeiro: Editora Rocco. p.51-64. 

SOKOLOWSKI, Robert (2010). Introdução à fenomenologia. 2.ed. São Paulo: 

Edições Loyola. 

TODOROV, Tzvetan (1982). Introdução à Literatura Fantástica. São Paulo: Ed. 

Perspectiva. Disponível em 

http://static.recantodasletras.com.br/arquivos/2260559.pdf Acesso em 

23.Nov.2016 

  



191 
 

Elisandra de Souza Pedro (USP) 

Günter Grass é um dos autores mais importantes da literatura 

alemã da segunda metade do século XX. O debate em torno de suas 

obras sempre foi pautado por questões ligadas diretamente à 

Segunda Guerra Mundial. Considerado por muitos como a “voz da 

consciência alemã”, devido a suas análises críticas da sociedade, 

presentes não apenas em suas obras ficcionais, mas também em seus 

discursos e aparições públicas, teve sua reputação abalada devido às 

revelações apresentadas em seu volume autobiográfico, Beim Häuten 

der Zwiebel, a respeito de sua participação real na Segunda Guerra 

Mundial como membro da Waffen-SS em sua juventude ao final do 

conflito. 

Seu primeiro romance, Die Blechtrommel (O tambor), lançado 

em 1959, foi recebido com muitas críticas, tanto elogiosas quanto 

destruidoras. O romance é o primeiro da intitulada “Trilogia de 

Danzig”, cidade natal do escritor, da qual fazem parte duas outras 

obras, Katz und Maus e Hundejahre, e são entendidas pela crítica 

como narrativas da demonização do período nacional socialista. O 

romance em questão tem como narrador e protagonista Oskar 

Matzerath, que é figura recorrente em outras narrativas do autor 

como Die Rättin (A ratazana) ou Grimms Wörter: eine 

Liebeserklärung. Neste trabalho pretende-se explorar esta 

personagem emblemática da obra de Günter Grass como 

representante do período histórico que o romance cobre (1889-

1952), e que compreende importantes fatos como a Segunda Guerra 
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Mundial. Por meio de sua caracterização física e psicológica – uma 

personagem que decide parar de crescer aos três anos de idade e se 

concretiza como um anão com uma corcunda considerável e, além 

disso, interno de um hospício – que colocam o leitor em constante 

questionamento a respeito da narrativa e da personagem, 

analisaremos em linhas gerais o fascínio que até hoje Oskar 

Matzerath causa em seus leitores. 

A primeira frase do romance coloca o leitor diante de uma 

confissão: “Zugegeben: Ich bin Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt” 

(Admito: sou interno de um hospício) (GRASS, 1959, p.9). Logo 

depois, o narrador Oskar deixa claro ao leitor seu projeto, narrar suas 

memórias da forma mais clara e exata, retomar sua história e a 

história de sua família e, consequentemente, da sociedade na qual 

está inserido, estabelecendo para isso um recorte temporal que 

cobre os anos de 1889, remontando ao primeiro encontro de seus 

avós, até o ano de 1952, quando é preso e internado no hospício. 

Tudo isso é narrado dentro de uma moldura que compreende os anos 

de 1952 a 1954, portanto, a narrativa é construída de dentro do 

hospício, e o narrador na condição de interno. A moldura do hospício 

promove o distanciamento necessário para tratar da história 

individual e da história coletiva de seu tempo e também para tratar 

de elemento crucial para a narrativa: a culpa, tanto em dimensão 

individual, que é construída de forma complexa principalmente por 

conta da condição do narrador enquanto interno de um hospício, e 

de sua dimensão coletiva, que é questionada de forma incisiva pelo 

autor, não apenas neste romance, mas também em outras obras ou 

discursos, já que uma das propostas de Grass com essa narrativa é 

tratar da responsabilidade de cada indivíduo quanto aos crimes 
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praticados na Segunda Guerra Mundial e rechaçar a chamada “culpa 

coletiva”. 

O romance, dividido em três livros que trata de diferentes 

momentos da progressão da história relacionada à Segunda Guerra 

Mundial, apresenta-nos em sua primeira parte a pequena burguesia 

de Danzig e apreende o processo de expansão e consolidação do 

nacional socialismo; o segundo livro desmascara a pequena burguesia 

que compactua com o terror político praticado ao longo do conflito 

até seu encerramento; e o terceiro livro trata do pós-guerra e a 

necessidade dessa sociedade de recalcar os crimes e a história 

pregressa. 

Oskar Matzerath desperta em seus leitores e críticos reações e 

interpretações que se encontram em descrições presentes na fortuna 

crítica a respeito da obra e que deixam evidentes o quanto essa 

personagem incomodou e continua incomodando o universo 

literário: “cretino tocador de tambor”, “um gnomo que coaxa e tem 

corpo de sapo”, “gritador horrível”, “fantástico bebê traquinas”, 

“Oskar ou o monstro”, “um anão, um deformado, um paranóico, um 

fantástico produto infernal do século XX”. 

A partir dessas caracterizações da personagem, que se 

autodenomina como herói no início de sua narrativa, enquanto 

apresenta ao leitor o plano para a construção de suas memórias, 

observamos a utilização de termos que exaltam seus dons, como sua 

voz vitricida e sua habilidade como tocador de tambor, mas sempre 

acompanhadas por outro qualificador de carga negativa que se 

sobrepõe a esses dons. Essa negatividade, que parece ser intrínseca a 

Oskar Matzerath e que é configurada principalmente por sua 

condição física – um anão com uma corcunda – e psicológica, é 

apresentada ao leitor desde o momento da primeira incursão na 

primeira frase do romance, passando pela recusa de crescer – 

quando decide no momento de seu nascimento parar de crescer aos 

três anos de idade, data em que receberia de sua mãe um tambor de 
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lata, promessa feita no momento do parto – até a deformidade, 

quando em 1945, após a morte de seu pai, decide crescer, o que lhe 

rende alguns centímetros a mais e uma corcunda. Essa deformidade 

permeia a narrativa e contamina todas as personagens e a estrutura 

da narrativa, determinando foco narrativo também “deformado”, e 

plasmando a configuração histórica de uma época. 

Günter Grass, ao construir essa personagem, utiliza 

ferramentas para deixar sempre em suspenso para o leitor quem é 

Oskar, não só quanto à condição psicológica, colocada em questão 

desde o início do texto, mas também em relação à condição física. 

Quem seria Oskar? Uma criança? Um aleijão? Um anão? Um 

corcunda? Um homem acometido por distúrbios psicológicos a ponto 

de criar uma narrativa realista em um universo fantástico? Essas 

dúvidas surgem ao longo da narrativa, pois as ações de Oskar muitas 

vezes não combinam com a representação física que o narrador 

oferece ao leitor. A narrativa nos apresenta sempre uma criança em 

seu aspecto físico, dos três anos até o início da idade adulta. Ao longo 

desse recorte temporal o leitor, em muitos momentos, se choca com 

as atitudes e ações realizadas pelo quase adulto, mas com aspecto 

infantil. As cenas que envolvem principalmente as relações sexuais 

entre Oskar e outras personagens femininas adultas, como Maria – a 

ajudante que irá trabalhar em sua casa após a morte de sua mãe e 

que posteriormente se tornará sua madrasta – a anã de circo 

Roswitha, entre outras, colocam o leitor em situação desconfortável 

diante do narrado. 

A ideia mais plástica do que seria Oskar possivelmente só surge 

no final do segundo livro, quando há o término da guerra, quando a 

palavra, a voz narrativa, é cedida ao enfermeiro Bruno que cuida dele 

no hospício e que o descreve em um momento de impossibilidade do 

narrador de continuar sua narrativa. O enfermeiro descreve sua 

deformidade física, que foi desencadeada após o enterro de seu pai, 

morto de forma bastante violenta pelos soldados russos, quando 
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decide que aquele é o momento de “crescer”. Esta decisão lhe rende 

alguns centímetros e uma corcunda. Outra ocasião em que há maior 

aproximação do leitor dessa figura ocorre no terceiro livro, quando os 

alunos da escola de Belas Artes tentam reproduzir o que seria o 

tocador de tambor, quando, para ganhar algum dinheiro, ele aceita o 

trabalho como modelo vivo em uma aula do curso de artes plásticas. 

É importante notar que a imagem de Oskar sempre é descrita 

por um terceiro, não pelo narrador, e sempre está associada à ideia 

de deformidade, apesar da beleza dos olhos azuis da personagem. 

O leitor cria inicialmente uma insegurança quanto à 

caracterização de Oskar, pois o narrador nos apresenta essa criança 

que se nega a crescer aos três anos e assim permanece até os vinte 

sem que seja questionada essa decisão. Essa criança física tem 

atitudes que não correspondem a sua representação, como a 

iniciação sexual ou a possibilidade de ser pai do filho de sua 

madrasta. 

Também fica expressa essa dúvida no modo fantástico como o 

narrador apresenta os fatos. A forma como Oskar conduz a narrativa 

sempre a deixa em suspenso entre uma realidade e aquilo que ele diz 

dessa realidade. É nesse espaço em que se inserem seus dons, como 

quebrar vidros com sua voz, manipular as reações e sentimentos dos 

homens com o tambor, por exemplo. Oskar se mostra como um ser 

feérico: a realidade parece se aplicar a ele de modo oblíquo; o 

fantástico, o horror e a deformação sempre estão à sombra. Talvez o 

questionamento sobre quem é Oskar tenha como fonte o fato de que 

tudo à volta dele é arbitrário: deixar de crescer, voltar a crescer, 

narrar suas memórias e, por último, tornar-se culpado. 

Oskar, segundo a literatura sobre o romance, seria a imagem 

de seu público-alvo. Localizar a data de nascimento de Oskar nos 

primeiros dias de setembro de 1924 não foi uma escolha aleatória 

para a caracterização da personagem, pois, pensando no 

recrutamento para a guerra ou no envolvimento nos acontecimentos 
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da época, é uma data muito significativa para os alemães. Assim, 

Oskar funciona como retrato da geração de alemães que foi exposta 

diretamente à ideologia nacional-socialista, envolvida de forma ativa 

em ações do partido e crimes de guerra. 

Grass justifica a escolha da data da seguinte maneira: 

Eu não poderia garantir, levando em conta 
como fui educado até 1945 – se tivesse nascido 
três ou quatro anos antes, poderia ter sido 
envolvido de forma ativa em processos 
criminosos. Não posso garantir se teria tido 
força, para me defender adequadamente, 
contra isso. Acho que não, não tinha formação, 
não tinha preparação para isso (VORMWEG, 
2002, p.15) 

Essa declaração confirma o intuito de Grass em utilizar Oskar 

como emblema de uma geração que viveu diretamente os horrores 

da guerra. Hoje, mais de cinquenta anos após o lançamento do 

romance, considerando a trajetória de Grass, sua obra literária e, 

mais recentemente, a publicação de suas memórias, é importante 

agregar a fatos como os declarados na citação a polêmica a respeito 

das últimas declarações do autor sobre seu envolvimento nos crimes 

de guerra que não são compatíveis com o que Grass afirma na 

declaração citada. 

Galle, em seu texto “Juventude no Estado totalitário: As 

autobiografias de J. Fest, Günter Grass, L. Hang, G. de Bruyn e Chr. 

Wolf”, apresenta um estudo a respeito das obras autobiográficas e 

memórias sobre as juventudes e infâncias dos autores que cresceram 

no ambiente totalitário do nacional-socialismo. O ensaio mostra que 

os autores citados, inclusive Grass, passaram a infância e a juventude 

sob a influência do nazismo e, no fim da guerra, entraram ainda 

adolescentes, forçados ou voluntariamente, para organizações do 

Estado totalitário ou para o exército. Alguns, como Joachim Fest, 
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apresentam uma história irrepreensível, sem envolvimento algum 

com os crimes de guerra. Outros, como Grass, criaram celeuma por 

conta de revelações que, mesmo não explicitamente relacionadas aos 

crimes, não eram esperadas pelo grande público. 

Grass admite que se calou diante do que poderia ter sido 

declarado anteriormente e, ao mesmo tempo, hesita em assumir a 

responsabilidade pelo silêncio sobre o fato. Podemos entender 

porque em O tambor, um livro importante para o processo da 

memória coletiva do nazismo, como afirma Galle, foi escrito  

exatamente por causa dessa constelação 
delicada de uma memória de atos culpados, 
atos que demandavam ser expressos, mas que, 
por causa do pudor e da autocensura, não 
podiam ser expressos de forma autobiográfica 
(GALLE, 2008, p.45)  

Diante dessa constatação, seria fato que a obra de Grass não teria 

despertado igual interesse tanto em relação ao público alemão, 

quanto ao público internacional caso soubessem da participação do 

autor nos processos articulados pelo nacional-socialismo. 

A justificativa para toda essa digressão é poder, em certa 

medida, reafirmar que em O tambor, Grass, além de utilizar suas 

memórias como memórias de Oskar, utiliza-as como máscara de sua 

biografia. Trata-se de uma realidade histórica que ele próprio 

vivenciou, ainda que, em grande parte, de maneira inconsciente. 

Voltando à gênese do tocador de tambor, Grass necessitava de 

uma voz com a qual pudesse expressar o que ocorria na época, uma 

que não fosse a dele, em primeira pessoa. A perspectiva foi outro 

fator importante para caracterização de Oskar, uma personagem 

fantástica, que encanta por meio de sua música, que destrói com sua 

voz e que tem inteligência desenvolvida desde o útero materno. 

Assim, para narrar a matéria do livro, seria necessário um 

narrador específico com características muito peculiares. É preciso 
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remontar ao momento histórico do lançamento do livro, em 1959, 

quando ainda não era possível relatar, de forma aberta, crítica e sem 

retaliação, o que havia ocorrido naquela época. Grass precisava de 

uma voz narrativa que pudesse dar conta da matéria a ser narrada e 

fazer com que aquilo tudo fosse o mais próximo possível da 

realidade. 

A solidez da narrativa de Oskar é sempre complicada para o 

leitor ao longo do livro, em razão das inúmeras suspeitas já 

enumeradas. A construção da narrativa que se refere a elementos e 

acontecimentos históricos é muito precisa e realista, mas toda essa 

realidade e precisão são contrastadas com a fantasia e extraordinária 

narrativa do interno do hospício. Talvez a solidez narrativa de Oskar, 

em certa medida, só tome corpo no terceiro livro, que, ao contrário 

do segundo e do primeiro, é o que apresenta maior interação entre a 

personagem Oskar e o mundo configurado pelo Oskar narrador 

interno do hospício. 

Ainda assim, há dificuldade de apreender essa personagem 

também no terceiro livro. Um exemplo disso é quando Oskar 

consegue o emprego como modelo na escola de Belas Artes, 

momento de transição histórica e econômica da Alemanha. Os 

alunos, sempre procurando captar a imagem e essência do que seria 

Oskar, não conseguem reproduzir o azul de seus olhos, retratando-o 

sempre em carvão e em imagens muito escuras, deformadas e 

acentuam a forma de sua corcunda adquirida, toda a sua 

deformidade, mas não seus olhos. O que se percebe da discussão, 

levantada pelo texto, é que o compromisso daqueles artistas era com 

a arte, e não com o tempo, com a história ou com os acontecimentos 

que ainda assombravam a todos no pós-guerra. Eles não conseguiam 

captar a essência de Oskar, que era a alegoria daquele tempo. Oskar 

tentava mostrar a todos ali, enquanto posava de modelo, que o pós-

guerra, a reforma monetária, os artistas, todos tinham seu quinhão 

de responsabilidade diante daqueles que denominavam Oskar como 
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loucura do século. Eles, os artistas, procuravam retratar Oskar como 

se pudessem se distanciar dessa loucura, em quadros, gravuras, mas 

não conseguiam colocá-lo de pé em uma armação de escultura. 

Procuravam o distanciamento de algo que havia acontecido há menos 

de dez anos. Nesse contexto, a deformação não cabia apenas ao 

interno do hospício, mas estava escancarada para que todos vissem. 

Além das características já atribuídas a Oskar sobre sua 

formação extraordinária, cabe, nesse momento, desenvolver um 

pouco a imagem de Oskar como “a loucura dos tempos” relacionado 

com outro aspecto: a culpa. A culpa é um elemento que permeia toda 

a narrativa de O tambor e que também tem grande importância na 

obra de Grass. O autor, ao tratar sobre a gênese do romance, afirma 

que a culpabilidade de Oskar, com base em sua narrativa, oscila entre 

a culpabilidade verdadeira e uma culpa fingida, acompanhada pela 

deformação. 

Essa culpa, relacionada aos crimes de guerra, que vai ser 

revisitada não apenas nas obras de Grass, mas no contexto da 

literatura alemã, pode ser encarada como uma forma de 

caracterização de uma geração que, representada por esse narrador, 

compactuou com os crimes de guerra, mesmo aqueles que não 

tocaram em armas. Grass procura, em seu romance, de alguma 

forma, ir além do que é chamado de “culpa coletiva” (kollektives 

Schuld). Grass procura individualizar e nomear na narrativa a culpa de 

cada indivíduo da sociedade, a respeito de tudo que ocorreu. Ele 

mostra o processo de formação desse sistema nacional-socialista do 

qual fazia parte, mesmo que de maneira inconsciente, mostrando 

toda a pequena-burguesia, representada pelo mundo no qual Oskar 

estava inserido. 
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A Bruxa Negra é a alegoria que percorre o livro para tratar a 

culpa e tudo o que é carregado de negatividade. Ela aparece em 

momentos cruciais na narrativa e parece tomar forma no terceiro 

livro, quando o romance está no fim e saberemos, com a prisão de 

Oskar, o que ocorreu para que ele se tornasse interno de um 

hospício. 

Em sua narrativa, Oskar mostra que sempre teve consciência 

de que a culpa esteve o tempo todo a sua espreita, esvaziando tudo o 

que o cercava, e percebe, quando vê os policiais no momento de sua 

prisão, a personificação da Bruxa Negra, levando consigo todas as 

personagens para aquilo que começará a partir daquele momento. 

Ele constrói a culpa, que precisará ser expurgada de alguma forma, e 

escolhe sua narrativa para fazer isso. Não quer a salvação, quer 

mostrar onde a culpa está e, para isso, lança mão do artifício de 

contar suas memórias, reconstruindo-as. A memória é fundamental, 

pois seu oposto, o esquecimento, parece ter acometido todos à volta 

de Oskar, impedindo-os de avaliar o que havia acabado de acontecer 

na sociedade alemã. 

Havia também aqueles que, mesmo não assumindo a culpa 

publicamente, utilizavam-se de artifícios para conseguir expurgar esse 

sentimento. O conteúdo apresentado no romance permite avaliar 

que muitos deles dependiam, por exemplo, das cebolas ou do toque 

do tambor de Oskar para provocar a comoção e o choro a partir das 

lembranças. Ritual esse ilustrado no capítulo “A adega das cebolas”, 

local onde a classe média se reunia em um ritual onde cebolas eram 

cortadas e a música era tocada para que eles pudessem expulgar suas 

mazelas. Esses disparadores não faziam mais que apenas provocar 

uma sessão de catarse e que, depois daquele momento com as 

cebolas ou o tambor, as pessoas continuavam a viver a mesma vida. 

Oskar, por meio de seu instrumento e de sua perspectiva, junta os 

cacos do mundo e refaz a experiência segundo a sua ótica. 
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Tendo em vista o fenômeno em que Oskar se transformou ao 

tocar o tambor, baseados no fato de seu poder ao levar pessoas à 

catarse na Adega das cebolas, o que o transforma em um músico das 

multidões promovendo catarse em escalas muito maiores, podemos 

pensar que o controle que o tambor exerce sobre as pessoas não se 

associa apenas à memória. Era também um instrumento de manobra, 

de espetacularização, que gerava lucro por meio da catarse 

promovida. Oskar capitaliza o que seria a culpa coletiva. Manipular e 

capitalizar não significa assumir tal culpa. Ele está lidando ali com o 

espetáculo. Oskar produz uma lágrima para falar das mortes e da 

culpa que ele carrega delas, ainda que não a sinta. Oskar não tem 

sentimentos em relação à culpa, ele usa a razão para se aproximar 

dela. A culpa coletiva é espetáculo, mas não quando Oskar decide ser 

culpado. A culpa está lá, mas ela precisa ser construída. Ele sabe 

comover, sabe manipular, participa da capitalização da culpa, do 

espetáculo da culpa e nos mostra o movimento de alienação em 

relação a ela. Ele reconhece a culpa e isso lhe traz dividendos, pois é 

com ela que ele enriquece. Mas essa não é a verdadeira culpa. A 

decisão de escrevê-la é o momento final. Estamos diante dos autos 

de Oskar. Diferentemente da justiça dos homens, a bruxa sempre 

estará lá. A única coisa que ele parece não fingir, ou melhor, utilizar 

como postiço, é sua deformação, embora ele a utilize para diversos 

fins. 

A oscilação entre a culpa fingida e a culpa real também pode 

ser característica da excentricidade de Oskar. Ou, como afirma 

Heinrich Vormweg, ao mesmo tempo o que é um individualista  

representa toda uma geração que ainda não 
amadureceu para a humanidade e de certa 
forma se regozija com a estadia em uma espécie 
de amplo hospício (2002, p.50)  

Geração esta que na época do lançamento do livro não sabia ainda 

como lidar com as questões presentes no texto de Grass, apenas 
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contemplando como espectador o que havia acontecido, sem críticas 

ou questionamentos. 

Um questionamento percorre a literatura a respeito do 

romance, principalmente no que se refere a Oskar: como uma 

personagem tão repleta de nuances, que não parece pertencer 

àquele universo, grotesca, dona de vários dons, pode representar de 

forma precisa o contexto de uma geração sem comprometer sua 

narrativa? O fato de a biografia de Grass ser um material para as 

memórias de Oskar, garante uma dimensão realista inserida no 

contexto histórico, além disso os mecanismos narrativos utilizados 

por Grass para estruturar sua narrativa. Em entrevista à revista 

Spiegel, Grass justifica a necessidade de tornar o fantástico real a 

ponto de confundi-lo com o real: “Preciso descrever o fantástico da 

forma mais exata possível, preciso carregá-lo com o máximo de 

realidade possível para que ele não se dissolva no ar” (GRASS, 1963, 

p.69). 

O recurso de apresentar os fatos históricos e a memória 

coletiva como base da narrativa atribui a ela credibilidade, 

dissolvendo o fantástico no real. Não há como contestar as peripécias 

de Oskar, que é favorecido por sua perspectiva rasteira e de dentro e 

por baixo dos acontecimentos. Não consegue se identificar com essa 

personagem, talvez devido à conduta de Oskar, que rompe com 

tabus, vai contra os princípios morais de uma sociedade, situação que 

levou à indignação da crítica. Oskar força o leitor a apreciar sua 

narrativa de maneira distanciada, e dá as ferramentas para que o 

leitor articule sua interpretação a respeito dos acontecimentos ali 

presentes de forma crítica, utilizando-se da ironia da personagem. 

 



203 
 

DIE BLECHTROMMEL ALS FILM (1979). Direção: Volker Schlöndorff. 

Produção: Anatole Dauman e Franz Seitz Junior. United Artists, Jadran Film, 

(144 min). 

GALLE, Helmut Paul Erich (2008). “Juventude no estado totalitário: as 

autobiografias de J. Fest, G. Grass, L. Harig, G. de bruyn e Chr. Wolf”. In 

UMBACH, Rosani Ketzer (Org.). Memórias da repressão. Santa Maria: PPGL/ 

UFSM. 

GRASS, Günter (1959). Die Blechtrommel. Frankfurt a. M: Fischer Bücherei. 

______. (1963). “Zunge Heraus”. Der Spiegel. In 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46171737.html Acesso em 

12.Set.2016. 

______. SCHLÖNDORFF, Volker (1979). Die Blechtrommel als Film. 

Frankfurt a. M.. 

______. (1979). “Rückblick auf Die Blechtrommel oder der Autors als 

Fragwürdiger Zeuge”. In: SCHLÖNDORFF, Volker. “Die Blechtrommel” 
Tagebuch einer Verfilmung. Darmstadt/Neuwied: Luchterhand. 

______. (1982). O tambor. Tradução de Lúcio Alves. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira. 

NEUHAUS, Volker (1992). Günter Grass, Die Blechtrommel: interpretation. 

München: Oldenbourg. 

VORMWEG, Heinrich (2002). Günter Grass. Hamburg: Rowohlt. 

  



204 
 

Erwin Snauwaert (KU Leuven) 

Aunque los relatos de La noche de Morgana (2005), escritos 

por el peruano Jorge Eduardo Benavides (Arequipa, 1964), abordan 

una temática muy diversa, muchos de ellos coinciden en instaurar un 

ambiente fantástico20. En el cuento titular, Morgana, la protagonista, 

experimenta una creciente incertidumbre al deambular por una Lima 

desierta: mientras primero cree que su soledad se debe a que todos 

los limeños están viendo en sus casas un discurso televisivo del 

Presidente, poco a poco se entrega a la “resignación” –la misma 

resignación que manifiestan sus compatriotas ante el estado 

catastrófico del Perú, una actitud que a ella “[l]e da asco” 

(BENAVIDES, 2005, p.115) – aceptando que, en realidad, es la única 

sobreviviente en la ciudad. Si bien, en este caso, la vacilación que 

genera el efecto fantástico se materializa en la confusión entre un 

abandono imaginario y otro manifiesto, en otros cuentos pasa por un 

proceso de desdoblamiento. Este es puesto en marcha por un juego 

con lo autobiográfico, que, a su vez, engancha con la figura del doble, 

dos estrategias que se perfilan respectivamente en el relato inicial 

Tigre y en los cuentos Señas particulares, ninguna, Dedito y El 

Ekeko21. 

                                                           
20

 La noche de Morgana es la segunda colección de cuentos de Benavides, después 
de Cuentario y otros relatos (1989). El autor también publicó las novelas Los años 
inútiles (2002), El año que rompí contigo (2003), Un millón de soles (2008), La paz de 
los vencidos (2009), Un asunto sentimental (2012) y El enigma del convento (2014). 
21

 La Noche de Morgana se compone de 11 relatos. Fuera del cuento titular y los 
cuatro relatos ya citados no se observa esta tonalidad fantástica en A micrófono 
abierto, Fútbol y fricciones, Fracasado social, Cosas de niños, Yo podría ser tu padre y 
El Ulysses de Joyce. 
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En Tigre, la vacilación se instala cuando la vida del protagonista 

Manrique es perturbada por unos acontecimientos que se remontan 

al año 1797: el asedio del archipiélago canario por el almirante 

Nelson. Fascinado por estos ataques, de los que se enteró durante su 

infancia en Lima por las historias que le leía su padre, el héroe 

percibe con intensidad creciente unas detonaciones cerca de su casa 

en Santa Cruz de Tenerife. Primero, las achaca a la descarga de un 

camión o al comienzo de una tormenta pero, cuando le consta que él 

es el único en oír esos truenos, se rinde ante la evidencia de que 

proceden del cañón Tigre. Efectivamente, los cañonazos, que hace 

siglos le arrancaron la mano a Nelson, inexplicablemente parecen 

haber irrumpido en su vida actual. 

Ya no era dueño de sí cuando repentinamente 
abrió los ojos sintiendo que la fiebre se convirtió 
en un odio denso y ciego porque los truenos lo 
habían vuelto a despertar [...] cruzó de dos 
trancos hacia la plazuela [...] pero al llegar a los 
cañones la debilidad lo venció de golpe [...] Se 
apoyó en uno de los cañones tiritando, 
hirviendo, tapándose los oídos para no escuchar 
los cañonazos cada vez más cercanos que le 
exigieron resbalar contra el empedrado para 
sollozar a cubierto, sintiendo un pavor atroz que 
soplaba desde otro tiempo y que traía gritos, 
lamentos, olor a pólvora. (BENAVIDES, 2005, 
p.25) 

Llama la atención que la hesitación producida por la presencia 

conflictiva del pasado y del presente es intensificada por la 

incorporación a la narración de unos aspectos de la vida del autor. En 

efecto, el héroe vive su experiencia inquietante recién llegado a 

Tenerife, el sitio adonde emigró el propio escritor a finales del siglo 
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XX (2005, p.16-19). La isla se describe con lujo de detalles – abundan 

las referencias a las calles de Santa Cruz (2005, p.13 e 14) o a los 

servicios de ferry en Los Cristianos (2005, p.19)22 – y, sobre todo, le 

sirve al protagonista de contexto para “cubrir información” y ocupar 

así el mismo cargo de “periodista” que Benavides (2005, p.16)23. 

Aunque la superposición del héroe y del autor no es perfecta – el 

primero inicia su carrera periodística en Canarias a los veinticuatro 

años para Antena 3 Radio (2005, p.15,16) mientras que el segundo 

debe haberlo hecho a los veintisiete y para una emisora limeña cuyo 

nombre difiere ligeramente: Antena Uno Radio– los parentescos 

comentados son tan evidentes que revisten lo narrado de un carácter 

autobiográfico. En consecuencia, el relato puede leerse como novela 

autobiográfica, una modalidad narrativa que, según Alberca, procura 

que 

desde la intención del novelista o desde la 
expectativa del lector, se perciban la historia y 
su protagonista o los personajes de ésta, como 
una proyección, encubierta y disimulada, de la 
propia vida y personalidad del autor o que, al 
menos, en los perfiles de la ficción se dibuje una 
figura en la que se reconozcan o encuentren 
parecidos con éste. (2007, p.113) 

                                                           
22

 Estos detalles sobre el urbanismo tinerfeño crean una impresión realista y también 
aparecen en otras obras del autor, como La paz de los vencidos – la Avenida Anaga, El 
puente Galcerán (BENAVIDES, 2009, p.28 e 91), – pero, en esta última ocasión, no 
tienen que ver con una narración fantástica. 
23

 Más específicamente, Benavides trabajó de periodista radiofónico en Lima, donde 
fue encargado de un programa cultural y jefe de redacción de los noticieros en 
Antena Uno Radio. De 1991 a 2002 residió en Tenerife, donde dirigió talleres de 
narrativa y actuó como colaborador en el suplemento dominical de Diario de Avisos y 
jefe de redacción de Siglo XXI. 
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Aunque el presente cuento, por la falta de coincidencia entre 

los nombres del héroe Manrique24 y del autor y por la narración en 

tercera persona25, no cuestiona abiertamente el pacto novelístico, su 

fuerte tonalidad autobiográfica de todos modos problematiza la 

lectura. Efectivamente, al integrar unas obvias referencias a la vida 

del autor, el narrador establece un sorprendente discurso sobre sí 

mismo en tercera persona que tiende a despistar continuamente al 

lector (COLONNA, 1989, p.207-208) y, por lo tanto, instala una 

ambigüedad comparable a la vacilación entre l’étrange (“lo extraño”) 

y le merveilleux (“lo maravilloso”), que se experimenta en lo 

fantástico (TODOROV, 1970, p.29). 

Tal coloración autobiográfica hasta refuerza el citado proceso 

de vacilación, ya que estimula una lectura referencial del texto que, 

según Roas, precisamente genera la “inquietud ante la incapacidad 

                                                           
24

 Tigre no puede ser calificado de autoficción, fenómeno conocido también como 
“self fiction” o “factual fictions” (ALBERCA, 2007, p.142), en el que el autor, a través 
de la narración autodiegética y la identidad onomástica entre autor, narrador y 
personaje, se inventa una existencia y procede así a “una ficcionalización de sí 
mismo” (COLONNA, 1989, p.10). Para Alberca, la autoficción anuncia un pacto 
novelesco, mientras la identidad de autor, narrador y personaje sugiere un enfoque 
autobiográfico (ALBERCA, 2005-2006, p.119). Este “choque de pactos antitéticos” 
condiciona “la perplejidad y ambigüedad al no saber en principio a qué pacto de los 
dos debemos atender [...]” (2005-2006, p.116-117). 
25

 A este respecto, Colonna no excluye una “ficción sobre sí mismo en tercera 
persona” o “una autoficción heterodiegética” que lleva a un desdoblamiento del 
autor como personaje y no como narrador (1989, p.130). La concibe como variante 
más ficticia del concepto “autobiografía hétérodiégique”, acuñado por Genette 
(1983, p.72-73) y cita como ejemplo en la narrativa hispanoamericana La vida 
exagerada de Martín Romaña (1981) en la que el novelista, Alfredo Bryce Echenique, 
se proyecta de manera ficticia en el protagonista Martín (COLONNA, 1989, p.208). Es 
verdad que también Alberca admite que en la autoficción “la identidad nominal 
pueda ser sugerida o sustituida por algún rasgo o faceta de escritor, que permita 
identificar inequívocamente al autor […]” (2005-2006, p.119), pero la obvia falta de 
concordancia entre los nombres del autor y del personaje dificulta una calificación 
del relato concernido como autoficción. 
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de concebir la coexistencia de lo posible y lo imposible” (2011, 

p.263). Igual que el realismo meticuloso que caracteriza la 

descripción de Santa Cruz, el juego con las referencias autobiográficas 

provoca una misma sensación de cotidianidad y de familiaridad, por 

lo que se convierte en “un recurso fundamental para [...] convencer al 

lector de “la verdad” del fenómeno imposible” (2011, p.263)26. 

Invocando la realidad en la que se ha movido el autor, estos dos 

aspectos crean una ilusión de reconocimiento que hace que el 

“miedo [que] lo [=al héroe] había vencido”, “ante la inminencia del 

ataque” (2005, p.25) aparezca como más justificado y que, por lo 

mismo, se intensifique la hesitación que experimentan tanto el 

personaje como el lector27. 

Por este camino, lo autobiográfico llega a constituir un artificio 

narrativo que se arma de manera difusa y provoca que “[e]n el 

momento de enfrentarse a la representación de lo imposible [la] 

expresión [=de los narradores] se vuelve oscura, torpe, indirecta” 

(JOURDE; TORTONESE; ROAS, 2011, p.264) y se establezca la 

vacilación. Moviéndose sutilmente en la frontera entre autobiografía 

y novela, este desdoblamiento indeciso entre autor, narrador y 

                                                           
26

 También se podría considerar esta estrategia como una manifestación de la 
“suprarreferencialidad” mediante la que la literatura escrita desde el siglo XX, a pesar 
de cuestionar “la mimesis novecentista y la confianza que su realismo tenía en las 
relaciones lenguaje-literatura-mundo […], no abandona el diálogo con el referente, 
sino que lo realza hasta exasperarlo” (BARRENECHEA, 1982, p.381). 
27

 La tonalidad autobiográfica y la referencia al periodismo reaparecen en el segundo 
cuento, A micrófono abierto. El protagonista Jáuregui, que ya apareció fugazmente 
en Tigre como compañero de Manrique (2005, p.16 e 29) se burla a través de su 
emisora, Antena Uno -que ahora sí coincide con la de Benavides- del régimen 
fujimorista. Aparte de la crítica política, resalta la descripción pormenorizada del 
quehacer periodístico: “los micrófonos”, “los cascos”, “los guiones en tres copias”, 
“las llamadas telefónicas de los oyentes” así como “la cabina amplia e inmaculada 
donde inició su nuevo programa” (BENAVIDES, 2005, p.35-36). Si bien este relato no 
puede calificarse de fantástico, la insistencia en estos detalles parece ratificar la 
explotación autobiográfica del personaje principal en Tigre. 
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personaje, se perfila como un “elemento estructural” que juega con 

“la expresión de la subjetividad” (HONORES, 2010, p.195) y, por lo 

mismo, participa de la “renovación formal” (2010, p.36) de la 

literatura fantástica. De este modo, la explotación de lo 

autobiográfico esencialmente afecta al nivel discursivo28 y se presenta 

como instrumento de lo “fantástico de lenguaje o de discurso” 

(RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, 2010, p.4)29. 

Al mismo tiempo, lo autobiográfico, mediante el 

desdoblamiento entre autor, narrador y protagonista que implica, se 

conecta con la figura del doble. Esta es considerada por Honores 

como uno de los elementos temáticos típicos del proceso de 

modernización por el que pasa la narrativa fantástica, al lado de la 

presencia del bestiario, el uso de símbolos y de alegorías, la presencia 

de las máquinas como signo de la modernidad y los objetos 

fantásticos. Más precisamente, Honores afirma que  

                                                           
28

 Como lo señala también Roas, la vacilación puede ser inducida por una 
transgresión en los niveles semántico, sintáctico o discursivo del texto (2011, p.268). 
Mientras las dos primeras transgresiones se concretan en unos elementos temáticos 
como la figura del doble, la presencia del bestiario o el funcionamiento de objetos 
descomunales, las que ocurren en el nivel discursivo, tienen que ver con unos 
procedimientos formales. Entre estos figuran unos juegos espacio-temporales 
(desenlace regresivo, metalepsis...), unas “estrategias discursivas” (metáforas, 
neologismos, oximorones, literalización del sentido figurado, adjetivación connotada) 
o la manipulación de la enunciación por medio de la metaficción, “unas estrategias 
textuales que ponen en crisis la ilusión de realidad que postula la mimesis […]” 
(ROAS, 2011, p.265-266). 
29 Rodríguez Hernández distingue este término, que implica la combinación de unos 
recursos narrativos (2010, p.5) de lo “fantástico de percepción”, que se basa en la 
configuración prototípica de la combinación de un lenguaje mimético y de un 
elemento sobrenatural (2010, p.3). 
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[e]l tópico del doble, canónicamente dentro de 
la literatura fantástica, supone la presencia de 
una alteridad que pone en riesgo la 
individualidad del sujeto: es decir que, mediante 
el tópico del doble, se plantea la crisis del sujeto 
(2010, p.166)  

una crisis que es causada por “la alienación” del individuo “ante la 

masa anónima” y por su fragmentación “en múltiples ‘yo’ debido al 

contacto con la urbe moderna” (2010, p.171). 

Por lo tanto, el desdoblamiento a través de lo autobiográfico 

que se opera en Tigre puede ser visto como una manifestación de un 

“doble subjetivo”, por el que “en un relato fantástico, el personaje 

principal (o el narrador-personaje) podrá entonces encontrarse 

confrontado a su propio doble” y, más precisamente de su variante 

“interna” (HERRERO CECILIA, 2011, p.25). Herrero Cecilia distingue 

este “carácter interno”, basado en “el yo interior fragmentado”, del 

“carácter externo”, que pone de relieve “el yo repetido o desdoblado 

en ‘otro’, en un ser diferente con el que se identifica el yo del 

personaje” (2011, p.25)30. Visto que, en este último caso el personaje 

se ve confrontado con “l’articulation en lui de deux instances, le sujet 

et l’objet” (JOURDE; TORTONESE, 1996, p.92), el doble tiene un 

aspecto fenoménico y visual más pronunciado, por lo que se ajusta 

más a lo que Rodríguez Hernández define como “lo fantástico de 

percepción” (2010, p.3). 

                                                           
30

 A este respecto, Herrero Cecilia se basa en la teoría de Jourde y Tortonese, que 
distingue este doble subjetivo o “interior” del doble objetivo o “exterior”, en el que el 
personaje principal o el narrador-personaje se ve confrontado al doble de otro 
personaje y, por lo tanto se pregunta “si las leyes del mundo han sido perturbadas” 
(HERRERO CECILIA, 2011, p.28). Ambos dobles pueden ser “internos” o “externos” si 
se refieren respectivamente a un proceso psíquico o físico (2011, p.25). El presente 
estudio solo enfocará el doble subjetivo, en su variante interna e externa, ya que es 
este el que se manifiesta casi exclusivamente en La noche de Morgana. 
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A estas alturas, el desdoblamiento más bien técnico y abstracto 

en Tigre – evidenciado, además, por su ubicación en el cuento 

inaugural – parece funcionar de trasfondo para la escenificación del 

doble subjetivo externo en otros tres cuentos31. Para observar cómo 

se arman estos personajes desdoblados, nos basaremos en la 

tipología de Doležel (1985), que permitirá dar cuenta de los 

procedimientos de “fusión”, “fisión” y de “metamorfosis” (HERRERO 

CECILIA, 2011, p.41-42) que se articulan en los relatos Señas 

particulares, ninguna, Dedito y El Ekeko. 

El doble por fusión se concibe como un proceso de 

acercamiento que se realiza en un mismo individuo “en fusionant 

deux individus séparés” (DOLEŽEL, 1985, p.468). En Señas 

particulares, ninguna esta fusión de dos individualidades 

originariamente separadas se concreta en un juego con la narración 

hecha en segunda persona. Mientras al principio el tuteo puede ser 

interpretado como un simple apóstrofe – “a Ramiro lo conocías desde 

el tiempo de la Primera Dictadura” (BENAVIDES, 2005, p.127) o, en su 

versión plural, como refuerzo de las afinidades que tienen los dos 

personajes – “Ya por aquel entonces había entre ustedes un vínculo 

de gustos y preferencias” (2005, p.128) –, más adelante sirve para 

darle cuerpo a la imagen especular con la que se ve confrontado el 

héroe. Cuando este quiere darle un cigarrillo a Ramiro, el empleo del 

tú insiste de manera llamativa en la creciente coincidencia entre los 

dos: “Tu mano tembló ofreciéndote un cigarrillo” (2005, p.139). 

                                                           
31

 La afinidad entre ambos procedimientos ya fue señalada por Alberca, quien alega 
que en El otro de Borges (Libro de arena, 1975) “el autor desarrolla el tema del 
doble”, combinándolo con una estrategia que “mezcla de manera modélica los 
comprobados elementos autobiográficos con otros ficticios” (ALBERCA, 2005-2006, 
p.121). 
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Ramiro, inquietado tanto por “los estragos de la guerrilla” – el 

contexto global lo constituyen los ataques senderistas a finales del 

siglo XX – como por su trabajo en “las granjas comunales del norte” 

(2005, p.133), efectivamente parece ser el sosia del héroe. Viste una 

“camisa azul de rayitas exacta, idéntica” (2005, p.130), tiene los 

mismos modales – “[…] sacudió la ceniza con el meñique. Como tú lo 

hacías” (2005, p.135) – y hasta garabatea su firma de igual manera: 

“Tu firma, trazo por trazo tu firma” (2005, p.141). Tales semejanzas 

sacan de quicio al protagonista, quien vive atormentado por “un 

temor de espejos que no tenía asidero en un mundo racional y 

lógico” (2005, p.128) y por “la horrible sensación de sentirte 

plagiado. La pequeña angustia de pensarte prolongación de otro ser 

que se adueñó de ti” (2005, p.132), sentimientos que, conforme a las 

observaciones de Honores (2010, p.166), hacen peligrar su identidad. 

Nuevamente la confusión de empezar a perder 
tu identidad [...], de no saber quién eras, se te 
enroscó en el estómago, porque cuando 
mirabas a Ramiro directo a los ojos sentías 
violentamente como si estuvieras mirándote 
desde adentro [...] pero tú no escuchabas ya, 
con la vista clavada de pronto en el reloj de 
Ramiro, exacto, idéntico, el mismo que 
intentabas absurdamente ocultar frotándote 
con fuerza la muñeca. (BENAVIDES, 2005, p.134) 

La mínima posibilidad de que pudiera tratarse de unos meros 

parecidos entre dos personajes diferentes se desvanece cuando el 

héroe, después de ganarle a su alter ego una interminable partida de 

póker, que por las destrezas comparables de los contrincantes 

siempre terminaba en un empate (2005, p.140), decide acabar con la 

molesta coincidencia. Para ello, le sabotea a su doble los frenos del 

coche, que, para más inri, es de la misma marca que el suyo (2005, 

p.141). Sin embargo, cuando, camino a su casa, se imagina cómo le 
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comunicarán el accidente fatal de Ramiro, el protagonista siente con 

horror cómo al efectuar un frenazo de emergencia su propio pedal no 

le responde. Su muerte inminente constituye la prueba de la fusión 

final entre los personajes y justifica la vacilación que experimenta el 

lector a lo largo del cuento. 

Si el desdoblamiento funde a dos personajes en uno solo en el 

relato anterior, procede de manera inversa, creando dos 

personificaciones por “scission d’un individu simple” (DOLEŽEL, 1985, 

p.469), o sea, por fisión, en Deditos. Este cuento narra la degradación 

de la relación amorosa entre Antonio, un pintor, y María Luisa, su 

antigua proveedora de materiales de dibujo. El desinterés paulatino 

del artista por su novia que tenía “algo de miedo por descubrir que el 

amor de Antonio hacia la pintura era mayor que el que le ofrecía a 

ella” (BENAVIDES, 2005, p.46) se materializa en la independencia 

creciente de sus dedos. Al principio, los dedos corazón e índice le 

servían a Antonio de instrumento para explorar el cuerpo de su 

amada, a quien  

le agradaba la manera que tenía él de caminarla 
con los dedos, de buscarle los labios en un 
correteo digital que empezaba en el pecho, 
ascendía por su garganta con un cosquilleo de 
pisadas diminutas [...] (2005, p.48)  

Sin embargo, a la larga estas extremidades terminan convirtiéndose 

en partes de “esas manos siempre tan ajenas, en esas caricias que 

cada vez eran menos caricias y más paseo dubitativo sobre su cuerpo 

[...]” (2005, p.50-51) hasta tal punto que parecen componer a un 

personaje totalmente diferente. 

las manos que de pronto se convertían en dos 
dedos traviesos que cada vez eran menos 
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Antonio, algo como una personita que nada 
tenía que ver con el pintor, con el hombre que 
amanecía envuelta en una niebla de colores 
dibujando enfebrecido aquel conjunto de 
collages que tendrían significado intrínseco y 
global al mismo tiempo [...]. (BENAVIDES, 2005, 
p.51) 

Reduciéndose para María Luisa, cual pars pro toto, a “una 

personita que entregaba minúsculas dosis de ese amor que ya no me 

das, Antonio [...]” (BENAVIDES, 2005, p.52) los dedos llegan a 

constituir un doble del héroe que propicia el desarrollo fantástico del 

relato. Transformados en un ente autónomo, los dedos adoptan una 

“postura desafiante” (2005, p.54) frente a Antonio y, como una 

encarnación de su mala conciencia, se vengan de su dejadez. Después 

de la partida de María Luisa, se atacan al protagonista, sumido en la 

soledad más absoluta, para finalmente estrangularlo. 

Cogió con la otra mano la botella de pisco que 
guardaba en el cajón del velador y bebió un 
largo trago áspero y ardiente mientras sus 
dedos enfurecidos se acercaban desde el pecho 
hasta su rostro sudoroso y desde allí la extraña 
sensación de sentirse acusado por otro que era 
él y no era él [...] El sueño lo fue ganando entre 
respuestas incoherentes y la jadeante sensación 
del alcohol mientras sus dedos seguían 
vitalmente ajenos a su borrachera; [...] una 
cadena infinita de recuerdos triviales que lo 
empezaban a asfixiar con la fiereza del 
arrepentimiento tardío, una expiación que [...] 
tenía [...] mucho de castigo, de llanto y opresión 
y falta de aire y mano atenazada en el cuello, 
apretando con rencor y cada vez más con 
fuerza, con más fuerza. (BENAVIDES, 2005, p.54-
55) 
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Por este camino, las palabras el “otro que era él y no era él” 

lexicalizan la escisión del personaje en dos32 y alimentan la vacilación: 

¿los dedos asesinos aprietan de verdad o solo reproducen de forma 

metafórica el peso insoportable del subconsciente? 

El doble se realiza por “métamorphose” (DOLEŽEL, 1985, 

p.469) al tomar cuerpo en “un individuo que va a llegar a 

transformarse en su identidad adquiriendo una personalidad 

diferente de la que tenía anteriormente”. Este proceso puede 

realizarse de manera “reversible” o “irreversible” y resultar en una 

“forma humana” o “no humana” (HERRERO CECILIA, 2011, p.42). Un 

ejemplo de la modalidad irreversible y no humana lo constituye El 

Ekeko, cuento en el que la metamorfosis es fortalecida por la 

situación narrativa: la narración autodiegética establece una distancia 

entre la relación que el narrador-protagonista tenía en el pasado con 

Laura, una profesora de antropología, y un presente, desde el que 

cuenta el final de sus experiencias con ella. Este momento de la 

narración parece constituir para el héroe un punto de ruptura, ya que 

le deja ver a un antiguo socio y su mujer como “lejanos, qué 

imposibles me quedan ambos ahora no obstante su irremediable 

cercanía” (BENAVIDES, 2005, p.70). Esta cercanía a su vez se ilustra en 

la familiaridad que dice tener el héroe con los detalles del entorno en 

que viven sus amigos, como “la araña en el comedor […] cuyos 

chispazos de cristal conozco ahora hasta la saciedad, hasta la náusea” 

(2005, p.71). Al mismo tiempo, esta extraña paradoja entre 

                                                           
32

 Dentro de esta categoría, Doležel distingue los dobles simultáneos (simultanés) de 
los exclusivos (exclusifs). Mientras los primeros comparten un mismo espacio, como 
se da en el presente cuento, los segundos no coexisten en un mismo espacio y 
tiempo. El ejemplo clásico de esta última variante es Strange Case of Dr Jekyll and Mr 
Hyde (1886) de Robert Louis Stevenson (DOLEŽEL, 1985, p.470). 
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alejamiento temporal y proximidad física le funciona de clave para 

entender los misteriosos planes que Laura tuvo con él: “ahora sé por 

qué lo hizo” (2005, p.71). 

Llevada por su interés por los mitos del Perú serrano ancestral, 

Laura solía hablarle al yo de “aquellos mitos como si estuvieran 

situados más allá de toda duda, tamizados por la certidumbre de lo 

real” (2005, p.71). La presencia de estos oscuros elementos 

mitológicos como “elfos o mukis” (2005, p.72) se manifiesta en la vida 

del protagonista sobre todo a través del Ekeko, un muñequito 

prehispánico que los serranos suelen cargar de bultos y de cigarrillos 

con la esperanza de que les devuelva cosechas abundantes. Esta 

figurita que el héroe ya había conocido en su casa por una sirvienta 

puneña y cuya veneración fue tachada de “brujería” (2005, p.74) 

también se encuentra en un armario del departamento de Laura y 

condicionará la duplicación. 

A punto de emborrachar al protagonista con una “chicha 

dulzona y ácida […] que había traído de un pueblito de Ayacucho” 

(2005, p.72), Laura consigue que la ayude a mudarse de casa. Esta 

tarea le obliga al yo a cargar con cajas y paquetes pesados igual que 

lo hace la misteriosa estatuilla y, por lo tanto, lo predispone a una 

extraña transformación. 

Laura se rió […] con un chaleco andino y 
multicolor en las manos, te he traído esto de 
Ayacucho, agregó sonriendo, pruébatelo a ver 
qué tal te queda. No quise desairarla y me lo 
puse sintiendo que me subían los colores a la 
cara […] y […] nos apuramos en bajar los 
primeros paquetes, los más pesados. […] intenté 
quitarme la mochila que me puso a la espalda, 
pero ella riendo como una niña traviesa me 
tomó de las manos y se puso a girar conmigo […] 
iba sintiendo sobre mis espaldas poco a poco 
más encorvadas, sobre mi torso y mis hombros, 
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un cansancio humillante y traicionero […]. 
(BENAVIDES, 2005, p.79-80) 

Cuando se despierta del vértigo, el héroe se encuentra “en ese 

interregno de locura y estupor inmóvil que vivo desde entonces” 

(2005, p.79). Metamorfoseado en el Ekeko, recibe entre “mis 

entreabiertos labios de yeso” (2005, p.81) uno de los cigarrillos que 

se fuma Laura y que suelen servirles a los indígenas para agradecerle 

a la figurita los favores recibidos. A pesar de su “grito sordo y 

desgarrado que sin embargo no escapó nunca de mi garganta” el 

héroe transformado les es ofrecido de regalo a sus antiguos socios, 

asombrados por su inexplicable desaparición, y viene a parar “junto a 

la platería” (2005, p.81) en el comedor. Precisamente desde allí el 

protagonista efectúa la narración, por lo que el desdoblamiento 

descrito también incide en el nivel narrativo. 

Al acompañarse de un desdoblamiento narrativo, la 

metamorfosis del héroe en El Ekeko termina escenificando a un doble 

subjetivo tanto externo como interno. De este modo, muestra cómo 

la figura del doble, que se presenta principalmente como un 

fenómeno ligado a lo fantástico de percepción, a través de la fusión o 

la fisión en Señas particulares, ninguna y Dedito, también se relaciona 

con lo fantástico de lenguaje. Efectivamente, la vacilación que 

experimenta el lector ante la figura desdoblada no solo procede del 

sorprendente trastoque del héroe sino que en gran parte es originada 

por la descomunal narración autodiegética. 

Por consiguiente, la elaboración de la figura del doble en El 

Ekeko termina conjugándose con el juego con lo autobiográfico en 

Tigre. Como se ha visto, este instala una ambigüedad entre 

autobiografía y novela, sugiriendo una lectura referencial, y, al mismo 

tiempo, condiciona una intrincada narración desdoblada, dos 
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procesos que fortalecen la vacilación. Induciendo el desdoblamiento, 

lo autobiográfico prepara en La noche de Morgana la escenificación 

de los dobles subjetivos y, cuestionando la propia enunciación, se 

presenta como una clave plausible para explotar lo fantástico de 

lenguaje en general. 
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Felipe Fanuel Xavier Rodrigues (UERJ) 

Sou uma mulher e escrevo a partir dessa experiência. Sou 
uma mulher negra e escrevo a partir dessa experiência. Não 
me sinto inibida ou presa ao que sou. Isso não significa que 
eu nunca tenha enfrentado situações ruins relacionadas ao 

ser negra e/ou mulher, isso significa que a loucura de 
outras pessoas não foi capaz de me deixar louca.i 33 

(CLIFTON, 1984, p.137) 

As Nações Unidas estabeleceram o decênio 2015-2024 como a 

Década Internacional dos Povos de Ascendência Africana, 

objetivando despertar a comunidade mundial para a necessidade de 

reconhecimento, justiça e desenvolvimento de pessoas negras em 

todo o planeta, através da promoção e proteção de seus direitos 

humanos. Se a catástrofe da escravização de um contingente de mais 

de 10 milhões de africanos34 no tráfico transatlântico de escravos 

durante quase quatro séculos de colonização é de difícil 

compreensão, muito mais espanto causa a perpetuação do racismo 

em territórios descolonizados e formalmente democráticos, como o 

Brasil, país que recebeu o maior número dessas pessoas escravizadas 

no período colonial. Embora constituam a maioria da população 

atual, os afrodescendentes ocupam as piores posições na sociedade 
                                                           
33

Todas as traduções realizadas no decorrer do texto são de responsabilidade do 
autor e constam ao final deste. [Nota do Editor]. 
34

 Essa estimativa é baseada em informações sobre quase 36.000 viagens negreiras 
transatlânticas entre os séculos XVI e XIX. O Banco de Dados do Tráfico Transatlântico 
de Escravos (The Trans-Atlantic Slave Trade Database) calcula que o número real de 
africanos transportados à força para as Américas tenha sido de 12,5 milhões. (ELTIS, 
2009) 
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brasileira, notória por manter no topo de suas estatísticas de 

homicídio jovens negros mortos (CERQUEIRA et al., 2016). A 

perpetuação da hostilidade aos negros também é observada em 

outros contextos marcados historicamente pela escravidão de 

africanos, como é o caso dos Estados Unidos, dentro do qual está 

abrigada a segunda maior diáspora africana depois do Brasil. Embora 

os afro-americanos representem cerca de 13% da população 

hodierna dos EUA, eles tendem compor a maior parte da massa 

carcerária do país. Estudos revelam que a taxa de encarceramento de 

jovens negros se manteve alta nos últimos 30 anos (WESTERN; 

WILDERMAN, 2009) e a probabilidade de um cidadão estadunidense 

negro ser preso é cinco vezes maior que a de um branco (NELLIS, 

2016). 

Os fenômenos genocídio negro no Brasil e mass incarceration 

de afro-americanos evidenciam a continuidade histórica de sistemas 

racistas que desumanizaram os sujeitos de origem africana a fim de 

explorarem sua mão de obra em empreendimentos coloniais. O 

fracasso das atuais democracias em combater a discriminação racial 

tem origem no enraizamento de ideologias racistas, surgidas a 

reboque do processo de descolonização, que adiaram a promoção 

dos direitos humanos dos negros e mantiveram intactos discursos de 

marginalização. A “desracializada” democracia racial brasileira 

prometeu igualdade irreal aos afrodescendentes por ela 

inferiorizados, ao mesmo tempo em que permitiu a discriminação 

descarada por parte dos brancos, mostrando-se um mito (AFOLABI, 

2009; BURDICK, 1999). Já o sistema de castas Jim Crow oficializou, 

mediante o uso da lei, violência ilegal, ameaça de força e terrorismo, 

a inferiorização social de afro-americanos (DAVIS, 2005). Portanto, a 

persistência do racismo na contemporaneidade comprova “os graves 

limites da democracia em relação contrária aos ideais democráticos 

professados” (WEST, 2004, p.14), submetendo as imagens e 

representações do sujeito negro a atribuições sociais cujo objetivo é a 
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delimitação de um lugar socialmente inferior para esse sujeito. 

Contudo, a afirmação da humanidade negra em contextos racistas 

desafia essa ordem de um mundo racialmente hierárquico herdada 

do colonialismo, como revelam as literaturas contemporâneas de 

mulheres afrodescendentes. 

Ainda que a eficácia dos sistemas de dominação esteja 

evidente na interiorização do racismo e no sentimento de 

inferioridade que alteram a capacidade de os afrodescendentes 

amarem a si mesmos, o cultivo do “amor interior” constitui um 

processo de descolonização, em que sujeitos herdeiros dos danos 

físicos e psicológicos da colonização “recriam” a si mesmos como 

seres humanos, rompendo, assim, com a lógica social que permite a 

prevalência da discriminação racial. Segundo bell hooks, “a mulher 

negra descolonizada precisa definir suas experiências de forma que 

outros entendam a importância de sua vida interior” (2006, p.195). 

As literaturas de mulheres negras exploram exatamente a 

individualidade e as relações pessoais como uma maneira de 

compreender a complexidade de questões como a discriminação 

racial e de gênero. 

Dentro da circunferência do mundo Atlântico Negro, as 

literaturas contemporâneas de autoras afrodescendentes revelam o 

poder de sujeitos culturais que lutam por sua raça, tradições e 

direitos, traduzindo a subjetividade de quem narra as próprias 

experiências como negação do papel de vítimas passivas da 

persistente injustiça racial que obstrui o estabelecimento de 

democracias de fato igualitárias. 

Este trabalho se dedica ao estudo comparativo das literaturas 

contemporâneas de escritoras negras em localidades das Américas, 

especialmente no Brasil e nos Estados Unidos, dois dos mais 
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significativos territórios da diáspora africana no Novo Mundo. Entre 

as muitas autoras que se destacam nesses contextos no período que 

vai do final do século XX à contemporaneidade, podem ser citados 

nomes reconhecidos nos cenários literários de ambos os países como 

Conceição Evaristo, Miriam Alves e Esmeralda Ribeiro no lado 

brasileiro (DUARTE, 2011, 2014; SALGUEIRO, 2011); e, no âmbito 

estadunidense, Toni Morrison, Alice Walker e Edwidge Danticat; entre 

outros (GATES; SMITH, 2014). O presente artigo realça a obra de Mãe 

Beata de Yemonjá e Maya Angelou, duas autoras que apesar de 

geralmente terem seus nomes listados nos róis de escritoras negras 

contemporâneas, os estudos críticos acerca de sua produção literária 

ainda estão incompletos (Angelou) ou incipientes (Mãe Beata). Para a 

realização dessa análise comparativa, atentou-se para os possíveis 

“entre-lugares” (BHABHA, 2010) nas experiências de 

afrodescendentes narradas nos textos literários ora apresentados, 

realçando as questões identitárias inerentes às autoras das obras. 

Atenta-se, entretanto, para o alerta de que, em contextos da diáspora 

africana, possivelmente “a intraduzibilidade queira ser preservada no 

processo de sobrevivência de culturas” (RODRIGUES, 2015, p.65). 

A autora estadunidense Maya Angelou (Marguerite Annie 

Johnson) nasceu em 1928, em Saint Louis, Missouri, tendo falecido 

em 28 de maio de 2014 em Winston-Salem, Carolina do Norte. Ao 

longo de sua vida, ela desempenhou o papel de poeta, autobiógrafa, 

performer e ativista dos direitos civis. Alcançou prestígio com sua 

criação autobiográfica que abriu as portas do reconhecimento na 

literatura de seu país e a consagração popular de sua produção. 

Contudo, a popularidade de sua escrita tende a estar atrelada ao 

declínio de sua reputação crítica (WALL, 2014). Na posse de Bill 

Clinton, Angelou proferiu talvez o mais belo “bom dia” da história 

recente de sua nação através dos versos de seu memorável poema 

“On the Pulse of Morning”, muito aplaudido pela crítica, o que inclui 

uma aceitação de Harold Bloom (2010, p.28), crítico que atribuíra a 
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falta de estima crítica pela obra poética de Angelou à ausência de 

“demandas formais ou cognitivas” ao leitor (BLOOM, 2009, p.1). Com 

essa realização, Angelou aumentou a vendagem de seus livros e se 

tornou a primeira pessoa de origem africana e a primeira mulher na 

história a escrever um poema para tal feita (BRAXTON, 1999). 

Leitores de Angelou estão familiarizados com uma arte da 

palavra que salienta a força de um self que se revela indestrutível, 

malgrado o ímpeto de seu sofrimento e as adversas experiências para 

enfrentá-lo. No poema “We Had Him”, escrito por ocasião da morte 

de Michael Jackson, Angelou apresenta o luto como uma luta 

contínua da vida que a qualquer momento pode “escapar”: “Amados, 

agora sabemos que nada sabemos,/ Agora que a nossa estrela 

brilhante e reluzente pode escapar de nossas mãos como um sopro 

de vento de verão”ii (Apud VENA, 2009). Assim como Ralph Waldo 

Emerson, que ao falar sobre morte de seu filho, destacou a 

“evanescência” e a “volatilidade” humana como “a parte menos bela 

de nossa condição” (1997, p.128), Angelou reflete sobre a 

incapacidade de se segurar firmemente qualquer coisa com as mãos 

quando se tem consciência da morte. Ainda que seja sofrido, o 

escape não impõe uma derrota à vida, mas sua continuidade circular, 

sua renovação por meio daquelas pessoas que ainda haverão de 

“crescer”, como se lê no poema “Elegy” que Angelou dedicou aos 

abolicionistas afro-americanos Harriet Tubman e Frederick Douglass, 

cujas primeiras e últimas linhas afirmam: “Deito-me no túmulo/ e 

observo meus filhos/ crescerem”iii (ANGELOU, 1984, p.115). 

Uma parte significativa do crescimento de Angelou ocorreu na 

pequena cidade de Stamps, no estado do Arkansas, onde a pequena 

Maya cresceu na companhia da avó, do irmão e do tio. A cidade 

guarda marcas da colonização não apenas na homenagem que faz a 

um antigo colono da área no nome (Hardy James Stamps), mas 

também na manutenção de um sistema de discriminação racial. 
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Em Stamps, a segregação era tão completa, que 
a maioria das crianças negras não sabiam 
realmente, em absoluto, como eram os brancos. 
Sabiam que eles eram diferentes, para serem 
temidos, e nesse temor estava incluída a 
hostilidade dos destituídos de poder contra os 
poderosos, dos pobres contra os ricos, do 
trabalhador contra o patrão e dos maltrapilhos 
contra os bem vestidos.

iv
 (ANGELOU, 1996, p.30) 

Em um dos vários redutos da segregação racial no sul dos 

Estados Unidos capitaneada pelo sistema Jim Crow, Maya aprendeu 

também o valor da comunidade negra, tendo dedicado sua principal 

obra autobiográfica, I Know Why the Caged Bird Sings, a seu filho e a 

“todos os fortes pássaros negros da promessa que desafiam 

adversidades e divindades e cantam suas canções”v (ANGELOU, 2004, 

p.3). Desde o início da vida em Stamps, as dificuldades de adaptação 

permitem reflexões sobre a identidade de Maya enquanto mulher 

afrodescendente. A sensação de abandono e deslocamento se une à 

sua reação de estranhamento diante de um ambiente hostil aos 

negros. No entanto, seu olhar crítico-criativo captura a essência das 

estratégias de sobrevivência dos afro-americanos que atribuem 

significado próprio a discursos religiosos para construírem suas 

próprias referências identitárias. O cuidado da comunidade negra 

para com seus membros possibilita a sobrevivência apesar das 

limitações impostas pelos brancos. Dolly McPherson nota que o livro 

de Angelou é uma “tentativa de preservar e celebrar a humanidade 

em que pesem as adversidades aparentemente impossíveis” (1990). 

Por isso, a obra “atesta a resiliência incrível dos negros e sua 

capacidade de lidarem com as desigualdades do racismo 

estadunidense.” (1990, p.37). Assim, nos anos iniciais de sua 

formação, Angelou encontra nas experiências da comunidade negra e 

no uso que faz da palavra falada e significada, o fundamento para o 

registro de sua própria trajetória. 
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Mãe Beata de Yemonjá (Beatriz Moreira Costa) nasceu em 20 

de janeiro de 1931, nos arredores da cidade de Santiago do Iguape, 

no Recôncavo Baiano, cuja maioria da população é de ascendência 

africana (SILVA; GUIMARÃES; GRISOLIA, 2010). Além disso, esse 

território de tradição oral abundante (FILHO, 2006) tem como capital 

a cidade portuária de Salvador, uma das cidades que receberam o 

maior número de africanos escravizados nos tempos coloniais 

(MYERS, 1999, p.302). O Recôncavo Baiano constitui um espaço 

privilegiado de formação cultural para alguém que viria a se tornar 

uma ialorixá do candomblé. Nas redondezas da “Roma Negra” ou 

“Meca da Negritude”, o crescimento da afro-brasileira vai ocorrer ao 

pé de sua bisavó, “escrava de dentro” originária de Tapa, na Nigéria, 

de quem pôde ouvir muitas das histórias narradas nos contos, 

ensaios, poemas e memórias que formam sua literatura. 

Na fase adulta, Mãe Beata deixou o Recôncavo Baiano em 

direção ao estado do Rio de Janeiro. Atualmente, a autora reside em 

uma região que pertence ao antigo Recôncavo da Guanabara, ou 

Baixada Fluminense, onde está localizado o seu terreiro, Ile 

Omiojuaro. Na ocasião em que seu terreiro foi reconhecido como 

Patrimônio Cultural, Mãe Beata definiu a Baixada Fluminense como 

“esse grande pedaço de África” (Apud LINS, 2015), aludindo à 

histórica presença de afrodescendentes no perímetro. 

No Brasil colonial, as cidades atlânticas de Salvador e Rio de 

Janeiro tiveram as principais baías para se ancorar na costa brasileira, 

o que transformou os seus Recôncavos em verdadeiros portais 

culturais pelos quais passaram pessoas oriundas de várias tradições, 

línguas e culturas. Havendo desembarcado em portos com carga 

humana, os africanos escravizados dispunham apenas de seus corpos 

para sobrevirem no hostil ambiente colonial brasileiro. Uma vez que a 

entrada nesses portais não permitia a volta para eles, toda a 

materialidade de suas culturas precisou ser retraduzida por meio de 

ressonâncias e rememorações. Desta forma, sujeitos negros 
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contaram a seus filhos narrativas que puderam ser lidas no que havia 

de África em seus gestos mais cotidianos, assim como em sua música, 

dança, drama, fala e mitos. A reverberação desses ecos da África 

produziu formas diaspóricas de cultura que compõem a herança 

africana brasileira. 

Mãe Beata ocupa a posição de sacerdotisa do terreiro de 

candomblé da tradição iorubá ou nagô, sendo uma ìyálôrisà, isto é, 

uma “mãe que tem conhecimento de orixá” (BENISTE, 2011, p.413). 

Essa autoridade suprema do terreiro guarda tradições apreendidas ao 

longo de sua vida, que constituem uma sabedoria ancestral de 

origem africana preservada por meio de conhecimentos e 

experiências relativos às práticas religiosas que são transmitidas aos 

iniciados. A ìyálôrisà também é ìyálàse, isto é, “‘mãe’ do àse do 

‘terreiro’”, porque recebe, herda e irradia “toda a força material e 

espiritual que possui o ‘terreiro’ desde a sua fundação.” (SANTOS, 

2016, p.44-45). 

A responsabilidade pela preservação do àse indica que Mãe 

Beata opera no campo da manutenção de uma “fonte central” de que 

muitos afro-brasileiros dependem no processo de produção cultural e 

resiliência (AFOLABI, 2005, p.108). Contra as adversidades do 

racismo, há uma força que vitaliza também um senso de identidade 

negra capaz de desafiar a imposição ideológica de uma sociedade 

“desracializada” no Brasil. A contrapelo das promessas de um paraíso 

racial, a pequena Beata conheceu a discriminação racial pelas 

palavras de uma professora, que a impediu de sair vestida de anjo na 

procissão de Nossa Senhora Imaculada Conceição: 

— Beata, você não pode se vestir de anjo. Nem 
você nem esses aí. Você não pode ser uma filha 
de Maria. 

— Por quê? Eu não sou filha de papai do céu? 
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— Não. Os filhos de Deus não são pretos, e você 
é preta! (Apud COSTA, 2010, p.56) 

O mito da democracia racial é desmascarado no discurso da 

professora. Na realidade da democracia racial brasileira, os bens 

culturais de prestígio, como a garantia teológica da filiação divina, são 

interditados aos “pretos”. Após a traumática experiência, a jovem 

Beata experimentou seu “choro mais profundo”. A narrativa denuncia 

a exposição precoce das crianças negras a formas variadas de 

racismo, o que se estende à discriminação religiosa, como é o caso 

das crianças adeptas do candomblé (CAPUTO, 2012). Na experiência 

narrada por Mãe Beata, a interdição do acesso pleno dos negros aos 

símbolos religiosos é uma tentativa de circunscrever sua 

subjetividade, restando-lhes as posições sociais mais inferiores. 

Contudo, anos mais tarde, em sua obra de contos Caroço de 

Dendê, a autora afirma a sua identidade negra, indicando que não se 

sucumbe aos históricos ataques à humanidade dos sujeitos 

afrodescendentes: “Hoje, eu sou uma omorixá e uma lutadora de 

minha religião e de minha raça. Meu nome: Beata de Yemonjá.” 

(YEMONJÁ, 2008, p.122) Desta forma, à negação da professora que 

dizia quem a criança negra “não era” contrapõe-se a afirmação de 

uma mulher que diz “eu sou”, “minha religião”, “minha raça” e “meu 

nome”. Trata-se de uma afirmação identitária em que percepções de 

subjetividade, religião e raça confluem com processos de 

ressignificação de heranças africanas. 

Para o crítico Henry Louis Gates Jr., há uma tradição literária 

negra embasada em conceitos africanos, um dos quais seria 

justamente o vocábulo àse, que se diferencia de uma simples palavra: 

Àse é [um termo] mais sério, assertivo e repleto 
de ação em comparação com a palavra comum. 
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É a palavra com irrevogabilidade, reforçada com 
dupla asserção e autenticidade intrépida. (1989, 
p.7)  

Esse tropo retórico negro tem como referência enunciativa a 

divindade Exu, que “é a figura iorubá do metanível de uso da 

linguagem formal, do status ontológico e epistemológico da 

linguagem figurativa e sua interpretação.” (GATES, 1989, p.6). Em 

comparação com o mensageiro e intérprete das divindades gregas 

Hermes, de cujo epíteto deriva a palavra hermenêutica, o nome de 

Exu também pode ser associado aos “princípios metodológicos da 

interpretação de textos negros”, como propõe Gates, ao sublinhar a 

adequação de uma expressão iorubá cunhada pelo escritor nigeriano 

Wole Soyinka para descrever os prolegômenos de uma teoria literária 

afro: “Esu-’tufunaalo, literalmente ‘aquele que desvenda os nós de 

Exu.’” (GATES, 1989, p.9). Como a metáfora negra da crítica literária, 

tradução e interpretação, a figura de Exu aponta a encruzilhada como 

princípio hermenêutico através do qual a produção literária de 

afrodescendentes pode ser lida em toda a sua complexidade. 

As literaturas de Maya Angelou e Mãe Beata de Yemonjá 

comunicam a “palavra como som”, ou a “palavra audível”, possíveis 

traduções de àse (GATES, 1989, p.7). Empoderadas pela escrita, 

Angelou e Mãe Beata expressam uma força que sempre vitalizou os 

sujeitos negros em seu árduo processo de sobrevivência desde os 

tempos sombrios da escravidão: o àse, a palavra que “desencadeia 

ação, influencia a realidade, invoca tanto quanto provoca, [e] faz 

coisas acontecerem.” (AFOLABI, 2005, p.108). À luz das lutas 

históricas dos afrodescendentes, pode-se dizer que tal poder 

fundamenta literaturas contemporâneas de mulheres negras que 

narram histórias de resiliência em posição contrária aos efeitos 

perversos e desumanos de um mal-estar colonial que ainda 

prevalece, causando danos em experiências democráticas com a 
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conservação de sistemas racistas e o adiamento da urgente 

necessidade de reconhecimento dos direitos humanos dos negros. 

As vozes literárias de mulheres de origem africana, outrora 

ignoradas, “podem implodir ou sair de forma explosiva”, (DAVIES, 

1995, p.3) revelando o ímpeto da palavra que não aceita mais a 

violenta naturalização da tortura física e psicológica imposta pelo 

racismo. Enquanto sofriam os efeitos dessa barbárie contemporânea, 

Mãe Beata de Yemonjá caracterizava sua “palavra”, “corpo” e “voz” 

como “armas” legadas pelos seus “ancestrais que lutavam mesmo em 

surdina” (Apud COSTA, 2010, p.72) e Maya Angelou se identificava 

como uma escritora negra “ouvindo atentamente o seu povo que 

fala.” (ANGELOU, 1984, p.4). 
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Fernanda Martinez Tarran (UEL) 

O gótico remonta às origens da civilização humana, às 

primeiras narrativas que envolviam crença, conhecimento e medo. 

Desde as eras mais remotas, histórias míticas e misteriosas, 

transmitidas oralmente, já assombravam a humanidade. Essa sempre 

foi a essência do gótico: contos sobre a escuridão, o terror, a noite e o 

desconhecido são tão antigos quanto a arte de contar histórias. Com 

o avançar do tempo, as narrativas evoluíram e foram ganhando novos 

contornos. Tornaram-se mais numerosas e diversificadas na 

Antiguidade clássica e na Idade Média, e foram incorporadas por 

autores tão célebres quanto Shakespeare, no Renascimento 

(LOVECRAFT, 1987). 

Eis que, no século XVIII, uma série de fatores permitiu a 

consolidação do que já foi qualificado como gênero literário, modo 

narrativo e conjunto de marcas e temas: o gótico, que representa, 

basicamente, as narrativas em que se conjugam elementos como a 

ambientação noturna, o suspense diante dos acontecimentos, o 

medo do desconhecido e a presença de personagens vilanescos, 

motivados por ambições brutais. O gótico se solidificou através de 

autores (ingleses, principalmente) que produziram freneticamente ao 

longo da segunda metade do século XVIII e assim geraram um 

conjunto de obras – o gótico clássico – que foi reproduzido por 

gerações – ainda que, com o passar do tempo, mudanças 

significativas tenham se operado; o gênero foi ganhando novos 

contornos e uma numerosa prole de subgêneros a ele vinculados 

(BOTTING, 1996). 
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Tendo surgido na Europa, o gótico veio aportar no Brasil no 

século XIX e se incorporou ao nosso Romantismo. Muitos de nossos 

autores foram influenciados por essa tendência, assinalada por uma 

disposição existencial mais lúgubre e sombria, e produziram obras em 

que se buscava, sobretudo, dar vazão a arroubos escapistas – bem 

como atender ao clamor popular por narrativas folhetinescas e 

comercialmente rentáveis. 

Em que pese a produção, em território nacional, de numerosas 

obras que se pode intitular – em maior ou menor grau – góticas, 

autores que se debruçaram sobre nossa literatura declaram haver 

certa resistência quanto ao reconhecimento da existência e 

relevância do gótico brasileiro, especialmente aquele produzido no 

século XIX. A esse respeito, é importante ressaltar que a ausência da 

palavra “gótico” nos textos ou em seus títulos não significa que nossa 

literatura não contenha imagens, temas e personagens de caráter 

gótico. Nosso folclore, como dissemos, contém uma grande 

variedade de elementos míticos, fantasiosos, sobrenaturais e 

assustadores, perfeitamente condizentes com o espírito gótico. 

No entanto, por uma série de razões, dentre as quais a 

prevalência de uma cultura mais voltada para a literatura factual, 

muitas obras góticas publicadas no século XIX acabaram esquecidas 

nas fendas do tempo em benefício de textos de natureza mais 

documental (SILVA, 2010). Uma delas é aquela que aqui se discute – 

os contos de “A Trindade Maldita”, de autoria de Franklin Távora. 

Nordestino, Távora se dedicou, em suas produções, quase que 

exclusivamente a obras de caráter nacionalista e regionalista. Ficou 

conhecido por uma postura literária com ares de manifesto, através 

da qual defendia a literatura de sua região contra aquela que era 

produzida no Sul do país (AGUIAR, 2005). Entre as obras de cunho 

regionalista pelas quais o autor é conhecido, no entanto, há uma – 

sua primeira produção – que foge completamente ao padrão. Em 

1861, Távora, premido pela necessidade financeira – seu pai estava 
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preso e ele tinha assumido a responsabilidade de ajudar a família –, 

escreveu os contos reunidos sob o título “A Trindade Maldita (Contos 

no Botequim)”. Os contos, que tinham sido encomendados pelo 

Diário de Pernambuco, seriam publicados à maneira de folhetim e 

deveriam corresponder ao estilo romântico, ainda em voga à época 

no Brasil. 

Essa obra, que se inscreve na segunda geração romântica, 

contém traços do gótico europeu e contrasta com o restante de seu 

trabalho, já mais próximo do Realismo. Era o início de sua carreira 

como escritor e Távora mergulhou no universo do gótico para 

escrever contos noturnos de crime e suspense. São relatos de fatos 

escabrosos apresentados como as memórias de três sórdidos 

forasteiros que se unem a um taverneiro em uma noite chuvosa. “A 

Trindade Maldita” explora o lado nefasto e impiedoso do ser humano, 

através de narrativas que giram em torno de atitudes perversas do 

passado. A obra trata de acontecimentos levados até o limite da 

tensão moral, rompendo a fronteira da crueldade e da perversão, em 

uma incursão pelas qualidades diabólicas do ser humano. A narrativa 

evoca também o jogo entre o desejo e a posse amorosa, com forte 

influência do byronismo, que representou a rebeldia e a irreverência 

nos vícios e no tratamento do amor (CARPEAUX, 2011). A natureza 

revolta e bravia colabora na criação de uma atmosfera pesada e 

sinistra, propícia para esse tipo de relato. 

Os contos de Távora emprestaram do gótico clássico europeu 

uma multiplicidade de elementos, entre os quais o locus, os temas 

noturnos, a linguagem adjetivada e exuberante, as imagens de uma 

natureza sombria e incontrolável e os mecanismos de suspense. Está 

ausente, no entanto, o elemento sobrenatural, muito comum em 

obras marcadas pelo gótico. Nesse aspecto, os contos se aproximam 

mais do estranho puro (TODOROV, 2008) de Ann Radcliffe e de Edgar 

Allan Poe, da transgressão religiosa de Matthew Lewis e da 

criminalidade e violência das narrativas policiais. A morte, muito 
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presente em “A Trindade Maldita” – como na maioria das obras que 

carregam traços do gótico –, está mais associada ao crime e à 

violência, e não representa uma via para a realização do amor ou de 

fuga da realidade. Assim, são frequentes os crimes sangrentos e as 

mortes mais repugnantes. A introdução de atos repulsivos, como o 

incesto, o parricídio e a necrofilia, equiparam os vilões a verdadeiros 

monstros de propósitos diabólicos. 

Muitos aspectos da composição das personagens ligam a 

trindade maldita de Távora – Carlos, Jorge e Eduardo – aos vilões 

góticos clássicos: os olhos ameaçadores, o passado negro e obscuro, 

a origem do sul da Europa, as inclinações à violência e a luxúria 

excessiva (SÁ, 2010, p.122). A fórmula do vilão em Franklin Távora 

obedece a muitos desses preceitos, uma vez que conta com três 

forasteiros, unidos por características comuns como a degradação 

moral, a agressividade, a desilusão amorosa e a incomum lascívia. 

Frequentemente mais velho que o herói ou a heroína, o vilão 

tem características que respondem por sua natureza magnética ou 

perturbadora. É comum entre os autores góticos ressaltar esses 

elementos, utilizando-se de imagens e termos que inspiram medo e 

apreensão ao descrever os vilões. Sá cita como exemplo a consagrada 

autora Ann Radcliffe, que, ao retratar o padre Schedoni, de O Italiano, 

recorreu a expressões como “quase sobre-humano” e “havia algo 

terrível em seus ares”35 (2010, p.79). O mesmo faz Távora, ao 

prevenir o leitor, logo no início da narrativa moldura, quanto ao 

caráter de seus protagonistas – e, por consequência, quanto à 

natureza das ações que eles seriam capazes de perpetrar. Assim é 

descrito Eduardo pelo narrador em terceira pessoa, ainda antes que 

                                                           
35

 ”almost superhuman”; “something terrible in his air”. 
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tivessem início os relatos escabrosos: “O moço, em cuja physionomia 

pallida resumbravam os traços mais evidentes e vivos de levar uma 

vida toda de desmandos, extravagancias e perdição [...]” (TÁVORA, 

1862, p.2). 

Essa abordagem faz parte de um conjunto de artifícios que visa 

suscitar no leitor sensações de antecipação e terror. O apelo para a 

possibilidade de haver algo monstruoso que se anuncia na fisionomia 

das personagens causa apreensão desde o momento preliminar e 

aparentemente inofensivo da caracterização das personagens. Sá 

afirma que “[o] gótico aqui se aproxima do terror demoníaco, 

prevenindo o leitor das improbidades que podemos esperar desse 

personagem” (2010, p.79). 

Olhos vigilantes e olhares ameaçadores são um símbolo 

recorrente desse comportamento opressivo e tirânico que se insinua 

nas características físicas dos vilões góticos (SÁ, 2010, p.84). Há, em 

“A Trindade Maldita”, uma série de passagens em que o olhar dos 

protagonistas transmite toda a perversidade de seus espíritos. Ao 

constatar que fora traído por sua noiva, Eduardo declara:  

todo o sangue das minhas veias correu-me ao 
cerebro revolto, e eu fixei meus olhos turvos, 
com ar de invulneravel descrença, na pessoa 
que me havia dado aquella informação 
(TÁVORA, 1862, p.20) 

O mesmo narrador descreve da seguinte maneira o confronto travado 

com dois ingleses em uma taverna londrina: “fitei-os com olhares de 

pantéra, apertei com toda a potencia do meu braço o punhal na mão 

[...]” (TÁVORA, 1862, p.24). 

Gonçalo (ou Germano), o esposo traído da espanhola, dá cabo de sua 

esposa em um acesso de fúria e é descrito por Jorge nos seguintes 

termos: “Dos olhos de chacal chammejavam-lhe acentelhas, e das 

duas extremidades da boca selvagem escorriam-lhe cachos de baba 

livida lívida” (TÁVORA, 1862, p.18). A mesma personagem exibe, no 
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desfecho,“o olhar tôrvo, as pupillas dilatadas, o labio inferior um 

pouco destendido a sorver os pingos vermelhos que se escorregavam 

da fronte pegajosa do vingador” (TÁVORA, 1862, p.30). 

Além dos atributos físicos, o vilão tem, habitualmente, uma 

personalidade enganadora que é a marca de sua esperteza. Seu 

comportamento e discurso se adequam à situação vivida; lança mão 

de intimidações e truques para alcançar seus objetivos (PRAZ, 1996). 

Carlos é, definitivamente, um exemplo de vilão astuto: engana 

traiçoeira e sucessivamente várias personagens, dentre os quais o 

conde que era seu protetor. Ele demonstra que, para os vilões, 

atributos morais não são valores legítimos, mas mera aparência. Seu 

discurso é habilmente manejado de modo a atingir seus propósitos e, 

ao mesmo tempo, dissimulá-los perante os demais. Assim, Carlos 

engana Margarida, fazendo-se passar por seu amante, com o 

providencial auxílio da escuridão da alcova; ele engana Henrique, que 

passa a acreditar que está sendo seguidamente dispensado pela 

condessa; engana Eugenia, jurando amá-la, para lograr deitar-se com 

ela; engana, por fim, o conde, envolvendo-o em um engenhoso plano 

que tinha como único fim a aniquilação de Henrique, de modo a 

livrar-se da possibilidade de ser descoberto em suas manobras. Em 

uma trama minuciosamente arquitetada, ele consegue satisfazer 

todos os seus desejos sórdidos, causando mal a todos as demais 

personagens, levando alguns deles ao desespero e à morte e sem ser 

culpabilizado por qualquer de seus atos. As ações de Carlos 

enfraquecem a (precária) unidade daquela família, minando os 

poucos laços ainda existentes e causando sua completa ruína. 

No quesito intimidação, Jorge não fica atrás de seus colegas. 

Ele começa seu relato contando como se apaixonou perdidamente 

por uma mulher que acabara de conhecer em um baile. Mesmo 

sabendo que era casada, não há um instante sequer em que ele 

considere a hipótese de não consumar essa paixão – que evolui 

rapidamente de um sentimento de enlevo e admiração para uma 
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atitude mais incisiva. Jorge segue a espanhola até sua morada, 

suborna uma velha criada e, como um predador acossando a presa, 

invade o quarto de Maria, assediando-a insistentemente e quase a 

obrigando a ceder a seus impulsos lascivos. Ele deixa claro que não 

tinha intenção de recuar e só se evade do local quando uma terceira 

pessoa intervém e um crime acaba por acontecer. Jorge deixa o 

palacete, mas o fato de não ter alcançado seu propósito o deixa 

transtornado e traz à tona todos os seus ímpetos violentos e 

homicidas. Sua atitude para com Maria põe em evidência o papel de 

objeto que a mulher exerce em muitas narrativas gótico-românticas, 

sujeita à violência e aos impulsos masculinos. No relato de Jorge, 

esses impulsos irresponsáveis acabam conduzindo a espanhola para 

sua morte. 

Também Eduardo não tem quaisquer dificuldades em compor 

um discurso falso e intimidador para atingir seus lascivos desígnios. 

Ele aborda um casal de estrangeiros, perdidos entre as ruínas de um 

templo e lhes informa que estariam desobedecendo às leis do país, 

ao vagar pelas ruas durante a madrugada. O estrangeiro se põe 

nervoso diante de tal declaração e Eduardo não hesita em agir com 

extrema violência, eliminando-o, para, por fim, atingir seu real 

propósito. 

Em suma, pode-se dizer que os vilões góticos sempre querem o 

que não lhes pertence e, não podendo tê-lo de bom grado, tomam-

no à força. Suas atitudes são regidas por uma ética capitalista, 

segundo a qual procuram levar vantagem em todas as oportunidades 

e alcançar seus objetivos a qualquer custo, empregando a violência, 

se necessário. Como vimos, Carlos seduz Eugenia, por quem tinha se 

encantado desde que a conhecera, mas não deixa passar a 

oportunidade que se lhe apresenta de deitar-se também com sua 

mãe, Margarida. Jorge não aceita a recusa da espanhola em seu 

primeiro “ataque” e insiste até que ela ceda – a maneira como isso 

acontece não é relatada, já que há uma elipse na narrativa, mas 
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pode-se imaginar com que obstinação ele continuou a assediá-la. 

Eduardo não aceita a traição de seu primeiro amor e aniquila todos 

os envolvidos em um momento de fúria assassina. Também não 

aceita a derrota no jogo de dados e apela para a violência com o 

intuito de afugentar seus adversários. No relato final, sua vontade 

lasciva é lei: para satisfazê-la, ele não mede esforços, chegando a 

causar a morte de duas pessoas para levar a cabo seu intento. São, 

nesse aspecto, individualistas ao extremo, representantes do egoísmo 

capitalista e de uma classe burguesa em franca ascensão. 

Enquanto Távora se apropria de cenários góticos que guardam 

semelhanças com aqueles empregados por Horace Walpole em O 

Castelo de Otranto e a postura sensível e sentimental das heroínas 

d’A Trindade lembra o estilo de Ann Radcliffe, o comportamento 

ímpio de seus vilões está mais próximo da conduta do padre 

Ambrosio, de Lewis. O protagonista de O Monge, incapaz de conter 

seu ímpeto sexual, estupra a própria irmã – sem ter conhecimento 

desse parentesco – na cripta de uma igreja. De modo semelhante, a 

luxúria é, claramente, um dos componentes mais marcantes da 

personalidade dos três vilões de “A Trindade Maldita”. É seu vício 

mais frequente e o que mais os incita ao descontrole, à violência e à 

criminalidade. Quase todos os atos brutais e imorais que cometem, 

fazem-no movidos pela lascívia, que ultrapassa os limites do racional 

e os aproxima do lado mais bestial do homem. Távora usa a 

sexualidade como uma força motivadora na obra: as paixões são 

aumentadas até que se tornem emoções dominantes, distendidas aos 

mais hiperbólicos extremos. Por vezes, a sexualidade é capaz de 

resistir ou até dominar outras forças (ELLIS, 2000, p.35). Tipicamente, 

quando as personagens se apaixonam, fazem-no de maneira 

avassaladora: o amor de Jorge pela espanhola, por exemplo, é uma 

paixão cega de potencial altamente destrutivo, que coloca em risco a 

vida do próprio vilão. Carlos destruiu a família dos Villemer (e colocou 
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em risco a própria estabilidade e segurança) por não conter seus 

vorazes impulsos sexuais. 

Nesse aspecto, “A Trindade Maldita” tem em comum com O 

Monge, de Lewis, passagens que trazem descrições exasperadas de 

desejo. Aqui, entra em cena também o erotismo, característica 

comum na escrita ultrarromântica e cujos exemplos estão por toda a 

obra. Jorge, dominado por intenso desejo sexual ao observar sua 

amada durante o sono, descreve a cena com forte atmosfera erótica:  

Aproximei-me della ás surdinas. As pernas 
cambaleavam-me, o folego se me restringia aos 
poucos, o coração batia-me, como a um insano, 
a vista se me tornára turva e o corpo inteiro me 
ardia em febre. Por pouco não enlouqueci 
(TÁVORA, 1862, p.15) 

No momento em que ele consegue se infiltrar pela primeira vez 

nos aposentos de sua “vítima”, segue-se longa e adjetivada descrição: 

as faces eram nacaradas, os labios vermelhos, os 
seios perfumosos eram candidos e estavam nús 
em pello. Semelhavam-se a dous globos de 
crystal na forma e no candor, porém não na sua 
immobilidade e inercia de pedra, porque elles 
arfavam branda e suavemente (TÁVORA, 1862, 
p.14) 

É também de ordem sexual a premência que leva Eduardo a 

praticar as barbaridades relatadas em sua última narrativa. 

Em que pesem as semelhanças apontadas entre os vilões que 

integram a obra aqui estudada e aqueles presentes nos principais 

textos do gótico clássico, há um detalhe que constitui uma distinção 

importante em relação à tradição: diferentemente da maioria dos 

vilões góticos, nenhum dos três malditos de Távora é nobre, 

tampouco membro do clero. Enquanto, em algum momento de suas 

histórias, a maioria dos vilões góticos foi rica ou desfrutou de algum 
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prestígio, nenhum de nossos três forasteiros menciona riqueza ou 

status – muito pelo contrário. 

Loredano, de O Guarani – comparado a um vilão gótico por 

Daniel Serravale de Sá em Gótico Tropical (2010) –, se equipara, em 

sua origem, aos vilões pobres e simplórios d’A Trindade. Ele possui 

um passado de privações que, segundo Sá, acaba por motivar a 

vilania na fase adulta. Frustrações ou empecilhos decorrentes de 

divisão de classes podem ter alguma influência na história, apesar de 

não serem a única fonte do mau caráter dos vilões. 

Interessante notar que, enquanto a maldade dos vilões 

clássicos do século XVIII parece imotivada e gratuita – uma simples 

consequência da então prevalente oposição artística às idéias 

neoclássicas e da tentativa de trazer o sombrio, o obscuro e o 

grotesco para a literatura –, a vilania da ficção gótica do século XIX já 

vem imbuída, em muitos casos, de uma possível causalidade. Há, aqui 

e ali, aparentes possibilidades de justificativa para a crueldade das 

personagens – o que pode ser um reflexo do advento do 

Romantismo, com seu pensamento individualista, voltado para o 

indivíduo e para sua história. 

O gótico surgiu para confrontar a estética neoclássica, mas 

outras características foram se lhe incorporando ao longo dos anos 

(BOTTING, 1996). Com o surgimento do Romantismo, é inegável que 

se desenvolveu um ideal individualista acompanhado de um espírito 

capitalista – que, apesar de incipiente, já se apresentava no século 

XIX, e que se transmitiu à ficção gótica da época. 

É por tal razão que, enquanto os vilões de Radcliffe são 

malignos e gananciosos sem qualquer explicação plausível, à 

crueldade do Loredano de O Guarani acodem múltiplas causas, como 

a origem pobre, a baixa extração social e até mesmo a frustração no 

amor. 

Em “A Trindade Maldita”, não são bens materiais o que as 

personagens buscam em primeiro lugar – como vimos, quase todos 
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os seus atos são movidos, sobretudo, por seus desejos e paixões. No 

entanto, embora não se fale em privações na infância, na fase de 

formação ou na vida em família, sua condição financeira tem alguma 

interferência em seus destinos, e parece que, em alguns casos, lhes 

foi negada a possibilidade de ascensão social. 

Eduardo começa a vida como pintor e, noivo de Julieta, é 

preterido em prol de um timoneiro – que, supostamente, teria uma 

melhor posição profissional. A perda de seu primeiro amor foi um 

duro golpe para ele e essa frustração pode ter contribuído para a 

construção de sua personalidade egoísta, cruel e desiludida com o 

mundo. 

Carlos vem da França para o Brasil como filho do secretário de 

um conde; é, portanto, filho de um subalterno. Depois da morte de 

seu pai, ele próprio passa a ocupar o cargo de secretário. Ciente de 

sua condição social e econômica, quando Eugenia propõe que se 

casem, ele a alerta para o fato de que o conde não aceitaria o enlace, 

visto que o pretenso noivo não possui bens com que prover o 

sustento da família:  

Tu e eu nada somos; tu és uma mulher, uma 
filha-familias; e eu um pobre homem que nada 
vale, obscuro, miseravel, sem posição, sem 
amigos, sem coisa alguma que o possa 
recommendar (TÁVORA, 1862, p.8)  

Em resposta, Eugenia exibe seu patrimônio em jóias e ouro, que 

causa uma forte impressão no narrador simplório, desprovido de 

quaisquer bens materiais. 

O narrador do primeiro conto não parece, de qualquer 

maneira, ter sérias intenções de desposar a moça. Quando Eugenia 

noticia que rompeu com Alberto e que está, agora, livre para se casar 

com Carlos, o vilão pensa: “Apezar meu, tremi de sorpreza; as minhas 

obrepções e tramas tinham produzido um effeito alem do esperado” 

(TÁVORA, 1862, p.8). Todavia, ele tinha plena consciência de que a 
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própria situação financeira não lhe permitiria casar-se com uma 

dama, caso assim o quisesse. Esse tipo de impedimento, 

representado pelo abismo econômico e social, poderia ser um ponto 

de partida para o seu ressentimento em relação ao mundo e uma das 

possíveis fontes de seu mau caráter. A constatação de que, embora 

vivendo sob o mesmo teto, não pertencia àquela esfera social 

superior – de cujos membros só poderia se aproximar mediante 

tramoias – poderia ter gerado um impacto que se traduziu em 

desilusão, raiva e crueldade, ainda que inconscientes. 

Assim, se há certo fatalismo na maneira com que as 

personagens constatam a própria vileza e a classificam como 

irreversível, ele poderia estar fundado nessa realidade repleta de 

obstáculos sociais e econômicos. Se observarmos o conjunto da obra 

de Távora, uma visão determinista também aparece em seus 

romances regionalistas, em que os atos das personagens estão 

diretamente relacionados ao estado de miséria em que vivem. As 

causas do comportamento do vilão marginal, uma figura comum na 

literatura brasileira do século XIX, raramente estão neles mesmos; 

encontra-se, costumeiramente, nas condições sociais, ambientais e 

políticas que os rodeiam. Em “A Trindade Maldita”, a natureza 

corrompida dos protagonistas determina todas as suas ações, sem 

qualquer possibilidade aparente de reversão. 

É interessante mencionar que, em um paralelo com outras 

obras de Távora, vemos que ele nutria um especial interesse por 

personagens com características de vilania e marginalidade, como o 

protagonista de O Cabeleira (1876). Poder-se-ia dizer que retratar as 

vicissitudes da personagem vilanesca, marginal e transgressora, 

excluída das camadas privilegiadas da sociedade, fosse uma 

predileção pessoal do autor. 

Secchin fala das personagens de Noite na Taverna, em uma 

analogia que pode perfeitamente ser estendida aos protagonistas d’A 

Trindade: 
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a condição marginal [...] se revela também na 
sua indefinição profissional, pois [...] são 
invariavelmente alijados do trabalho ou a ele 
avessos, consumindo-se num espaço noturno e 
entregues ao jogo, à bebida e aos amores. Tal 
alijamento lhes soa como irreversível, o que 
imprime a suas falas um certo tom de 
autopunição e masoquismo, como se 
lamentassem algo que lhes superasse a força 
consciente (Apud CAVALCANTE, 2007, p.5) 

Diz Carlos: “para melhorarmente vos persuadirdes de que fui e 

sou máu, porque tinha de o ser, escutae-me” (TÁVORA, 1862, p.3). 

Daniel Serravale de Sá não é, porém, o único autor que 

encontra argumentos para eximir da culpa os vilões góticos. Botting 

afirma que a maldade do vilão não pode ser inteiramente atribuída 

ao indivíduo: no romance gótico, ela advém, muitas vezes, das 

instituições que os sujeitos representam (1996, p.89). Os três 

malditos de Távora não são aristocratas, nem membros do clero, mas 

podem ser vistos como representantes da burguesia ascendente – 

aventureiros de baixa extração, como Loredano, de O Guarani, em 

busca de vantagens para si próprios. Assim, a pertença a uma classe 

munida de tais valores justificaria que seguissem uma ética capitalista 

em que só se procura extrair proveito pessoal de todas as situações 

vividas. 

Por outro lado, as atitudes dos vilões góticos, se vistas por um 

prisma ultrarromântico, podem advir de seus vícios, da época de 

desilusão e de desesperança no progresso. Como vimos, a falha da 

Revolução Francesa em realizar as esperanças para o progresso 

humano e a igualdade contribuiu para que as especulações 

românticas se interiorizassem e obscurecessem. Alienados da 

sociedade e de si mesmos, sem um enquadramento social adequado 

para sustentar um senso de identidade, os protagonistas gótico-

românticos passam pelos efeitos dessa desilusão, que leva a uma 
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crise de moralidade e ao rompimento com a maioria dos valores e 

instituições que eram até então respeitados (BOTTING, 1996, p.60). 

Essa postura niilista, desgarrada de quaisquer valores e princípios, 

pode ser a fonte de atitudes violentas, cruéis e imorais como aquelas 

que vemos representadas na obra aqui estudada. Também a 

desilusão amorosa é um tema frequente no Ultrarromantismo e 

conduz normalmente a uma vida de vícios, de destemperos e 

ausência de valores. Pode-se facilmente verificar que, em quase 

todos os contos da presente obra, o que começa como amor e paixão 

acaba em desilusão ou morte. 

Dentre as três personagens que protagonizam a história, duas 

apresentam narrativas de desilusões causadas pela perda de um 

amor. Eduardo narra a primeira de suas historietas relatando como 

era jovem, inocente e apaixonado:  

Dizer-vos que [Juliêta] era encantadôra seria 
uma ociosidade; porque todos comprehendem 
que a primeira fibra de amor do coração de um 
poeta só pode ser vibrada pelo que ha de mais 
sublime, pelo que ha de mais santo e pelo que 
ha de mais bello (TÁVORA, 1862, p.20)  

Foi, porém, traído pela mulher que amava e pela família dela, com 

quem estabelecera um compromisso. Arrasado pela desilusão e 

furioso pela honra manchada, ele declara: “Depois disto abracei uma 

determinação decisiva, perigosa, horrivel (TÁVORA, 1862, p.21). 

Irrompe em uma sucessão de atos de vingança, depois dos quais 

começa a trilhar seu caminho de degradação e de crimes. No final 

desse pequeno conto, amargurado, ele fala sobre a desilusão quanto 

às mulheres, que considera calculistas, e seu amor, um mito: 

O amor?! [...] Eis ahi o que é o amor de mulher, 
mancebo! disse o narrador com amargura. 
Fallae-me em tudo que possa existir de mais 
inexequivel, illusorio e phantastico, [...], que eu 
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os crerei. Mas não me trateis nunca de um amor 
de mulher, que seria uma irrisão! [...] se como 
definem os poetas, elle [o amor] não é outra 
cousa senão esse sentimento nobre, suave e 
sublime que une dous corações e duas almas, 
como os dous anneis de uma cadeia, que faz 
que os pensamentos e as idéas de um, não 
sejam mais que os raios reflexivos do intellecto 
do outro, que arrasta até á abnegação de si 
mesmos, dous espiritos, que se comprehendem 
e identificam como dous seraphins humanados, 
affirmae comigo sem receio de errardes, que o 
amor de mulher é um mytho, ou a a creação de 
uma phantasia estulta e lunatica (TÁVORA, 
1862, p.22) 

Jorge também defende que, na juventude, nutria sentimentos 

diferentes, mais brandos e amorosos. Ele alega que, depois de perder 

Maria, ficou mais frio e perdeu a capacidade de amar: 

Então eu era immensamente venturoso ainda, 
porque as minhas tendencias pendiam a 
sentimentos de amor; agora sou incapaz, 
inteiramente incapaz de amar; depois dessa 
paixão estremecida e fervorosa á que me 
expandi por Maria, a hespanhola, o meu amor 
cifra-se n’um goso abjecto e nefando que se 
termina pela saciedade a um collo amarellento e 
frio ou a uns labios visguentos e impuros de 
alguma prostituta! (TÁVORA, 1862, p.18) 

Jorge fala como se o infortúnio sofrido e os atos que cometeu a 

partir desse momento o tivessem marcado e envilecido para sempre:  

como as imagens candidas desses tempos felizes 
estão me estão ainda gravadas nesta fronte, 
queimada e envilecida hoje pelas insomnias dos 
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prostibulos e pelos beijos pestilentos das 
meretrizes! [...] (TÁVORA, 1862, p.18) 

Assim, de inocentes, belos e apaixonados mancebos, 

expressões do sublime, o tempo, as desilusões e as próprias e negras 

ações os transformam em criaturas grotescas. 

Há que se considerar, por fim, uma justificativa para a 

crueldade persistente dos três forasteiros malditos segundo a qual 

essa característica é gratuita, apresentando o vilão como a figura de 

um mal absoluto e desarrazoado. Sua introdução permite e justifica 

um desfecho moralizante, que castiga e põe fim à perversidade 

daqueles que passam a vida a fazer o mal e prejudicar os outros. 
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Fernando Monteiro de Barros (UERJ) 

Vinícius Freitas (UERJ) 

Fantasmas integram o folclore de vários povos e fazem suas 

aparições em textos literários das mais variadas épocas e culturas. Na 

literatura ocidental, um dos espectros mais notórios é o pai de 

Hamlet, da peça homônima de William Shakespeare, escrita entre 

1599 e 1601. Na segunda metade do século XVIII, o romance gótico, a 

literatura fantástica e o romantismo consagraram o “tema do 

fantasma erótico na literatura moderna” (PAZ, 1994, p.62), que tem 

na mulher-fantasma enquanto variante da femme fatale um de seus 

mais constantes avatares. Tal temática não surge nos setecentos, uma 

vez que já na Antiguidade, pela pena do poeta romano Propércio 

(50a.C.-15a.C.) em suas elegias, destacava-se a figura de Cynthia, 

alma penada que aparecia para o amante, e que, segundo Octavio 

Paz, “inaugura um gênero que chegará até Baudelaire e seus 

descendentes: a entrevista erótica com os mortos” (1994, p.61). 

Românticos e decadentes pertencem a uma linhagem comum. 

Para Gilberto Mendonça Teles, através do mesmo Charles Baudelaire 

(182-186), escritor francês e poeta-chave da modernidade, no século 

XIX “foram-se desagregando as essências culturais do romantismo 

que, na década de 70, se ia transformando em decadentismo” (1987, 

p.55). A esse respeito, Jean Pierrot afirma que o que os decadentistas 

mais valorizavam na obra de Baudelaire era justamente  

os mesmos elementos que haviam chocado os 
seus contemporâneos: a primazia da sensação, 
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o gosto pelo bizarro e pelo horrível, o culto do 
artifício e a prostração do eu na melancolia e na 
sensualidade

vi
 
36

 (1981, p.27) 

Há temas e arquétipos comuns ao romantismo e ao 

decadentismo, mas o esteticismo e o culto da forma dão o tom das 

estéticas do final do século. Parnasianismo, decadentismo e 

simbolismo têm em comum o trabalho caprichado com a versificação 

e o gosto por um vocabulário raro e requintado, embora com focos 

distintos. Os parnasianos se pautam pelo ideal de impassibilidade e 

primam pelo descritivismo; os decadentes ostentam seu pendor para 

a transgressão; e os simbolistas não escondem seu anelo de mistério 

e transcendência, além de ousarem mais radicalmente na exploração 

das nuances inauditas da linguagem. 

Tanto na França como no Brasil, há quem afirme que os 

decadentes seriam precursores do simbolismo (RAMOS, 1965, p.12). 

Há também quem considere esses dois estilos como partes de uma 

mesma tendência estética, sendo desnecessário qualquer tentativa 

de diferenciação entre os mesmos (RICIERI, 2007, p.34). Mas, em 

linhas gerais, pode-se afirmar que, enquanto o simbolismo voltava-se 

para o indefinido e para o etéreo, o decadentismo, como sublinha 

Péricles Eugênio da Silva Ramos, era uma estética “de revolta e 

negação, penetrada de vício, satanismo, perversões sexuais” (1965, 

p.18). 

Júlio Perneta (1869-1921), nascido em Curitiba, escreveu 

diversos livros, mas de caráter literário foram apenas três – Bronzes 

(1897), Amor Bucólico (1898) e Malditos (1909). Como o sobrenome 

aponta, Júlio era irmão do poeta Emiliano Perneta (1866-1921), um 

dos fundadores do simbolismo no Brasil. A obra de Júlio Perneta 

nunca foi reeditada, restando poucas cópias, em sua maioria 

                                                           
36 Todas as traduções presentes no referido texto são de responsabilidade dos 
autores, tendo suas versões originais ao final desse texto. [Nota do editor] 
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microfilmadas, de sua produção; a maior parte de seus originais foi 

perdido num incêndio ocorrido no Instituto Neo Pitagórico Templo 

das Musas, na capital do Paraná, onde ficavam armazenadas. 

“Requintado decadente” e poeta “de movimentos ágeis e 

graciosos, e de pronta e sedutora ebriedade imaginativa e verbal”, 

nas palavras de Andrade Muricy (1973, p.403), Júlio Perneta ajudou a 

fundar as revistas simbolistas Revista Azul (1893) e O Cenáculo (1895) 

na Curitiba do final do século XIX (BROCA, 2005, p.189). 

De seu livro Bronzes, de poemas em prosa, destacamos 

“Dentro de Um Sonho”. Neste poema em prosa com fortes marcas de 

narratividade, o cenário apresenta-se como uma espécie de 

pesadelo, vivido pelo narrador homodiegético Orlando, personagem 

recorrente nos demais textos do livro, e apresenta um cortejo de 

mortos retirados de seus túmulos para ouvir um salmo de amor da 

boca de Sylvia, sua noiva morta. “Dentro de um Sonho” começa com 

a seguinte dedicatória: 

À memória de Sylvia, morta quando a grinalda 
branca do noivado para logo lhe diademaria a 
fronte resplandecente de mocidade e belleza. À 
tua Memória astral, photographada indelével na 
pupilla dos olhos da minha alma, esta 
saudosíssima lembrança, que trago ao túmulo 
de marfim e ouro, onde repousa para sempre 
morta, como violetas symbolicas, roxas como a 
minha existência viúva dos teos carinhos depois 
de te partiste, lá para o Nada da existência 
Humana.

37
 (PERNETA, 1987, p.31) 

O trecho acima é marcado pelo sentimentalismo plangente que 

caracteriza o romantismo; no entanto, o marfim e ouro que 

ornamentam o túmulo denuncia a nota do bizantinismo finissecular, 

identificado tanto com o parnasianismo quanto com o decadentismo, 

                                                           
37

 Optamos por manter a ortografia original. 
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e, por sua vez, as maiúsculas alegorizantes (Memória, Nada, 

Humana), denotam forte vezo simbolista. 

O parágrafo inicial do poema apresenta em cheio toda a 

filigrana preciosista do esteticismo parnasiano-decadentista, 

conjugada a ressonâncias intertextuais com o poema “Braços”, do 

livro Broqueis (1893), de Cruz e Sousa (1861-1898), poeta que teve 

forte ascendência sobre a plêiade decadentista e simbolista do Brasil. 

A lua, como um extranho foco de luz elétrica, 
suspenso na abóbada azul de porcellana, 
derramava, n'uma profusão de sorrisos de luar, 
a claridade transparente e fina das suas 
lactescências, envolvendo a paizagem 
merencoria do cemitério em ruinas n'um longo 
sudário finíssimo de prata, esbatendo nos 
túmulos esborcinados pela passagem profana 
do tempo, résteas trêmulas de luz em agonia. 
(PERNETA, 1897, p.32) 

No entanto, pouco a pouco o texto também deixa entrever 

marcações inconfundíveis da cenografia do gótico, que, num 

crescendo, ampliam-se no parágrafo seguinte: 

O silêncio profundo, o grande silêncio austero 
dos sepulchros, como um phantasma pávido dos 
séculos, arrostava pelo castello feudal da morte 
o seo longo manto esburacado, trapejando, às 
vezes, ao sopro célere do vento que passava 
plangeciando uma soturna elegia de soluços. 
(PERNETA, 1897, p.32) 

A voz que narra a cena descreve, no trecho abaixo, o cortejo 

dos mortos que caminham pelo cemitério até encontrarem um 

túmulo ainda selado. Aqui, o gótico atinge sua plenitude, em um viés 

fortemente alicerçado nos parâmetros do grotesco: 
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Por meos olhos de allucinado do sonho desfilou 
cortejo tétrico dos espectros, n'uma 
impalpabilidade desesperadora de sombras. Eu 
os via perfeitamente, nitidamente; no fundo de 
cada órbita vazia dos esqueletos havia ainda o 
fulgor sinistro de uma loucura acesa, bocas sem 
dentes escancaravam-se automaticamente, 
n'um sorriso sardônico de caveira, ossos 
rilhavam, desconjuntadamente. E o cortejo 
desfilava lento, muito lento, por entre as ruínas 
dos túmulos. O côro das múmias começara de 
entoar o requiem, grasinando gemidos 
entrecortados de exclamações finíssimas, que 
feriam os ouvidos como ponta aguçada de 
punhal. (PERNETA, 1897, p.32) 

Dentro do túmulo está Sylvia, a mulher-fantasma de “Dentro 

de um Sonho”, revestida de horror grotesco que evoca a “beleza 

meduseia” apontada por Mario Praz acerca do fascínio do horrendo 

presente no ultra-romantismo (1996, p.45). Tal motivo embasa a 

premissa de Edgar Allan Poe (1809-1849) expressa em “A filosofia da 

composição” de que a ruína de uma bela mulher seria o tema mais 

poético de todos (POE, 1985, p.107). 

A lápide de um tumulo, amarelecida pela idade, 
onde chorava encarcerado ainda um dos 
convivas do festim da morte, rolou partida como 
por encanto, e ergueo-se um esqueleto, e eu 
senti um grande e indescriptivel pavor até ahi 
não sentido; minhas carnes crispadas gelaram-
se, mordidas por um arrepiamento de susto; o 
coração immobilisou-se, como uma múmia de 
pedra; fitei longamente com os meos olhos 
abertos, de vidente do sonho, aquella apparição 
espectral que se erguera do abysmo do túmulo 
para a orgia feral dos esqueletos; fitei-a muito, 
n'uma insistência hypnotisante de recordação; 
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reconheci n'aquellas órbitas profundas e negras, 
como cisternas, os olhos vazios de Sylvia, morta 
quando a primavera esplêndida do affecto, 
começava a florir nas nossas almas. Sim, era 
Sylvia, aquella mesma Sylvia que por tanto 
tempo me embalou a existensia ao som do 
arpejamento suavissimo da barcarola dos seos 
beijos longos, quentes de volupia, estonteantes 
do perfume mystico e indefinível, aspirado em 
sonhos por Belkiss. (PERNETA, 1897, p.33-34) 

A beleza maldita, a beleza ligada à morte, é, tanto para 

românticos como para decadentistas, considerada a suprema beleza 

(PRAZ, 1996, p.48-49). Eros e Tânatos, par constante no 

ultrarromantismo, recebe um tratamento luxuosamente estetizado 

por Júlio Perneta, que quase chega a apolinizar o grotesco na 

passagem acima, que evidencia sua rubrica finissecular a partir do 

jogo de intertextualidade que estabelece com o poema dramático 

Belkiss (1894), do poeta simbolista português Eugênio de Castro 

(1869-1944), que, assim como o texto de Perneta, também ostenta o 

“gozo das sensações mórbidas” (GOMES, 1985, p.28). 

O poema em prosa é, já em princípio, um gênero controverso, 

visto que alguns críticos sequer reconhecem sua existência como um 

gênero específico, mas sim como um não-gênero, ou anti-gênero, um 

traço de acentuado vanguardismo na escrita (PAIXÃO, 2013, p.151-

152); isso, na verdade, só o amplifica como um gênero de criação 

poética modernista e em nada agride sua existência. Cumpre 

observar que o esteticismo do final do século XIX, em que confluem 

tanto o simbolismo quanto o decadentismo, já é considerado 

modernista pela historiografia literária europeia e hispano-americana 

(CALINESCU, 1987, p.151). 

Para Massaud Moisés, “se a aparência gráfica nos leva a 

enquadrar na prosa o poema em prosa, a análise do conteúdo 

aconselharia a situá-lo nos quadrantes da poesia” (MOISÉS, 1984, 
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p.132). O poema em prosa é, via de regra, conciso; mesmo que livre 

da forma metrificada, por ser escrito em prosa traz ainda assim o 

desafio de exprimir a ideia vinda de uma pulsão poética em poucas 

linhas ou páginas. 

A questão é que o texto enquadrado nesse gênero não é 

poesia, nem prosa. Mas é poesia e prosa ao mesmo tempo. Como diz 

Fernando Paixão na Revista da Academia Brasileira de Letras nº75, 

“do ponto de vista formal, trata-se de uma escrita em aberto, 

alimentada por um estado de contradição contínua: poesia e prosa a 

um só tempo. Oxímoro” (2013, p.155). 

O texto de Júlio Perneta, como já ressaltamos, apresenta fortes 

marcas de narratividade. Sobre os poemas em prosa de Bronzes, e, 

mais especificamente sobre “Dentro de um Sonho”, Gilberto 

Vasconcelos Junior afirma que  

talvez por se tratar de um excerto onírico, o 
substrato narrativo se conjuga à riqueza 
imagética e sonora, configurando mais um caso 
de prosa poética do que de poema em prosa 
(2014, p.216) 

De fato, o caráter onírico do texto em questão apresenta fortes 

ressonâncias de Smarra, ou les démons de la nuit (1821), de Charles 

Nodier (1780-1844), inaugurador do romance frenético com seu Jean 

Sbogar, de 1818 (GLINOER, 2009, p.59). O estilo frenético é a 

manifestação do fantástico e também do gótico na literatura da 

França, mas ao ritmo de frenesi, em uma escrita febril: “o clima de 

tormento e alucinação de certas cenas, o paroxismo da escrita, a 

frequência de palavras-chave tais como “terror”, “fantasmas”, 

“angústia”, “horror”, “pavor”, tudo isso apresenta incontestavelmente 

a marca do frenético”vii (GLINOER, 2009, p.61). Mesmo que Smarra 

de Nodier não seja um poema em prosa, o estilo frenético, as 

imagens aterradoras e o espaço onírico onde se passa a narrativa, 

reverberam intertextualmente no poema em prosa de Júlio Perneta, 
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que, muito possivelmente, no Brasil francófilo do fin-de-siècle, teria 

bebido do gótico por fontes francesas. 

Bronzes já começa com uma literal “Oração a Satan” em sua 

abertura. As comparações e metáforas usadas para descrever a 

beleza de Sylvia são todas grandiosas como quando Orlando a 

compara com Minerva, deusa greco-romana que nasce do cérebro de 

Júpiter após o mesmo ter engolido a esposa para evitar que se 

cumprisse uma profecia nefasta; Minerva nasce de uma machadada 

que Júpiter ordena a Vulcano que golpeie em sua cabeça, para livrar-

lhe da dor lancinante; ao ser golpeado o parto acontece: nasce uma 

Minerva adulta, bela e armada de lança, capacete e armadura; 

Vulcano a classifica como pronta para casar, apesar de seus olhos 

cinzentos e apesar de ser uma deusa virgem e guerreira. Em outro 

momento, diz que metrificava suas canções no andar de Sylvia. A 

primeira menção a ela, em vida, fala de seus olhos que são como um 

céu de olhos azuis. Orlando, segundo suas próprias palavras no livro, 

é um libertino arrependido que encontra o amor na pureza de Sylvia 

e, quando a chama de satânica, deve-se ao fato de considerá-la um 

ser livre, ao considerar a rebeldia como elogio. Se pensarmos 

etimologicamente no nome hebraico “Satan” chegamos a traduções 

como “adversário” ou “acusador”; e isso se salienta ainda mais com o 

estridente rompimento religioso que acontece logo ao começo da do 

livro, fazendo com que qualquer atributo anticristão passe a ser visto 

com prazer por Orlando. Dessa forma, como Sylvia é musa de um 

personagem masculino que rompe com a fé cristã com todas as 

forças possíveis, seu satanismo é apresentado como adorável. A 

pureza dela existe aos olhos satânicos e anticristãos de Orlando. É 

uma pureza contraditória, uma pureza impura fruto da inversão de 

valores que Perneta, grande conhecedor da Bíblia, faz durante todo 

seu livro, e que remete ao satanismo tanto romântico quanto 

decadentista. 
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O fantástico acaba dando lugar ao conceito de estranho, 

descrito por Todorov enquanto anulação do sobrenatural (1975, 

p.48), onde tudo seria meramente uma sequência de acontecimentos 

bizarros mas explicáveis, pois o pesadelo no qual se passa a história 

de “Dentro de Um Sonho” pode ser observado como uma forma de 

realidade por si só, simplesmente por ser experimentada por alguém 

que, no decorrer do livro Bronzes, diz estar perdendo a noção do que 

é real e do que é sonho, o que mais uma vez aproxima o texto de 

Smarra ou les démons de la nuit, de Nodier, por sua crueza de 

realismo; no caso de Nodier, nos detalhes dos pesadelos labirínticos; 

no caso de Perneta, na resistência da memória eterna de cada 

detalhe do sonho aterrorizante, onde, diferente de Nodier, a 

efemeridade do sonho se rompe: essa efemeridade é garantida pelo 

evanescimento do sonho, ou de parte dele, ao despertar, como 

acontece igualmente em Nodier, das memórias dos pesadelos se 

tornarem mais difusas e confusas; no caso de Perneta essa 

efemeridade não existe. O sonho é vivido, e é vívido. O sonho de 

Orlando justifica sua perda de consciência do que é real, justifica sua 

desconexão da realidade imediata e sua aproximação da loucura. De 

qualquer forma, o sobrenatural é subsumido pela plausibilidade. 

Há também em “Dentro de um Sonho” ressonâncias 

intertextuais com outra mulher fantasma, a vampira da balada gótica 

Die Braut von Korinth (“A Noiva de Corinto”), de Goethe (1749-1832), 

considerado um marco na literatura de terror. 

Publicado pela primeira vez em 1797 na Alemanha, 

coincidentemente cem anos antes de Bronzes, de Júlio Perneta, Die 

Braut von Korinth narra a história de um jovem, de família pagã que 

viaja de Atenas à Corinto para desposar uma jovem a ele prometida. 

Ao chegar, tarde da noite, é recebido pela mãe da família, única 

pessoa acordada no momento de sua chegada. Cordialmente ela 

serve o rapaz com uma farta ceia e o acomoda em um dos melhores 

aposentos da casa. Cansado da viagem, o jovem, que não tem o 
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nome revelado em momento algum do poema, não come e deita-se 

para dormir, tão logo é deixado a sós por sua anfitriã. Antes de pegar 

no sono ele é surpreendido por uma linda jovem que reclama não ter 

sido apresentada ao visitante. No decorrer da narrativa desta balada 

ele, já apaixonado pela misteriosa jovem, fica sabendo que não é ela, 

mas sua irmã, que está destinado a desposar. Os dois, a jovem 

misteriosa e o noivo prometido, casam-se em uma cerimônia pagã 

(pelos laços do Himeneu) e trocam penhores de sua consagração. Ela 

lhe dá uma corrente de ouro, ele oferece uma taça de prata, a qual 

ela recusa pedindo, ao invés disso, uma mecha de seu cabelo. Nesse 

momento soa o que Goethe chama de “a hora dos fantasmas” e a 

jovem parece mais confortável, menos nervosa do que estivera até 

então. A jovem reclama de frio e o relacionamento deles se torna 

físico. A mãe, ainda acordada, os surpreende e os repreende, 

chamando a jovem de meretriz, mas fica atônita ao notar de qual 

filha se trata, mesmo quando o jovem tenta esconder o corpo dela. 

Nesse momento a jovem se revela, flutuando sobre a cama, e admite 

ser uma morta-viva, um fantasma amaldiçoado por ter sido morta em 

troca da saúde da mãe numa promessa que a condenou, e diz que foi 

banida do túmulo para recuperar seu amor perdido. 

Diferente do poema em prosa, a balada é um gênero 

metrificado de criação poética, pois conta com uma estrutura de 

ritmo própria e estruturas definidas em suas estrofes. Composta para 

ser cantada e para contar uma história, a balada traz a marca 

imprescindível da narratividade, e foi muito utilizada para registrar 

histórias do folclore. Sua origem remonta à era medieval e foi um 

gênero de criação poética bastante difundido no romantismo. 

Mesmo que em um primeiro momento a personagem da Noiva 

de Corinto não se demonstre, ela é tão ativa quanto a personagem 

Sylvia, que sai do túmulo atrás de seu amado; as duas saem do 

túmulo atrás de, em linhas gerais, a mesma coisa. Claro que a Noiva 

busca a exaustão da vida de seu amado, como a mesma diz ter sido 



261 
 

amaldiçoada a isso, e desperta de seu túmulo pela chegada de seu 

jovem noivo: é o amor prometido que a impele do mundo dos 

mortos para o mundo dos vivos. A Noiva de Corinto é movida pelo 

amor que lhe fora prometido e negado pelo egoísmo da mãe; 

enquanto Sylvia, sem saber que é observada por Orlando naquela 

realidade do sonho, busca apenas uma espécie de encerramento, 

uma espécie de conclusão do que sente, uma forma de retirar do 

peito morto as dores do amor não consumado. A Noiva de Corinto 

atormenta o jovem rapaz de súbito, num susto que acontece muito 

rápido. Sylvia atormenta Orlando pelo resto de sua vida: é uma 

memória persistente e triste. O casamento de Orlando e Sylvia não 

chega a acontecer, pois Sylvia morre antes; o laço não é atado, mas o 

amor permanece em ambos, mesmo que ela esteja morta e 

repugnante, decomposta, ainda ama Orlando. A Noiva de Corinto ata 

seus laços com o seu jovem prometido após a morte, e o faz através 

de um ato pagão, o que configura uma forma de abrir mão do 

cristianismo: é um casamento sem celebrações litúrgicas cristãs, feito 

sob as bênçãos dos antigos deuses, mesmo que sua família tenha se 

convertido: essa cerimônia é uma espécie de rompimento com o 

cristianismo, como também acontece em “Dentro de Um Sonho”. Tal 

rompimento, contudo, é mais evidente no final do poema de Goethe, 

quando a Noiva de Corinto diz que a música idiota dos sacerdotes 

cristãos não tem valor algum, assim como ela nega suas bênçãos. Há 

traços visíveis de necrofilia nos dois textos, pois “qual seja o exotismo 

é normalmente uma projeção fantástica de uma necessidade sexual” 

(PRAZ, 1996 p.186). No caso de Orlando, uma saudade física, 

veladamente sexual, de sua amada; no caso do jovem noivo da 

balada de Goethe, um ato carnal real entre ele e a morta, usando a 

desculpa de que ela está muito fria e precisa ser aquecida para tornar 

sua relação física, sexual de fato. A necrofilia, e os desejos necrófilos, 

aparecem no texto como uma espécie de apego ao não vivo, apego 

ao passado, apego à morte em si, o que não deixa de ser outra forma 
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de desrespeitar a existência do deus cristão: o amor pela morte é 

uma forma de desprezo à dádiva mais valiosa que, para a religião, 

Deus teria dado aos homens: a vida. A própria vivência do sonho de 

Orlando, que havia sido um libertino, mas abandona esse mundo por 

apaixonar-se por Sylvia, é uma espécie de fuga da realidade imediata, 

uma forma de alcançar um mundo ideal em contraposição ao mundo 

real, no qual o poeta maldito, em ressonância de Baudelaire, não se 

sente encaixar. Trata-se do sentimento de falta de pertencimento tão 

comum nos decadentistas, ainda mais do que nos românticos. 

Nas palavras do também poeta paranaense Dario Veloso 

(1869-1937), contemporâneo de Júlio Perneta, a personagem Sylvia 

como um “súcubo voluptuoso e terrível” (1980, p.72), no que o texto 

de Bronzes mais uma vez apresenta forte intertextualidade com a 

narrativa frenética de Charles Nodier, que, em Smarra, também exibe 

uma femme fatale igualmente satânica, Méroé: 

As chamas dos candelabros subiam como 
línguas de cobras, e as sombras estavam 
contentes. “Vinde, vinde, gritava Méroé, é 
necessário que os demônios da noite se 
acalmem e os mortos se satisfaçam. Trazei-me 
verbena em flor, salva colhida à meia-noite e 
trevo de quatro folhas; ofertai searas de bonitos 
ramos à Saga e aos demônios da noite”. Depois, 
lançando um olhar espantado à áspide de ouro 
cujos anéis envolviam o seu braço nu; à pulseira 
preciosa, obra do mais hábil artista da Tessália, 
que não economizara na escolha dos metais 
nem na perfeição do trabalho – a prata estava 
incrustada em escamas delicadas e nem uma só 
havia cuja brancura não fosse compensada pelo 
brilho de um rubi ou pela transparência tão 
doce de ver uma safira mais azul que o céu; – 
desperta-a, medita, sonha, chama a serpente 
murmurando palavras secretas; e a serpente 
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animada desenrola-se e foge com um assobio de 
alegria como um escravo liberto. (NODIER, 1972, 
p.33-34) 

Da mesma forma que Méroé é acompanhada por um cortejo 

de fantasmas, o mesmo se dá com Sylvia em “Dentro de um Sonho”: 

Morri louca, com os olhos immensamente 
abertos. Eu amei uma única vez, e esse amor, foi 
a Biblia onde sempre procurei conforto nas 
minhas horas de tédio e fraqueza. Nunca tive 
vontades que não fossem as de meo amado; eu 
ria nos seos labios, chorava nos seos olhos." E o 
psalmo recitado por Sylvia parecia ter 
encontrado o echo da mesma angustia em os 
peitos vazios dos esqueletos, como se elle 
traduzisse a dor com que um dia a exisencia os 
anathematizára. E o côro das múmias se eguera 
repetindo: "eu ria nos seos labios, chorava nos 
seos olhos", e o cortejo desfilou, estibrilhando 
n'um rhythmo cadenciado: "eu ria nos seos 
labios, chorava nos seos olhos". (PERNETA, 
1897, p.36) 

Para Dario Veloso, Bronzes ostenta “as páginas mais terríveis, – 

vibrantes contudo, vibrantes e belas, – de beleza funesta” (1980, 

p.68), e conclui, a respeito do livro, que o artista não pode “chegar ao 

Amor senão através da Carne”, pois  

longe de se criar ideal todo meiguice e bondade, 
todo carinho e conforto; – levantou-se ao 
âmago do Gozo, rebuscado mulheres lascivas, 
de carnes rijas e seios túmidos, ferozes e felinas, 
estranguladoras e brutais (VELOSO, 1980, p.67) 

A inscrição de Sylvia na galeria de mulheres-fantasma 

voluptuosas e fatais, como a Noiva de Corinto goethiana e a Méroé 

de Nodier demonstra que os avatares da monstruosidade gótica 
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assombram em cheio a literatura do final do século XIX, a começar 

pelo próprio Drácula de Bram Stoker, vindo a público em 1897. A 

indistinção entre o decadentismo e o simbolismo é computada por 

Dario Veloso, que diz, a respeito de Bronzes: “nem sei que se possa, 

pelo título, ter o autor em conta de Simbolista ou de Nefelibata” 

(1980, p.70), uma vez que a imagética dos metais e das pedrarias 

preciosas constitui forte marca tanto da ourivesaria parnasiana 

quanto do bizantinismo decadentista (PIERROT, 1981, p.220). 

Com os mortos repetindo as frases de Sylvia, fazendo uma 

espécie de coro sinistro, o poema em prosa termina com Orlando 

dizendo que jamais poderia esquecer deste sonho, e o parágrafo 

final, como chave de ouro, entrecruza marcas tanto do gótico, em sua 

cenografia, quanto do decadentismo, em seu preciosismo lexical:  

A lua, como um foco de luz suspenso da 
abóboda azul de porcellana, bruxuleava, 
esbatendo nos túmulos esborcinados pela 
passagem profana do tempo, résteas trêmulas 
de luz em agonia (PERNETA, 1897, p.37) 
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Flaviana Rangel Pacheco de França (UERJ) 

O primeiro contato da criança com as narrativas se dá de forma 

oral, na forma de contação de histórias, e de “causos” em família. 

Essa cultura, atualmente em declínio, pode ser resgatada na sala de 

aula, não apenas com função de entretenimento, mas também como 

ferramenta do aprendizado, o que ocorre de maneira encadeada: 

fruição literária, produção textual e socialização de textos dos alunos, 

na forma de circulação e apreciação de suas próprias obras. Acredito 

que as contações de histórias transportem o aluno dessa “viagem do 

olhar” para uma “viagem do imaginar”: e o destino da imaginação é a 

criação. Ele está criando a partir do momento em que escuta a 

narrativa e produz, em seu íntimo, imagens, ações, cenas. Tal 

fenômeno pode ajudar, sobremaneira, na produção de suas próprias 

narrativas. 

Num primeiro momento, a contação de histórias, ou mesmo a 

leitura dramatizada, pode despertar a criança para um procedimento 

cada vez mais em desuso, devido aos atrativos e comodidades da 

tecnologia de entretenimento vigente; invariavelmente, ela pede por 

mais e mais histórias. Num segundo momento, pode semear nela o 

desejo de buscar novas narrativas, e assim, o gosto pela leitura é 

instaurado (ou potencializado). Num terceiro momento, o desejo de 

produzir suas próprias histórias, tecido pelo que ouve: tanto contos 

populares, maravilhosos ou de autores selecionados, quanto 

produzidos por alunos de seu próprio ambiente escolar. 

A escolha pelo gênero fantástico, especificamente o terror e o 

horror, para a sensibilização do alunado durante as contações de 

histórias que serão atreladas às produções deu-se, num primeiro 
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momento, observando as reações das crianças e adolescentes, 

ouvindo seus pedidos, os quais sempre convergiam para esse tipo de 

narrativa. Sobre a razão de tal atração, e a sua conveniência às 

leituras dramatizadas e contações de histórias, Todorov elucida: 

Em primeiro lugar, o fantástico produz um efeito 
particular sobre o leitor – medo, horror ou 
simplesmente curiosidade -, que os outros 
gêneros ou formas literárias não podem 
suscitar. Em segundo lugar, o fantástico serve à 
narração, mantém o suspense: a presença de 
elementos fantásticos permite uma organização 
particularmente rodeada da intriga [...] (1980, 
p.50) 

Assim, essa dualidade levaria a uma oscilação que seria muito 

cara ao gênero: e essa oscilação, por sair da rotina, do natural, do 

esperado, causaria temor ao homem, que vê seu mundo invadido por 

algo estranho, além das leis por ele conhecidas e dominadas. 

O medo que tal desequilíbrio causaria (Roas prefere o termo 

“inquietude”) produz especial atenção para com o gênero desde 

então. E isso se reflete na escolha feita pela primeira turma, do sexto 

ano do Ensino Fundamental, em que primeiramente se instituíram as 

contações de histórias: era o gênero pedido pela esmagadora 

maioria, arriscando-me a dizer por quase todos. Eram alunos de 

turma do sexto ano, majoritariamente dentro da faixa etária própria 

do sexto ano, quase todos moradores de uma área completamente 

carente de opções de lazer para crianças e adolescentes, sem 

bibliotecas, praças, cinemas, teatros, parques, etc. Outrora um bairro 

tranquilo, segundo os próprios alunos e professores e funcionários da 

escola que residem nas imediações, parece estar vivendo um 

crescente na questão da violência. Apesar de considerar o gênero 

dotado de imenso apelo, independentemente da classe econômica e 

do lugar em que se vive, pode ser que essa realidade desprovida de 
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atrativos e, ainda por cima, inserida em um contexto cada vez mais 

ameaçador, a narrativa do medo a esses alunos seria particularmente 

apreciada até por seu caráter catártico: 

Muitos pesquisadores, em diferentes disciplinas, 
ou escritores, observaram que essa necessidade 
de histórias constituía talvez nossa especifidade 
humana e que existia uma conexão entre crise e 
narração. Vladimir Propp dizia que a narrativa 
representa uma necessidade de enfrentar tudo 
o que é imprevisto ou infeliz na vida humana. 
(PETIT, 2009, p.50) 

Roas cita o escritor norteamericano H. P. Lovecraft: 

Lovecraft (1927) chegou até a afirmar que o 
princípio do fantástico não se encontra na obra 
e sim na experiência particular do leitor, e que 
essa experiência deve ser o medo: devemos 
considerar uma narração preternatural não pela 
intenção do autor, nem pela pura mecância da 
trama, mas pelo nível emocional que ela 
alcança. (2014, p.60) 

A empatia dos alunos para com o tema decorre justamente 

dessa identificação com as sensações vividas pelas personagens, e 

não necessariamente com suas características psicológicas, com as 

quais eles poderiam não se identificar, aliás: o medo do estranho, do 

desconhecido, do que ameaça a vida, contudo, é inerente a todos: 

Ler supõe cooperar com o texto, colocá-lo com 
nossa experiência do mundo. Mas, a meu ver, a 
literatura fantástica obriga, mais que qualquer 
outro gênero, a ler referencialmente os textos 
[...] vai além do tipo de leitura gerado por uma 
narração realista, em que o interesse da história 
está focado principalmente nos conflitos vividos 
pelos personagens [...]. (ROAS, 2014, p.112) 



270 
 

Estimulada pelos resultados positivos oriundos da utilização 

dos contos de terror/horror em sala de aula, levei as contações para 

outras turmas e outras séries, e em quase todas, foi verificado o 

despertar ou pelo menos o incremento do desejo de os alunos 

produzirem suas próprias histórias no gênero. 

Parte dessas produções é associada ao fantástico, sem 

necessariamente a presença de um vilão marcado, e sim, um 

elemento desestabilizador da realidade, um fator sobrenatural muitas 

vezes desconhecido e misterioso que ameaça as personagens, e, 

invariavelmente, as mata ou as traga para a loucura, para mundos 

desconhecidos, ou simplesmente, as faz desaparecer sem deixar 

pistas. 

Já em outras, ocorre a presença bem marcada de uma 

personagem que ameaça as outras personagens, que poderia ser 

associada à figura do “vilão gótico”. Pretendo apresentar as facetas 

desses “vilões góticos” desenvolvidos pelos autores, alunos da rede 

pública estadual do Rio de Janeiro e de Nova Iguaçu. Tem-se figuras 

francamente inspiradas em obras notórias da atualidade, como 

bonecas assombradas e assassinas, comumente presentes em 

produções cinematográficas dos mais variados países – talvez até 

devido à mítica que envolve bonecos desde seu surgimento, quando 

originalmente eram destinados a fins ritualísticos. Há também, 

figuras possivelmente humanas, porém dominadas pelo Mal, que 

cometem massacres. Personificação da própria casa, convertida em 

um ente que ameaça toda a família. A analogia com pessoas que se 

fazem de boas para fazerem o mal, provavelmente associação a 

tantas notícias similares de que tomam conhecimento; essa noção foi 

elucidada por Júlio França, que afirma: 

Nas narrativas que se desenvolvem em espaços 
urbanos, por outro lado, a cidade é habitat de 
outro ser ameaçador, o monstro humano, cuja 
má fama é construída e sustentada pela 
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recorrência de crimes abomináveis retratados 
pelos noticiários. Se no campo a ameaça está 
nos locais ermos, nas fronteiras do mundo dos 
homens, onde imperam as leis do desconhecido, 
na cidade a ameaça incógnita está na multidão, 
onde o perigo, ainda que previsível, não pode 
ser evitado. (FRANÇA, 2013, p.71) 

A preferência pelo horror acontecendo no ambiente familiar 

parece constante, independentemente da série escolar ou da 

localidade das escolas. Isso não destoa da grande maioria das obras 

que influenciam esses pequenos autores, de forma que volta-se à 

ideia de que é preciso munir a criança e o adolescente de histórias, e 

muitas, para que a “veia criativa” seja estimulada. Dentre as várias 

estratégias de oferecer-lhes estas narrativas, a leitura dramatizada ou 

a contação de histórias parece ser bem eficiente no sentido de, não 

apenas cativá-los afetivamente – a “atmosfera” da turma e a relação 

entre professor-aluno é beneficiada – como estimulá-los 

criativamente, pois grande parte das produções que recebi nos anos 

de 2014 e 2015 foram realizadas sem ao menos terem sido 

solicitadas; em outras palavras, foram contos criados de forma 

espontânea, sem estar à sua produção atrelada a qualquer avaliação 

escolar formal. 

Portanto, há de se tirar proveito da abordagem do gênero em 

sala de aula, pois, conforme disse Rosa Gens: 

situo o medo como um sentimento ordinário e, 
ao mesmo tempo, o menos examinado dentre 
os sentimentos humanos. Vivemos uma época 
em que o susto tem assumido, nos produtos da 
mídia, contornos de prazer. As satisfações 
ambíguas advindas atemorizante têm ganhado 
cada vez mais espaço nas formas de 
entretenimento e no terreno da arte. O mundo 
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vaza, assim, para a produção literária e torna-se 
artigo a ser consumido. (GENS, 2013, p.108) 

Permitamos, pois, que “o vilão gótico” se torne “mocinho” 

aliado de nossas práticas pedagógicas, ao contribuir com o estímulo e 

a potencialização das capacidades criativas de nosso alunado. 

GARCÍA, Flavio; FRANÇA, Júlio; PINTO, Marcello de Oliveira (Orgs.) (2013). As 
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Francisco Magno Soares da Silva (UERJ) 

As constantes mudanças promovidas pela tecnologia tornaram 

o ser humano altamente dependente da mesma. Através da técnica e 

da ciência transformamos não só o meio em que vivemos como 

também a nossa própria essência, desvencilhando-nos cada vez mais 

da imprevisibilidade e aleatoriedade das limitações de nossa natureza 

biológica. A simbiose estabelecida com nossas próprias criações 

artificiais acaba por promover um processo cada vez mais presente 

em obras de ficção especulativa: a mecanização do humano e a 

humanização das máquinas. Nesse processo de inversão, a figura do 

humano é vista como uma construção passível de intervenção da 

ciência, visando uma melhora para que se atenda aos desejos 

negados pela natureza, e que culminará em novo estágio evolutivo. 

Ao mesmo tempo, as máquinas evoluem ao ponto de 

adquirirem capacidades que se equiparam ou em alguns casos 

superam o humano, levando-nos ao seguinte questionamento: uma 

entidade artificial tem consciência, vontade própria ou emoções? E 

em caso positivo? Como lidar com entidades que potencialmente são 

mais capazes que nós, que podem usurpar a posição do humano de 

criatura mais inteligente a habitar o planeta? 

Tais questionamentos são marcas presentes ao longo da obra 

do escritor estadunidense de ficção científica Philip K. Dick, tendo o 

seu ápice no livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?, lançado 

em 1968. Na obra, Dick se utiliza da figura do androide, uma 

construção orgânica feita a semelhança do Homem, para indagar o 

leitor sobre o que de fato nos constitui enquanto seres humanos. 
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Dick constrói as barreiras que distinguem seus personagens humanos 

dos androides, e gradativamente torna os limites entre Homem e 

máquina cada vez mais indiscerníveis, fazendo com que a figura 

inicialmente abjeta do androide se transforme em um reflexo dos 

desejos e anseios inerentes ao ser humano. 

O desenvolvimento do intelecto humano deu vida às máquinas 

tão fascinantes e cruciais para nossas vidas que estas acabaram por 

fundirem-se como partes de nós mesmos, transformando o humano 

em um ser mecanizado. Toda a fisiologia do corpo humano é 

comparada às partes internas de construtos artificiais, especialmente 

o cérebro, que é visto como um conjunto de conexões oriundas de 

uma complexa rede neural, tal qual um computador responsável por 

controlar o corpo todo, sendo este passível de intervenções 

tecnológicas que buscam seu embelezamento e aperfeiçoamento. 

Se por um lado o corpo humano é reificado, reduzido a um 

conjunto de partes mecanizados e codificados que formam 

simplesmente um receptáculo da mente, por outro as entidades 

artificiais parecem aprender com o seu criador, evoluindo 

vertiginosamente a ponto de desenvolverem traços cognitivos 

próximos aos nossos, levando-nos a questionar se tais construtos não 

são afinal vivos e dotados de emoções e autoconsciência. Tendo em 

vista a grande capacidade dessas máquinas, surge um temor da 

criatura superar o seu criador. 

O inventor e escritor Ray Kurzweil não hesita em afirmar que 

ao final do século XXI os seres humanos não serão as entidades mais 

inteligentes e capazes do planeta (KURZWEIL, 2007, p.18). Pesquisas 

que datam do começo dos anos 50 se esforçam para comprovar que 

o computador pode de fato pensar. Muitos estudiosos do campo da 

Inteligência Artificial afirmam que com a alta capacidade de 

processamento de dados dos computadores chegará o tempo em que 

as máquinas superarão os humanos em termos de inteligência. 

Alcançaremos então a Singularidade, um ponto de evolução das 
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máquinas no qual elas não só passariam a ser mais inteligentes que 

nós, como também ganhariam autonomia, não mais necessitando de 

um ser humano apertando seus botões para ditar cada uma de suas 

ações. 

Quando as máquinas chegarem a tal ponto de desenvolverem 

autoconsciência, a humanidade terá de lidar com um novo dilema: há 

diferença entre o pensamento humano e o pensamento de um ser 

artificial? O matemático britânico Alan Turing, um dos pais do 

computador, sempre questionou o monopólio da raça humana sobre 

a capacidade de pensar, acreditava que não só as máquinas poderiam 

pensar, como era uma tarefa árdua diferenciar o modo de pensar de 

um humano do modo de pensar do computador. Para obter 

confirmação da capacidade de raciocínio de um ser artificial o 

matemático criou um método, o teste de Turing. O experimento 

consiste em posicionar um humano sozinho em uma sala se 

comunicando com dois outros seres através de um terminal de 

computador. O trabalho desse humano é elaborar perguntas para as 

duas entidades para que se possa estabelecer uma distinção entre 

humano e artificio. Uma vez que não há contato visual, esse ser 

humano deve decidir, baseado somente nas respostas dadas as suas 

perguntas quem é humano e quem é máquina. De acordo com 

Turing, caso se mostre impossível distinguir inteligência humana da 

inteligência artificial, fica comprovado que máquinas podem de fato 

pensar. 

Turing afirma que chegará a era em que máquinas pensarão 

exatamente igual a nós. Nossa tendência antropomórfica de 

reconhecer experiências subjetivas somente através de um 

equivalente humano, o que nos levará a humanizá-las. Com isso, 

acreditaremos que essas máquinas serão capazes de sentir os 

mesmos prazeres e dores que nós. Simpatizaremos com elas, pois 

saberemos, assim como as entendemos, elas nos entenderão. Elas 

incorporarão qualidades humanas e afirmarão de fato que são 
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humanas. E nós não teremos alternativas, a não ser acreditar (Apud 

KURZWEIL, 2007, p.95). Ou ainda, em uma visão mais alarmista, esses 

seres artificiais concluirão que já superaram a raça humana. As 

máquinas serão conscientes de sua superioridade e o humano será 

rebaixado na hierarquia de criaturas inteligentes. Como previsto pelo 

cientista cognitivo estadunidense Marvin Minsky  

os seres humanos são essencialmente máquinas 
[...] mas um dia haverá máquinas tão 
aperfeiçoadas que nos compreenderão tão bem 
a ponto de dizer: pessoas são máquinas, nós não 
(Apud LE BRETON, 2015, p.189) 

Apesar de especialistas da área afirmarem sua inevitabilidade, 

a era das máquinas superinteligentes e autoconscientes ainda não 

nos alcançou. Tais panoramas permanecem no campo da imaginação 

e especulação, que é quando entra a ficção para assombrar-nos e 

encantar-nos com seus cenários imaginários onde o inanimado 

adquire vida e se metamorfoseia em criaturas desconcertantemente 

familiares a nós. Nesse contexto, a ficção cientifica, por ter como 

premissa a especulação sobre as consequências ocasionadas por 

conta do progresso tecnológico, parece o gênero mais indicado para 

tratar dos conflitos entre o Homem e máquina. O antropólogo 

francês David Le Breton descreve 

A ficção científica como uma experimentação do 
mundo contemporâneo, uma projeção 
imaginária das questões que assombram nossas 
sociedades [...] trata-se de uma expressão 
literária para narrar as tensões do 
contemporâneo e levantar os dilemas de uma 
forma existencial que às vezes falta ao modo de 
formulação das ciências sociais. (LE BRETON, 
2015, p.160) 
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Os conflitos existenciais entre o ser humano e seus simulacros 

sempre foram traços marcantes na obra de Philip K. Dick. O cultuado 

autor de ficção científica é conhecido por constantemente questionar 

a natureza da realidade, convidando seus leitores a refletir acerca dos 

limites entre natural e artificial e, principalmente, o que significa ser 

genuinamente humano. Dick afirma que a mutação mais espetacular 

de nosso universo é a reificação do humano, que é a acompanhada 

da humanização das máquinas. Sob a égide do desmantelamento do 

corpo, as fronteiras entre humanidade e máquina confundem-se. Não 

podemos mais opor as categorias puras do vivo e do inanimado, e 

isso vai se tornar nosso paradigma. Le Breton afirma que a visão de 

Dick propõe uma nova questão ontológica que assombra o ser 

humano moderno: sou um homem ou máquina? (LE BRETON, 2015, 

p.195). 

Em Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?, Dick insere o 

tema da mecanização humana ao descrever suas personagens 

humanas tão dependentes da tecnologia ao ponto de precisarem de 

máquinas para programar emoções que já não podem ser sentidas 

naturalmente. No livro, Dick imaginou um planeta Terra devastado 

após uma guerra nuclear que destruiu quase toda forma de vida. 

Todas as espécies de vida animal foram extintas, grande parte da 

população sobrevivente à guerra emigrou para colônias fora do 

planeta, os poucos que permaneceram sofrem com a poeira nuclear 

que encobre o planeta, e vai apagando gradualmente todo os 

resquícios da raça humana. 

Por ter sido transformada em um ambiente inóspito, 

desesperançoso e estéril, a existência na Terra torna-se insuportável. 

As personagens humanas são descritas como seres inertes, 

burocráticos e frios, como se agissem de acordo com uma 

programação e sem a capacidade de sentir emoções perante a 

ausência de vida. Nesse contexto, a tecnologia ganha papel crucial 

para garantir humanidade às personagens. 
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Dick pensou em um gadget para suprir essa deficiência: o 

sintetizador de ânimo Penfield, que age através de ondas elétricas 

estimulando o córtex cerebral humano, induzindo o usuário a sentir 

qualquer emoção escolhida no console do aparelho pela duração 

desejada. O espectro de emoções à disposição no aparelho Penfield é 

muito vasto, desde felicidade ao acordar até um orgasmo, passando 

por disposição para encarar o trabalho de forma profissional, criativa 

e vigorosa ou até mesmo absurda opção de sentir vontade de assistir 

TV, não importa o que esteja passando. 

Somos apresentados ao aparelho nas primeiras páginas do 

livro, na qual ocorre um diálogo entre duas personagens humanas, o 

protagonista do romance Rick Deckard e sua esposa Iran. Ao 

perguntar Iran sobre sua programação no aparelho Penfield, Deckard 

é surpreendido com a seguinte resposta: seis horas de depressão 

auto acusatória. Aquilo ia totalmente contra o propósito do 

dispositivo, cuja a principal função era tornar a permanência no 

planeta Terra minimamente palatável. Ao justificar sua escolha, Iran 

diz: 

Nessa hora, quando tirei o som da TV, eu estava 
no estado de espírito 382; tinha acabado de 
escolher. Assim, embora ouvisse o vazio 
intelectualmente, não só no prédio, mas em 
tudo, não conseguia senti-lo [...] só aí senti 
como isso era doentio, perceber a ausência de 
vida, não só no prédio, mas em tudo, e não 
reagir a nada, percebe? [...] isso passou a ser 
considerado uma indicação de doença mental; 
chamam-na de “ausência de afeto adequado”. 
Então deixei o som desligado e fiquei testando o 
sintetizador de ânimo até que finalmente 
descobri um ajuste para desilusão. [...] Por isso 
eu programo esse sentimento duas vezes por 
mês; acho que é um tempo razoável pra me 
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sentir desiludida em relação a tudo. (DICK, 2014, 
p.17) 

Questionada por seu marido a respeito do perigo de escolher 

tal estado de espírito, Iran ameniza: “Programo um reajuste 

automático para três horas depois, um 481. Percepção das múltiplas 

possibilidades abertas pra mim no futuro.” (DICK, 2014, p.18). O 

diálogo se encerra com Deckard se dirigindo aos consoles tanto do 

seu aparelho como o de Iran para escolher uma emoção mais 

adequada. Para ele, Deckard escolheu a habitual vontade de 

trabalhar, e para sua esposa programou o estado 594: agradecido 

reconhecimento da sabedoria superior do marido sobre todas as 

coisas. 

O relato de Iran indica a intenção de Dick de apontar o quão 

desumano é estar em um ambiente tão desolador e não ser capaz de 

reagir. Some isso ao volume de informação que inunda nossos 

sentidos a cada dia deixando-nos inaptos de perceber a realidade que 

que nos rodeia, e portanto, agir por conta própria. Sem falar no 

consumo desenfreado proporcionado principalmente pelos avanços 

tecnológicos, que parece apontar, segundo Dick, como nós somos 

passíveis de uma programação que dita nossos pensamentos e ações, 

transformando-nos em seres não muito diferentes das máquinas que 

acreditamos controlar. 

Outro aspecto da tecnologia que influencia a vida das 

personagens humanas na obra de Dick são as entidades artificiais de 

aparência humanoide: os androides. Androides são as figuras 

literárias usadas por Dick para representar o poder da criação 

humana. Essas figuras são descritas como entidades orgânicas feitas à 

semelhança do Homem, com objetivo de servirem aos seus mestres 

humanos e auxiliá-los no processo de adaptação em colônias fora do 

planeta. Em Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? um novo 

modelo, o Nexus-6, é colocado como grande problema por conta de 
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sua grande capacidade física e intelectual e, principalmente, por ser 

indiscernível dos humanos. 

Apesar de sua aparência humana, os androides são 

constantemente rebaixados pelas personagens humanas que veem, 

nessas máquinas humanoides, coisas frias e sem vida, que só fingem 

estarem vivas, incapazes de sentirem emoções genuínas ou empatia, 

que é estabelecida como a linha que separa humanos dos robôs 

humanoides. 

Essa visão negativa nos é apresentada através de Rick Deckard, 

cujo o trabalho é identificar e eliminar androides que tenham fugido 

de seus mestres e imigraram clandestinamente para a Terra. Até em 

sua linguagem ao se referir aos seres artificiais Deckard deixa claro 

seu desprezo pelos androides ao chamá-los constantemente de 

coisas. Entretanto, ao longo da obra Dick vai desconstruindo essa 

perspectiva de Deckard em relação aos androides. Isso se dá por 

conta de duas personagens em particular, Rachael Rosen e Luba Luft, 

ambas modelos femininas Nexus 6. 

Deckard começa a perceber que ele sente empatia e atração 

por robôs femininas, o que para ele é algo conflitante, pois ele sabe 

que além de imoral, afinal androides são máquinas, é também ilegal. 

Esse sentimento vai crescendo gradativamente a ponto de reverter o 

modo como o caçador de androides enxerga as criaturas cuja 

destruição era sua fonte de renda. As figuras artificiais que 

inicialmente eram descritas como meras ferramentas passam a um 

nível muito próximo da humanidade, tornando a distinção entre 

natural e artificial impraticável. 

Dois momentos são particularmente interessantes na 

desconstrução da visão do androide sendo uma máquina inerte. A 

primeira é o encontro de Deckard com a androide Rachael em um 

quarto de motel, onde ele sucumbe a atração pelo simulacro de 

mulher. Após a consumação do ato sexual, Deckard passa a descrever 
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Rachael de forma humanizada, sem nenhuma distinção entre ela e 

uma mulher humana. 

No banheiro, Rachael cantarolava e guinchava e 
espirrava água de seu banho quente. [...] 
gotejando, o cabelo preso com um elástico, ela 
surgiu nua e rosada na porta do banheiro[...] Na 
realidade, parecia tão alegre e certamente tão 
humana quanto qualquer garota que ele tivesse 
conhecido. (DICK, 2014, p.188) 

A transformação de Rachael perante os olhos de Dekcard é tão 

profunda que ela parece dotada de traços de humanidade mais 

acentuados do que em personagens humanas. Diferentemente da 

esposa de Deckard, que necessita de um aparelho para lhe induzir 

vontades, Rachael é cheia de vida, vitalidade e desejo, dominada pela 

luxúria, incapaz de controlar suas paixões físicas e sensuais. A 

mutação de androide para mulher é tão latente que Deckard chega a 

considerar a possibilidade de se casar com a robô Nexus 6.  

Se eu pudesse legalmente me casar com você, 
eu me casaria. [...] Legalmente, você não está 
(viva). Mas está de fato. Biologicamente. Você 
não é feita de circuitos transistorizados como 
um animal falso. Você é uma entidade orgânica. 
(DICK, 2014, p.189)  

confessa o caçador após o encontro carnal com a androide. 

Outro momento que joga dúvida na distinção entre humanos e 

androides é o encontro de Deckard com Luba Luft, um androide que 

está na Terra sob o disfarce de uma renomada e talentosa cantora de 

ópera. 

Luba Luft é descrita como uma cantora soberba, cujo talento 

poderia ser apreciado pela sociedade. Ela parecia genuinamente viva, 

não aparentava ser uma simulação. A performance de Luba é tão 

emocionante que leva Deckard às lágrimas. “Como um talento desses 
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poderia ser um risco para a sociedade?” (DICK, 2014, p.136). Ao ter 

que destruir algo que considera belo, Deckard percebe que ela faz 

parte do processo de entropia que destruía todas as formas de vida 

no planeta. 

Uma cena em particular chama a atenção nesse encontro de 

caça e caçador. Um pouco antes de ser capturada e morta, Luba Luft 

é avistada por Deckard em uma galeria de arte, totalmente 

hipnotizada por uma pintura: A Puberdade de Edvard Munch. Dick 

não desenvolve a ideia em seu romance, porém, é curioso pensar a 

escolha dessa obra em particular, que representa um ser em 

transição, uma menina que se torna mulher, e associá-la justamente à 

personagem que mais se assemelha a um ser humano. Será que Dick 

quis indicar que Luba estava passando pelo mesmo processo de 

transformação? De androide para ser humano, tendo que ao mesmo 

tempo que lidar com o perigo iminente de ser destruída por um 

humano que a compreende como algo inerte, sem vida e perigoso. 

Dick não dá respostas, ao contrário, nos fornece mais 

perguntas e dúvidas. Pode uma máquina pensar e sentir da mesma 

forma que os humanos? Nas palavras do matemático Alan Turing, 

como podemos saber o que outro de fato pensa ou sente se eu não 

sou o outro? Sou homem ou sou máquina? A resposta para tal 

pergunta parece ficar cada vez mais difícil de se responder. 

DICK, Philip K. (2014). Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?. Brasil: Ed. 

Aleph. 

KURZWEIL, Ray (2007). A Era das Máquinas Espirituais. Brasil: Ed. Aleph. 

LE BRETON, David (2015). Adeus ao Corpo: Antropologia e Sociedade. Brasil: 

Papirus. 

  



283 
 

Gladson Fabiano de Andrade Sousa (UFMA) 

Naiara Sales Araújo Santos (UFMA) 

No percurso da crítica da literatura fantástica, muitas já foram 

as perspectivas abordadas, desde seus estudos temáticos (Peter 

Penzoldt), estruturais (Todorov e Felipe Furtado), e até mesmo 

abordagens extratextuais como a psicanalítica (Freud) e a 

existencialista (Sartre). As abordagens com foco nas exterioridades 

textuais trazem contribuições relevantes, no que diz respeito tanto à 

fatores psicológicos do autor, quanto ao deslindamento de possíveis 

complexos existenciais e psicanalíticos das personagens. Estas 

abordagens afastam a crítica do estudo da obra em si, ou ainda, da 

problemática dos princípios intrínsecos ao fantástico. Uma outra 

vertente que ganhou corpo no início do século XX, foi a de recepção 

dos textos fantásticos: a carga emocional que o texto alcança é 

tomada como paradigma de classificação para o gênero. H. P. 

Lovecraft, concede a narrativa de terror elementos de fantasia e de 

ficção científica, colocando o medo como elemento distinto do 

gênero, assim “devemos julgar uma história sobrenatural não pelas 

intenções do autor ou pela simples mecânica do enredo, mas pelo 

nível emocional que ela atinge no seu ponto menos trivial” (1987, 

p.5). 

Edgar Alan Poe ao descrever a feitura de seu poema “The 

raven” (1845), já se referia a vaidade dos autores ao elevarem suas 

obras a feituras de demiurgos, seres iluminados, e talvez por isso não 
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havia obras críticas que descrevessem o verdadeiro labor do processo 

de construção das obras literárias (1999, p.103). Tais inspirações de 

cunho romântico também marcaram a tentativa de caracterização do 

fantástico, como em Caillois. Para este, o gênero requer um surto de 

improviso, inspiração de certas trevas que surgem na alma do autor. 

Pela qualidade, o fantástico seria mais persuasivo, se provém de um 

pesar do autor da obra (Caillois, Apud TODOROV, 1992, p.21). A 

retirada da questão do meio intratextual alcança seu ápice em 

Montague Summers, que aponta a necessidade do autor de crer na 

existência no sobrenatural para então ser capaz de escrever tais 

histórias fantásticas. 

Creio que, nas histórias de fantasmas contadas 
por alguém que acredita em aparições e 
assombramentos e tem a certeza da sua 
existência, quando tais ocorrências surgem – 
desde que todos os outros elementos, isto é, o 
talento e a qualidade literária, sejam 
equivalentes – elas apresentam uma vitalidade e 
um bom gosto que faltam inevitavelmente e não 
podem ser atingidos na narrativa de um escritor 
que usa sobrenatural com simples enfeite 
ocasional da sua ficção. (1976, p.7) 

Lovecraft chega a conclusão oposta a respeito do mesmo 

problema. O escritor estadunidense também pondera a respeito das 

crenças do autor, porém mostra-se defensor da ideia que aqueles que 

acreditam em forças ocultas são menos eficazes no esboço do 

fantástico, uma vez que para este o sobrenatural “é uma realidade 

familiar que tendem a referi-lo com menos temor, distanciação e 

emotividade do que quem vê nele uma absoluta e assombrosa 

violação da ordem natural” (1987, p.82). Importante observar uma 

questão que será considerada como central na definição do gênero 

fantástico, para o presente estudo: Lovecraft direciona sua crítica 
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para o caminho impressionista, mas já aponta consciência para a 

questão fulcral do gênero, que será inicialmente analisada por 

Todorov, e aprofundado por críticos contemporâneos como Felipe 

Furtado (1980) e David Roas (2014), que é a “violação da ordem 

natural”, ou seja, a erupção de um mundo sobrenatural em meio 

ordinário e cotidiano. 

Tanto Todorov quando Felipe Furado apontam o problema da 

carga emocional levar o estudo do gênero para uma relatividade 

subjetiva, o que não serviria para um estudo com rigor do gênero 

fantástico. Como já apontamos, Lovecraft populariza tal perspectiva. 

Para este, o critério definitivo de julgamento do fantástico não é os 

mecanismos da intriga, mas sim a intensidade emocional que o leitor 

experimenta. Segundo o mesmo, “Um conto é fantástico, 

simplesmente se o leitor experimenta em forma profunda um 

sentimento de temor e terror, a presença de mundos e de potências 

insólitas” (1987, p.16). 

Estes caminhos que a crítica ensaiou tomar levam o estudo do 

gênero à elementos dispersos, que não constituem o cerne deste, 

pois levam a se interessar mais pelo perfil dos autores ou leitores que 

pelos mecanismos de elaboração da tessitura do fantástico. Esta 

“excessiva importância atribuída a dados aleatórios, como os reflexos 

emocionais que a obra porventura suscite no destinatário da 

enunciação” (FURTADO, 1980, p.10) levam ao eclipse dos fatores 

constantes e intrínsecos. O crítico português aponta que: 

Esta atitude de caráter subjetivo e 
particularizante leva com frequência à discussão 
supreendentemente calorosa e ingênua de 
questões sem a mínima importância ou de falsos 
problemas como o de tentar definir o fantástico 
pela reação de medo. (FURTADO, 1980, p.10) 

Afastando-se das críticas que buscaram definir o gênero 

fantástico pelo medo, a presente análise segue a perspectiva dos 
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estudos do português Felipe Furtado, apresentada na obra A 

construção do fantástico na narrativa (1980), na qual o teórico 

ressalta que os elementos intrínsecos da obra os quais mutualmente 

combinados e equilibrados realizam o fantástico na narrativa, 

distinguindo-se, assim, da abordagem impressionista do gênero. 

Escritor conhecido mais no exterior que em seu próprio país, 

André Carneiro apresenta larga produção cultural. Produziu literatura 

(prosa e verso), fotografia e cinema, tendo sido premiado nas três 

áreas, além das artes plásticas que também se dedicava. Na 

literatura, sua prosa desenvolve-se principalmente na chamada ficção 

científica soft, na qual expressa as mazelas do desenvolvimento 

técnico-cientifico e seus impactos negativos nas sociedades. Estas 

histórias são pautadas em campos como antropologia, filosofia, 

psicologia, e focam-se mais nos relacionamentos e sentimentos 

humanos do que em instrumental tecnológico. Ainda que 

reconhecido como escritor de tal gênero, o autor muitas vezes não se 

agradava de tal rótulo, preferindo ser chamado apenas de escritor, 

posto o que escrevia não seria apenas ficção científica, mas literatura 

em si. Entendendo o desprestígio do gênero no Brasil como literatura 

de cunho comercial, é coerente tal aversão, além de que, suas 

histórias não se limitam ao gênero científico. Analisamos no presente 

estudo o conto Um caso de feitiçaria, publicado no livro O homem 

que adivinhava de 1966, buscando como o autor alcança o efeito 

fantástico através do discurso de coincidências, impressões e 

sugestões expressando o conflito entre o racional e irracional, uma 

vez que um cientista pratica atos de feitiçaria. O conto apresenta-se 

como ficção cientifica soft com a presença da parapsicologia como 

campo de conhecimento. 

Considerando os apontamentos de Poe, Todorov e Furtado, 

tomados como pressupostos para a presente análise, chegaremos ao 

esclarecimento da hesitação ou incertezas arquitetadas na narrativa; 

a análise do discurso da dúvida na narrativa fantástica é objetivo a ser 
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alcançado. Desvelaremos deste modo os procedimentos 

desenvolvidos por André Carneiro que possibilitam a execução e 

manutenção do chamado efeito fantástico no plano temático e 

discursivo. 

Todorov considera como condição primordial para a existência 

do fantástico a hesitação representada no texto. Porém, segundo o 

mesmo, esta “hesitação experimentada por um ser que só conhece as 

leis naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural” 

(1992, p.31) seria algo efêmero. Este gênero evanescente, segundo o 

crítico búlgaro, logo recairia em seus gêneros vizinhos: o estranho e o 

maravilhoso. 

O acontecimento sobrenatural para o gênero maravilhoso não 

entra em conflito com as leis naturais, uma vez que tal fenômeno 

insólito é naturalizado. Como exemplo, temos os contos de fadas, 

onde a existência de bruxas ou animais falantes não é estranha à 

verossimilhança das narrativas. Já a característica definidora do 

gênero estranho seria a irrupção de um evento insólito, que 

desestabilizaria parcialmente a realidade da narrativa, porém, logo a 

razão explicaria o fenômeno, o que devolve o equilíbrio das leis 

naturais. O fantástico seria um gênero limítrofe entre o maravilhoso e 

o estranho. 

Atentemos que Todorov detém certo rigor teórico-

metodológico, porém para sustentar suas ideias, detém-se em 

interpretações que faz dos textos apresentados no decorrer de seus 

estudos, deste modo o conceito do gênero fantástico decaiu em larga 

abrangência, e dependência de recepção de textos (GARCIA; BATISTA, 

2005, p.110-111). 

Felipe Furtado aponta os estudos todorovianos como a 

maioridade da crítica do gênero fantástico, pois Todorov tanto perfaz 
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uma crítica sistemática do fantástico, como trata-se do primeiro 

trabalho sobre o gênero que o estuda de uma forma global, 

integrando-o nas categorias mais gerais do discurso literário e 

entendendo-o exclusivamente nos problemas da estrutura textual em 

si (FURTADO, 1980, p.14). Porém, é o próprio crítico português que dá 

maior coerência aos estudos propriamente dos elementos internos, 

uma vez que: 

Seus estudos diferenciam dos demais por 
apresentar uma marcante preocupação em 
descrever os elementos internos constituintes 
do gênero e sua consequente realização textual, 
e não apenas em catalogar as ocorrências do 
insólito e do sobrenatural, como de costume, ou 
defini-las em classes delimitadas por 
pressupostos puramente semânticos. (GARCIA; 
BATISTA, 2005, p.111) 

No capítulo de abertura de A construção do fantástico na 

narrativa, Furtado define que em seu estudo, o gênero fantástico é 

encarado como uma organização de elementos que mutuamente 

combinados, conduzem a construção de equilíbrio difícil, e “é da 

rigorosa manutenção desse equilíbrio tanto no plano da história 

como no do discurso, que depende a existência do fantástico na 

narrativa” (1980, p.15). Furtado enumera os elementos que acredita 

serem fundamentais para a formação do fantástico, como a 

necessária formação de uma realidade familiar, posto que é em meio 

a esta que surgem o evento chamado meta-empírico. O ordinário 

previamente situa o receptor do discurso fantástico em determinado 

entendimento cultural temporal. Incluem na categoria meta-

empírico, não apenas o que comumente se entende como 

sobrenatural, mas também os fenômenos que são inexplicáveis 

segundo os princípios ordenadores do mundo real (FURTADO,1980, 

p.20), devido a erros de percepção ou desconhecimento desses 
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princípios por parte de quem porventura os testemunhe (e o leitor 

receptor da enunciação do discurso literário), como exemplo, temos 

culturas diferentes nas quase práticas uma época fora entendida 

como sobrenaturais e com o progresso científico fora racionalizada. 

Enfim, a principal característica do gênero seria a desestabilização do 

real, neste caminho que Furtado descreve as estruturas necessárias 

para que esta ocorra. 

Primeiramente devemos salientar que o insólito não pode 

ainda irromper de maneira arbitrária, há de possuir lógica própria, 

tornando-se aceitável à opinião comum, assim conferindo 

verossimilhança ao fenômeno. Em contrapartida, a racionalização 

excessiva é outro perigo a ser evitado, Furtado chama de 

racionalização plena (1980, p.65), explicações as quais não deixariam 

abertura para a existência do insólito. Segundo as classificações de 

Todorov, estas narrativas pertencem ao gênero fantástico estranho. 

Se por um lado a racionalização pode ser um perigo à manutenção do 

efeito fantástico, a total falta desta tornaria a narrativa inverossímil. 

Surge então nestes enredos a racionalização de caráter parcial, 

“abrangendo apenas um aspecto da ação ou uma personagem, sem 

que o caráter meta-empírico dos restantes elementos insólitos seja 

posta em causa” (FURTADO, 1980, p.65). Atesta-se que a 

racionalização parcial serve como redutor do impacto produzido pelo 

fenômeno sobrenatural. Quando o fenômeno sobrenatural está se 

tornando demasiado evidente, conduzindo a narrativa ao 

maravilhoso, a racionalização parcial ajuda ao retorno e manutenção 

da ambiguidade necessária ao efeito fantástico. 

Fazendo paralelo aos estudos de Todorov e Furtado, nota-se 

que a temática meta-empírico é um elemento comum ao fantástico, 

ao maravilhoso e ao estranho, e a distinção entre estes resulta dos 

diferentes modos como a narrativa de cada gênero encara a hipótese 

da coexistência dessas manifestações com a natureza conhecida. 

(FURTADO, 1980, p.34). O maravilhoso desde o início não permite 
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dúvida quanto ao fenômeno meta-empírico, nem incita tais 

discussões. O estranho, em seu percurso, incita o sobrenatural, 

porém ao cabo, ou até antes, a racionalização institui um mundo o 

qual a existência do sobrenatural, ou de um fenômeno alheio à 

natureza conhecida, é confirmada. No gênero estranho há o debate 

sobre a possibilidade ou impossibilidade do sobrenatural, porém 

sempre este é destruído com a negação de qualquer fenômeno 

exterior à natureza conhecida. Por fim, 

só o fantástico confere sempre uma extrema 
duplicidade à ocorrência meta-empírica. [...] 
nunca deixando que um dos mundos assim 
confrontados anule o outro, o género tenta 
suscitar e manter por todas as formas o debate 
sobre esses dois elementos cuja coexistência 
parece, em princípio, impossível. (FUTADO, 
1980, p.36) 

O sobrenatural deve ser descrito de forma convincente e 

manter uma permanente e jamais resolvida dialética entre o mundo 

natural e o evento meta-empírico que o desestabiliza. O discurso 

deve surgir de forma ambígua e manter-se assim até o fim.  

Esse debate sem solução terá de ser 
constantemente suscitado ao longo da 
narrativa, pelo que toda as suas estruturas 
deverão ser organizadas e articuladas de forma 
a servi-lo (FURTADO, 1980, p.36)  

Esta composição da estrutura narrativa do fantástico dialoga com a 

concepção de conto de Edgar Alan Poe. Para o pai do conto moderno 

a narrativa deve caminhar para a construção de uma unidade de 

efeito, pois nada deve estar presente nesta que não esteja em 

sintonia com a construção deste efeito preconcebido. 

Um escritor hábil construiu um conto. Se foi 
sábio, não afeiçoou os seus pensamentos para 
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acomodar os seus incidentes, mas, tendo 
concebido com zelo deliberado um certo efeito 
único ou singular para manifestá-lo, ele 
inventará incidentes tais e combinará eventos 
tais que melhor o ajudem a estabelecer esse 
efeito preconcebido. Se a sua primeira frase não 
tender à exposição desse efeito, ele já falhou no 
primeiro passo. Na composição toda, não deve 
estar escrita nenhuma palavra cuja tendência, 
direta ou indireta, não se ponha em função de 
um desígnio preestabelecido. (Graham's 
Magazine, Apud BOSI, 1975) 

Analisaremos como André Carneiro constrói e mantém o 

discurso fantástico no conto Um caso de feitiçaria, a partir das 

concepções até então apresentadas, veremos o conjunto de 

elementos manipulados por André Carneiro, elementos estes que, 

segundo Furtado, são responsáveis pelo efeito fantástico. 

O conto analisado gira em torno de dois planos narrativos que 

se intercalam; primeiro em tempo presente, o segundo, em 

reminiscência. Cada plano possui narradores distintos e anônimos. 

No tempo presente, a história se passa em uma grande casa à beira-

mar. Noite adentro alguns desconhecidos bebem ao redor de uma 

mesa. Ambiente soturno, típico de contos ultrarromânticos e tão 

propício às histórias góticas e sobrenaturais. Como exemplo, basta 

evocarmos A volta do parafuso (2007) de Henry James, ou mesmo, o 

célebre Noite da Taverna (2000) de Álvares de Azevedo, este último 

guarda semelhança em sua estrutura dramática com o conto por hora 

analisado: convivas, em meio ébrio, relembram seus passados 

soturnos. Edgar Alan Poe, já apontara a ambientação centrada como 
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um recurso próprio a intensificar o efeito pretendido a ser alcançado: 

“sempre me pareceu que uma circunscrição fechada do espaço é 

absolutamente necessária para o efeito do incidente e tem a força de 

uma moldura para um quadro” (1999, p.110). Ideia esta, em 

consonância com as teorias do fantástico de Furtado, que afirma que 

a  

diegese fantástica prefere, sobretudo, os locais 
delimitados ou fechados, os ambientes 
interiores, particularmente as casas de grandes 
dimensões, as construções labirínticas (1980, 
p.15) 

As personagens do primeiro plano são basicamente duas: um 

narrador-personagem e um senhor de meia idade, grisalho, que 

contará a história de um velho amigo de total confiança. O ambiente 

noturno permeado por penumbras e dúvidas que se construirá ao 

longo da narrativa, já se destaca pela indefinição de quantas pessoas 

estão em volta da mesa. “Éramos poucos e quase ninguém se 

conhecida” (CARNEIRO, 1966, p.24). As demais personagens apenas 

servem como balanço cético para os eventos que serão narrados, eles 

duvidam, ponderam, interpelam o velho grisalho a cada evento 

aparentemente sobrenatural que surge, mas então, pouco a pouco 

vão sendo tomadas pelo insólito. Se encaramos a narrativa fantástica 

com uma estrutura toda construída para plantar a desestabilização do 

real; o conto, em sua primeira frase, já tende a instaurar tal 

impressão: “A ficção é sempre mais coerente do que a realidade” 

(CARNEIRO, 1966, p.24). Esta fala pertence ao velho grisalho, que 

alude ao insólito de seu relato que virá em seguida. Tal afirmação 

vem fundamentada pelo fato que a criação literária tem equilíbrio, 

verossimilhança, bom gosto, afirma o velho, mas a vida é arbitrária, 

ilógica, incompreensível e absurda. O narrador percebe que há uma 

história por trás desta ponderação, e incita o velho a contar. Por sua 

vez, este declara que tanto em superstição quanto em ciência a vida é 
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absurda, este é o tom do relato que se segue. Uma história em que os 

limites entre crendices e fatos científicos são eclipsados. A contracapa 

do livro traz o resumo da história: “Todas as estórias de feiticeiros se 

passam entre pessoas incultas, no meio de curandeiros e negros 

velhos. O que fazer quando um cientista resolveu praticar feitiçaria?” 

O segundo plano narrativo também é apresentado em 

ambiente fechado, se passa em uma antiga casa à beira-mar distante 

da cidade. O velho grisalho diz preservar a identidade das pessoas em 

seu relato, então muda o nome destas. As personagens são Roberto, 

seu amigo de total confiança que lhe confidenciara a história que irá 

contar; Escobar, pesquisador de folclore, religiões primitivas, 

parapsicologia, psicologia e psicanálise. E por fim, Marina, esposa de 

Escobar. Roberto passa uma temporada na casa do amigo Escobar 

para se recuperar de uma operação. Está apresentada a estrutura do 

triângulo amoroso que se desenvolverá. Curioso notar a semelhança 

do enredo com A cartomante (1884) de Machado de Assis, em dois 

pontos. Primeiro o triângulo amoroso sob o mesmo teto, segundo, a 

crescente e angustiante tensão pela suspeita da descoberta do 

adultério pelo marido. Sem esquecer do nome Escobar, nome do 

amigo de Bentinho em Dom Casmurro (1881). Enredos esses 

permeados por triângulos amorosos. Como já discutido antes da 

erupção do insólito é necessário a construção de certa 

verossimilhança empírica. Analisemos o trecho: 

Bem, começou, contarei uma história que se 
passou com um amigo de toda confiança. Vou 
transmiti-la como a ouvi, e posso assegurar a 
sua veracidade. Ele tinha trinta anos na época e 
era um materialista equilibrado. Digo 
“equilibrado” porque não fazia de sua não-
crença nenhuma bandeira. Desconfio do crente 
fanático e do ateu que quer provar suas 
convicções. [...] Meu amigo darei o nome de 
Roberto, possuía espírito cientifico, conhecia as 
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deficiências das observações fundadas somente 
em nossos sentidos. Estava a par das 
experiências de parapsicologia, hipnose etc. 
(CARNEIRO, 1966, p.24 – grifo dos autores) 

O velho de meia idade que rememora a história é tido 

possuidor de um ar inteligente, este descreve seu amigo Roberto 

como um materialista de espírito científico, logo, pouco propenso a 

acreditar em fenômenos sobrenaturais. “Figuras consideradas 

respeitáveis pela idade, pela sabedoria ou pelo estatuto social” 

(FURTADO, 1980, p.54) conferem credibilidade ao destinatário de 

enunciado. Ante aos eventos insólitos, diversas são as possibilidades 

para a explicação racional, como sonhos, loucura, efeito das drogas, 

além dos enganos e ilusões (TODOROV, 1992, p.26). André Carneiro 

previamente, antes mesmo da ocorrência do insólito, constrói uma 

personagem pouco propensa a acreditar no sobrenatural, uma vez 

que este não se deixa enganar por observações feitas somente pelos 

sentidos. Outra estratégia a dar credibilidade à narrativa é o recurso à 

autoridade, “fontes vulgarmente consideradas de grande confiança e 

probidade” (FURTADO, 1980, p.51). Deste modo é descrito o 

professor Escobar: 

O professor era um célebre pesquisador 
internacional de folclore, parapsicologia etc. Sua 
casa [...] valia por um museu, com peças de todo 
mundo, fetiches, índios, ídolos, máscaras, 
instrumentos de feiticeiros africanos, das 
Antilhas, Nova Zelândia etc. O professor 
especializara-se em religiões primitivas, crenças 
tabus, enfim, o que movimenta a psique das 
tribos não civilizadas e, às vezes, das nossas 

também (CARNEIRO, 1966, p.25 – grifo dos 

autores) 
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O espírito científico afasta a banalização de quaisquer eventos 

insólitos que venham a ocorrer. O autor paulista, em suas narrativas 

de ficção cientifica soft, como já dito, desenvolve seus temas baseado 

nas ciências humanas, nas emoções e relações das personagens. A 

exemplo, podemos citar seus contos irmãos “O homem que 

adivinhava” (1963), que faz uso da telepatia, e o “Homem que 

hipnotizava” (1966), que faz uso da hipnose, ambos trazem a tragédia 

das personagens que são vítimas do processo de dominação e 

alienação social. 

Atentemos para a natureza do evento meta-empírico que se 

ensaia surgir. Roberto se diz conhecedor das experiências de 

parapsicologia e hipnose, Escobar é um profundo conhecedor da 

psique humana, especializado em religiões primitivas. A questionável 

credibilidade que se dá a área da parapsicologia, – recorrentemente 

chamada de pseudociência, que busca aproximar o mundo 

paranormal da realidade metodologicamente positiva − traz consigo 

já a dúvida necessária para o efeito fantástico. 

A fenomenologia meta-empírica expressa pela 
temática fantástica decorre ainda de certas 
áreas limítrofes entre o sobrenatural 
propriamente dito e os fenômenos conhecidos 
da matéria e da consciência. Essa terra-de-
ninguém corresponde à parapsicologia 
(FURTADO, 1980, p.28) 

Este é o primeiro ponto que elucidamos da chamada 

racionalização parcial descrita por Furtado como necessária à 

manutenção do fantástico. A racionalização dos rituais das 

civilizações primitivas promove a dúvida no sistema de pensamento 

ocidental corrente. Esta dúvida é transmitida ao leitor através das 

personagens que desdenham da explicação da pesquisa do professor, 

os que ouvem a história não acreditam que um professor acredite em 
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“mágicas de feiticeiros”. O velho explica a natureza da pesquisa do 

professor Escobar: 

Grande parte das suas investigações baseava-se 
no seguinte: Antigamente a ciência não se 
ocupava com ritos e milagres pretensamente 
realizados por feiticeiros, curandeiros etc. Eram 
considerados superstição grosseira ou 
mistificação. Depois desenvolveu-se a 
psicologia, apareceu a psicanálise, Pavlov, etc. Já 
se admitia que um “mau olhado” atuasse que 
uma maldição voodoo pudesse até matar 
alguém. Aceitava-se que uma poderosa 
“sugestão”, desenvolvida, acabaria interferindo 
no sistema nervoso central, provocando uma 
espécie de auto-hipnose destruidora. Ou, 
segundo os psicanalistas, um complexo de 

culpa” (CARNEIRO, 1966, p.28 – grifo dos 

autores) 

O recurso da isenção narrativa é evidenciado. O velho que 

conta a história, ante ao desdém dos demais a respeito da prática 

vodu, defende-se, no intendo de provar-se um narrador confiável e 

imparcial:  

Não sou eu a fazer afirmativas, conto apenas 
uma história passada [...] consultem livros 
modernos sobre o assunto. O verdadeiro nome 
do professor Escobar lá está ao lado de Rhine, 
Amadou, Khérumian (CARNEIRO, 1966, p.28) 

O recurso da autoridade é mais uma vez evidenciado: fontes 

consideradas confiáveis como personagens respeitáveis, documentos, 

livros. O professor passava horas a consultar “seu enorme arquivo, 

compulsando fichas, enchendo páginas com uma letra pequena e 

caprichosa” (CARNEIRO, 1966, p.27), sobre o assunto recolheu larga 

documentação. Ressaltamos que André Carneiro dedicara-se ao 
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estudo da hipnose, chegando a publicar dois livros sobre o assunto: O 

mundo misterioso do hipnotismo (1963) e Manual de hipnose (1978). 

Na explicação dos estudos do professor encontra-se o cerne do 

conto: a narrativa é desenvolvida a partir de então em alusão a 

sugestão constante de que Roberto está sendo vítima da prática vodu 

do professor Escobar. Roberto, por uma série de sugestões, 

impressões e ambiguidades, fica cada vez mais paranoico e tem 

quase certeza, (mas nunca absoluta) que o amigo já tem consciência 

de seu caso com Marina. Enumeremos as várias coincidências que 

nunca se resolvem, as quais inquieta e perturba Roberto (e o leitor). 

Roberto e Marina começam a ter um caso, encontram-se 

furtivamente entre subterfúgios pelos cômodos da casa e em seus 

quartos tarde da noite, enquanto Escobar, trancafiado na sua vasta 

biblioteca, intensamente desenvolve suas pesquisas sobre vodu. A 

perspectiva de Roberto logo muda, posto não ser mais “de um casal 

amigo, mas amante da dona da casa, arriscando-se às consequências” 

(CARNEIRO, 1966, p.30); este impelido por um sentimento de culpa 

passa a conversar mais com Escobar. Lembremos que a consciência 

culpada, ou complexo de culpa, fora descrita como o processo pelo 

qual haveria o ataque do sistema nervoso central, provocando a auto-

hipnose destruidora. 

Em tais conversas, o professor apresenta uma coleção de 

bonecos de vodu; no meio destes, um em especial que estava 

“carregado”. Sua força estava em plena possibilidade de ser posta em 

prática por alguém que o soubesse manipular. Roberto pergunta 

como acontecia, no que o professor sorrindo responde:  

‘De uma coisa estou certo’ [...] êste boneco só 
atua se a pessoa que o manipula estiver com um 
sentimento forte de ódio ou destruição e 
acreditar na sua eficiência. Quanto à vítima, não 
importa se crê ou não (CARNEIRO, 1966, p.31)  
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O modus operandi do vodu é apresentado em teoria, e o enredo 

lança ao leitor, na prática, todos os requisitos necessários para a sua 

ocorrência. Roberto tem a consciência culpada, Escobar possui 

motivos para ter sentimentos de ódio e destruição para com o amigo, 

e este, materialista cético, mesmo sem acreditar, poderia ser atingido 

pelo vodu. Roberto recupera a saúde e por medo e precaução diz à 

Marina que deve ir embora, esta recebe a notícias contrariada e em 

lágrimas. Porém, os amantes não se deixam, Roberto que já estava 

em ótima saúde repentinamente sente “dores nas pernas, nas costas, 

um cansaço diferente” (CARNEIRO, 1966, p.32). Daí em diante as 

dores permanecem constantes, a saúde jamais melhora: sente uma 

pontada que desce das costas para a perna. Marina lhe serve como 

dedicada enfermeira, faz comidas especiais. Roberto fica cada vez 

mais desconfiado que o amigo descobrira o caso. 

O professor Escobar levantava os olhos 
profundos, encarava Marina, depois Roberto, 
que lutava para o sangue não lhe subir as faces. 
[...] O professor perguntava se a perna estava 
melhor. Roberto respondia que “não” [...] Não 
era uma dor insuportável, embora tivesse que 
claudicar para não senti-la. Seria reumatismo ou 
incomodo parecido (CARNEIRO, 1966, p.33) 

O destinatário da enunciação é inundado por possibilidades 

que não se concluem. Roberto está sendo atingido por vodu feito por 

Escobar? As dores que sente seriam auto-hipnose negativa, 

começadas com o desejo de ficar? Um pretexto para prologar a 

estadia. A perna de Ricardo começa a doer logo após este contar a 

Mariana que irá partir. Mariana fizera vodu? Ou tudo não seria 

estresse provocado pela crescente paranoia de que o amigo traído 

descobrisse tudo? As frases declarações de Escobar ficam cada vez 

mais dotadas de ambiguidades, e a dor intensa na perna faz Roberto 

imaginar o amigo manipulando o vodu cheio de alfinetes. “Um 
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psicótico criaria um quadro assim” (CARNEIRO, 1966, p.34), pondera. 

Roberto começa a duvidar de suas certezas científicas pelas 

recorrências das coincidências: “Ele admitia não raciocinar como 

antes” (1966, p.37). Marina sugere que deveriam fugir, afirmando 

que o professor estava matando o amante, mesmo que esse não 

acreditasse em vodu. Roberto tenta acalmá-la “negando debilmente, 

mas também exausto de fazer deduções e tentar saídas” (1966, p.37). 

Quando a narrativa caminha na direção da explicação e efetivação da 

existência do meta-empírico, uma solução para o triângulo amoroso 

surge como deus ex machina, desestruturando as deduções de até 

então: Escobar morre depois de um derrame. 

Tudo parece solucionado, o novo casal se distancia da antiga 

casa, porém a perna de Roberto nunca parara de doer. O discurso das 

coincidências encontra seu ápice quando Roberto volta sozinho à 

casa à beira-mar. Marina o faz jurar que em nada mexeria na antiga 

casa, fato que o faz desconfiar. “Que outra maldição ela temeria?” 

(CARNEIRO, 1966, p.43). Depois de procurar o boneco desaparecido 

por onde possivelmente o amigo falecido escondera, Roberto vai até 

a uma gaveta pertencente a Mariana: 

Puxou a gaveta até o fim. Maços de cartas, 
brincos, perfumes e outros objetos femininos. 
No fundo algo enrolado em um lenço de sêda. 
Roberto o desembrulhou com o coração 
batendo. Antes de vê-lo, sabia pelo tato que o 
encontrara. O boneco de voodoo estava em sua 
mão, intacto. Duas agulhas atravessavam, de 
lado a lado sua cabeça [...] (CARNEIRO, 1966, 
p.44) 

Vemos mais uma possibilidade apresentada: Marina utilizou o 

boneco de vodu para matar o marido com o derrame cerebral? 

Roberto mostra o boneco para Marina, esta que antes acreditava 

fielmente na existência da prática vodu, argumenta que é “impossível 
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uma pessoa civilizada atingir uma outra usando bonecos de voodoos” 

(CARNEIRO, 1966, p.44). Desabafa que inventara aquilo  

da perna, acusava o professor, mas porque 
amava Roberto, estava desesperada por êle (e 
começou a chorar), usaria qualquer recurso para 
fugirem, para incompatibilizá-lo com o 
professor, qualquer recurso, qualquer recurso... 
(1966, p.44 – grifo dos autores)  

O que poderia ser uma negação plena da existência do meta-

empírico, pela sutileza da escrita de Carneiro, é novamente encarado 

como sugestão que leva a ambiguidade. Enfaticamente é repetido 

qualquer recurso dando ênfase ao entendimento do destinatário da 

enunciação que para permanecer como amante, Marina agiria por 

meio natural ou sobrenatural. 

A todo custo a narrativa intenda racionalizar e comprovar a 

existência do fenômeno meta-empírico. Ao mesmo tempo que o 

ceticismo das personagens ora tende a negar, outrora, pelas 

evidencias ambíguas, como as inexplicáveis dores da perna de 

Roberto, tende a acreditar na possiblidade do vodu. Ao final do 

conto, após o velho grisalho finalizar o relato, os companheiros se 

despedem fazendo “comentários sérios e jocosos” (CARNEIRO, 1966. 

p.45). Esses comentários que dividem opiniões evidenciam a 

irresolução da temática meta-empírica, depois de todas as 

explicações das ocorrências insólitas, ainda assim não se comprova a 

sua real existências, mas também não refuta-se tal possibilidade. 

Ainda há uma última sugestão que arrasta o leitor a 

conjecturas após o fim da narrativa, dando maior intensidade ao 

efeito fantástico. Na mesa, por fim, resta somente o velho e o 

narrador, ambos em silêncio. O narrador conclui: “Daí a pouco disse 
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‘boa noite’ e saiu para o corredor. Só então percebi que êle 

claudicava levemente” (CARNEIRO, 1966. p.45). Reitera-se e 

intensifica-se a possibilidade do fenômeno meta-empírico. Sugere-se 

que o velho na verdade seria o próprio Roberto do relato. Passaria 

então este de um narrador homodiegético (narrador que é 

personagem, mas não protagonista) para autodiegético, pois conta a 

sua própria história. No decorrer do enredo, de modo sutil, apareceu 

tal possiblidade: “Ninguém interrompia mais o narrador. Deixara o ar 

cínico e divertido. Seu tom de voz baixara, como se vivesse a situação 

de Roberto e Marina” (1966, p.38 – grifo dos autores). Tanto Todorov, 

quanto Furtado descrevem, se não como condição necessária, mas 

como recorrente na construção do fantástico. “O narrador 

representado convém perfeitamente ao fantástico” (TODOROV, 1992, 

p.45). Um narrador representado goza das qualidades de transmitir 

ao receptor real do enunciado idêntica perplexidade perante o 

fenômeno meta-empírico, além de conferir autoridade ante ao 

receptor (FURTADO, 1980, p.133). 

André Carneiro, com consciência plena do funcionamento do 

gênero, em seu conto Um caso de feitiçaria, constrói e mantém o 

discurso fantástico através da manipulação e coordenação de suas 

estruturas. A temática crítica à racionalidade, já comum em sua obra 

de ficção científica, encontra voz também no discurso fantástico, uma 

vez que esta busca desestruturar o que culturalmente chamamos de 

real. A literatura fantástica em todas as suas estruturas narrativas 

busca refletir seu discurso de instabilidade, contra o pretenso 

totalitarismo da razão, ou, nas palavras de Furtado: “o gênero pode 

ser considerado, desde os primórdios, um veículo ideológico 

favorável à reação contra o avanço do racionalismo” (1980, p.138). 

Em suma, o conto desenvolve seu discurso com o intento de deixar o 

leitor na dúvida da existência do sobrenatural, mantém a dúvida, 

ainda que a ciência se aposse de algumas explicações, com 
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determinadas mentalidades, estas se fragilizam deixando espaço para 

o sobrenatural. 

A crença no sobrenatural, tanto no que chamamos hoje de 

mitos, ou religião, é uma marca ontológica do ser humano, que fora 

ao longo da história sofrendo abalos por concepções que o homem 

tem de si e do mundo. Podemos citar o mundo cristão medieval 

sendo abalado pelo classicismo antropocentrista. Estes abalos só 

progrediram com o Século das Luzes no advento do iluminismo, ou 

correntes mais ortodoxas da ciência como o positivismo e sua 

extrema valorização que desemboca no cientificismo. 

Ainda que a sistematização das condições do discurso 

fantástico seja feita por Felipe Furtado pautada nas estruturas 

textuais, este não ignora o papel da exterioridade na construção do 

gênero. 

Efetivamente já que o senso comum resulta 
sobretudo de um conjunto de convenções 
variáveis com o tempo, o lugar e a ideologia, a 
adequação do enunciado narrativo a ele nunca 
pode ser definida em termos de imutabilidade 
absoluta, pelo que haverá, no mínimo, tantos 
verossímeis quantos os sistemas de convenções 
sociais e os períodos culturais. (FURTADO, 1980, 
p.46) 

André Carneiro articula as estruturas textuais e incidentes na 

construção de um discurso ambíguo, sempre permeado pela dúvida. 

Porém, o contexto social apresentado entra nesta construção, uma 

vez que a verossimilhança que se comunica ao narratário, deve 

encontrar reconhecimento com o leitor real. Os conhecimentos 

científicos que balizam o real no contexto do conto devem ser 

coerentes com a episteme da época. 

Felipe Furtado questiona enfim,  
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o que busca o discurso fantástico? [...] este se 
limita afinal à repetição incessante da disputa 
propositadamente sem solução ou saída entre o 
mundo natural e a ordem meta-empírica que 
aparenta subverte-lo (1980, p.134) 

A erupção do discurso fantástico surge no contexto do avanço do 

racionalismo, este discurso procura, com o confronto dos mundos 

empírico e sobrenatural, uma saída que é acentuar a tácita derrota da 

busca incessante do homem pelo saber. Todorov aponta que “a 

literatura fantástica não é mais que a consciência intranquila desse 

século XIX positivista” (1992, p.87), fomentando com a ideia que o 

“gênero pode ser considerado, desde os primórdios, um veículo 

ideológico favorável à reação contra o avanço do racionalismo” 

(FURTADO, 1980, p.138). Contudo, as teorias do fantástico datam 

séculos nos quais a ciência ganhara cada vez maior crédito como 

meio de desvelar o real. Desta forma, 

Se passamos do mundo subatômico ao âmbito 
cosmológico, a ciência revelou a existência de 
entidades ou fenômenos tão “fantásticos” 
(alguns deles até nunca vistos) como buracos 
negros, matéria escura, buracos de minhoca, 
energia negativa, mateira negativa [...] ou a 
própria ideia de que existem dez dimensões 
(nove espaciais e uma temporal). (ROAS,2014, 
p.81) 

Evidenciemos o discurso fantástico como crítica ao 

racionalismo, porém atentemos para o mundo contemporâneo, pois 

este, com o avanço da ciência, já desestabilizara por si só o conceito 

de real. André Carneiro utiliza conceitos científicos, ainda que 

duvidosos para o mundo contemporâneo, para inquietar nossos 

conhecimentos da realidade. 
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Graciane Cristina M. Celestino (UnB) 

A figura do duplo é alvo de indagações acerca das relações que 

apresenta entre águas, espelhos e irmãos gêmeos, como cita Borges 

e Guerrero (1981), pois sua compreensão se dá por relações entre 

dois modus operandi, a dualidade bem-mal e sua construção 

simbólica, que apresenta uma composição intrínseca ao ser humano. 

Entretanto, sua abrangência ainda é algo que se deve analisar. No 

conto de Hawthorne O jovem Goodman Brown, esse ato de criação se 

manifesta na imaginação como sendo o mote para a narrativa 

fantástica. Ao se descreverem as figurações do duplo, pode-se 

também questionar o conhecimento de si. 

Este estudo busca relacionar no texto O jovem Goodman 

Brown, conto do escritor norte-americano Nathaniel Hawthorne, as 

influências e consequências dessa oposição real, descrita na filosofia 

como corpórea e espiritual. A história se passa na cidade de Salém, 

estado de Massachusetts, entre os anos de 1692 e 1693. Faz-se 

necessário citar que Hawthorne foi influenciado pela participação de 

seu bisavô como um dos juízes das 19 mulheres – entre elas uma 

escrava, Tituba – que foram acusadas de bruxaria na cidade. 

O escritor sentia-se envergonhado por tal atuação, então, para 

não ter seu nome ligado a um evento tão brutal, ele acrescentou uma 

letra ao sobrenome de sua família, o que antes era Hathorne, foi 

acrescido de W, passando a se chamar Hawthorne. A vergonha de 

Hawthorne é assinalada na seguinte passagem, citada por Borges: 
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Não sei se meus antepassados se arrependeram 
e suplicaram a misericórdia divina; eu, agora, o 
faço por eles e peço que toda maldição que 
tenha caído sobre minha raça nos seja, desde 
este dia, perdoada. (Hawthorne, Apud BORGES, 
2013, p.211) 

A construção textual da narrativa do escritor incorpora 

sentimentos de fascínio com o imaginário religioso dos moradores da 

cidade, Puritanos, além de demonstrar isso em outros textos como A 

letra escarlate. Esta proposta foi construída tendo por aporte teórico 

os textos de Borges e Guerrero, Abbagnano, Poe, Córtazar, Arrigucci, 

Propp, Todorov, Furtado, Sartre e Roas. 

A narrativa retrata o mal no cotidiano, além de ofertar 

explicações acerca da aparição dessa maldade e como as dualidades 

se apresentam. Goodman à primeira vista, parece ser uma junção de 

duas palavras, good (bom) e man (homem), e o rapaz ao adentrar a 

floresta demonstra ser esse homem bom, que acredita na 

generosidade e na bondade das pessoas. Contudo, ao se encontrar 

no interior da floresta, presencia um ritual pagão onde imagina ter 

visto sua esposa Faith. Essa floresta é descrita por Propp (2002) como 

o local em que ocorre uma ligação entre o rito de iniciação e aquele 

que a penetra. 

O nível de estruturação se estabelece enquanto um 

instrumentalizador de processos literários únicos no cerne da 

narrativa. Quanto ao nível de cosmovisão, pode ser analisado como 

aquele que possibilita indicar os valores, significados e mudanças, de 

acordo com a experiência leitora. E a partir deles, começar a 

desenvolver ideologias, por essas questões que são indicadas: 

Porque a experiência tem o seu necessário 
correlato não no conhecimento, mas na 
autoridade, ou seja, na palavra e no conto, e 
hoje ninguém mais parece dispor de autoridade 
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para garantir uma experiência, e se dela dispõe, 
nem ao menos o aflora a ideia de fundamentar 
em uma experiência a própria autoridade. 
(AGAMBEN, 2014, p.22-23) 

Goodman Brown vivencia, em sua experiência na floresta, uma 

lição de como o ser humano pode ser dual, duplo, sinistro e bondoso. 

Ao se deparar com acontecimentos não imaginados por ele, Brown 

questiona as escolhas até então empreendidas. Quando retorna à 

cidade, para sua casa e esposa, ele não é a mesma pessoa; suas 

mudanças em relação à convivência alteram a maneira de ser e estar 

em sociedade. Isso se dá por sua inquieta e temerosa desconfiança 

para com os seres humanos. 

Goodman não sabe se todos os fatos ocorridos na floresta 

foram reais ou somente um sonho, mas suas dúvidas o distanciam 

das pessoas; então o chamado rito de iniciação, ou transposição, 

ocorre. Sob uma perspectiva isolada, o duplo surge das 

ressignificações com que depara o ser humano, ao tentar lidar com o 

mundo que o cerca e com o eu individual. É assim que, em meio à 

legalidade do cotidiano, ele se defronta com o encontro na floresta, 

que acontece para subverter a ordem natural das coisas, o que acaba 

por realizar mudanças sistemáticas em sua vida. Dessas rupturas é 

que surgem as indagações que irão assombrá-lo pelo resto de sua 

vida. 

A personagem de Goodman acredita na bondade, mas se vê 

em uma indagação constante acerca de suas convicções e crenças 

religiosas. Hawthorne estimula essas indagações, mas não se detêm 

em explicar a natureza da maldade e nem da bondade, apenas as 

situa como duais e apresenta o duplo no ser humano de maneira a 

admitir a presença de bem e mal, além de sua eterna luta. Assim, 
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cada nova escrita recobre a escrita anterior e é 
recoberta pela seguinte, mas a memória todo-
poderosa pode exumar toda e qualquer 
impressão, por passageira que tenha sido, se lhe 
derem o estímulo suficiente. A julgar por seu 
testemunho, não havia um único livro, nem 
mesmo a Bíblia, na casa de Shakespeare, mas 
ninguém ignora as obras que ele freqüentou: 
Chaucer, Gower, Spenser, Christopher Marlowe, 
a Crônica de Holinshed, o Montaigne de Florio, o 
Plutarco de North. Eu possuía a memória de 
Shakespeare de forma latente; a leitura, ou seja, 
a releitura daqueles velhos volumes seria o 
estímulo que procurava. (BORGES, 2011, p.97) 

Ou seja, a leitura empenhada acerca da ficção, especificamente 

dos contos góticos, é a experiência de situar o nível de interpretação 

de mundo. Para Todorov (2008), que busca identificar como se dá a 

constituição da narrativa fantástica e como podem ser analisadas 

suas estruturas, coexistem três condições para se definir o fantástico. 

A primeira questão é que o leitor deve considerar o mundo das 

personagens como um mundo de pessoas vivas e deve hesitar entre 

uma explicação natural e uma sobrenatural (TODOROV, 2010). Logo 

depois, essa hesitação deve ser sentida de modo que o papel do 

leitor é confiado a uma personagem. Adiante, essa hesitação se acha 

representada e torna-se um dos temas da obra, compreensão essa 

que permeou todo o estudo e análise da narrativa. Essa coexistência 

de categorias é o que define as considerações iniciais que o presente 

texto busca estabelecer. 

E nesse sentido, um exemplo mais eficaz seria a transposição 

entre o real e o ilusório. Na questão do duplo, essa transposição pode 

ser sentida, mas com algumas relações de compreensão da realidade 

individual, empírica, de cada leitor, pois o papel do duplo na narrativa 
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fantástica é estabelecer diálogo entre as definições de dualidade. E 

para isso, o narrador tem papel essencial. 

Tais conceitos de escritura e entrelugar linguístico e literário 

podem ser observados nos textos daqueles que buscaram analisar a 

escrita de Hawthorne, entre eles, Borges. Ao ser entrevistado, ele 

deixa claro seu posicionamento em relação à narrativa e busca definir 

esse “ser no mundo” do qual o jovem escritor se apropria, assim 

como denota também seu respeito à alteridade do leitor. Em sua 

formação de leitor, Borges, desde a infância, teve experiências 

variadas com a escrita, de acordo com o crítico inglês Harold Bloom: 

Em Borges, ouvimos a voz solitária de um 
elemento submerso no turbilhão, mas é uma 
voz acossada por uma pletora de vozes literárias 
que a precederam. “Que glória maior pode ter 
um Deus, do que se ver livre do mundo?” é o 
brado de Borges, ao professar seu 
alexandrinismo. Se nos contos de Tchekhov 
existe um Deus, este não pode se ver livre do 
mundo – tampouco podemos nós. Mas para 
Borges, o mundo é uma ilusão, uma 
especulação, um labirinto, um espelho que 
reflete outros espelhos. (2001) 

Mais do que um exercício de autocompreensão, aprender a ler 

Borges é, necessariamente, uma questão de aprender a ler os seus 

predecessores (BLOOM, 2001, p.53). 

E justamente em uma dessas experiências de leitura, Borges 

conheceu os contos do escritor norte-americano, e passaria a traduzi-

los e analisar suas concepções. Esse processo de simbiose, que não 

pode deixar de ser visto como condutor, é também uma das variadas 

maneiras da narrativa, especificamente o conto fantástico, se 

constituir, ao se impor em relação à recepção da leitura de diversas 

questões filosóficas e individuais, além de prestigiar o confronto das 
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ideias, que são também experiências leitoras perpassadas ao longo 

da vida dos autores. 

Essa presença do narrador, que é sentida durante todo o 

processo de produção e concepção da escrita de Hawthorne, 

especialmente no texto analisado, é perceptível também em sua 

atitude de transferência da memória e da identidade que seus textos 

retomam. Ao relacionar os eventos vivenciados por ele e sua 

vergonha pessoal, Goodman Brown representa também uma ruptura 

no que diz respeito à singularidade expressa na narrativa, pois os 

norte-americanos parecem, desde há muito, terem compreendido 

bem o significado da prática de caça às bruxas, no entanto, em 

Hawthorne essa questão parece tomar um fôlego que reverbera em 

sintetizar a arte literária em sua importância. 

Contudo, é necessário situar o narrador em Hawthorne como 

aquele que estabelece uma possibilidade de existência apenas do 

bem ou do mal no homem, pois o caráter imprevisível de cada um se 

dá por essa dualidade. De acordo com Todorov (2010), o fantástico se 

estabelece a partir de uma chamada hesitação; em contrapartida, 

Roas (2014) delimita o fantástico como aquele que situa uma 

ameaça. Desse modo, 

quando o leitor sai do mundo das personagens e 
volta a seu lugar natural (o de leitor), um novo 
perigo ameaça o fantástico. Ele se situa ao nível 
da interpretação do texto. Existem narrativas 
que contêm elementos sobrenaturais, mas onde 
o leitor nunca se interroga acerca da natureza, 
pois sabe que não deve tomá-las ao pé da letra. 
(TODOROV, 2008, p.151) 

Enquanto para Todorov, o leitor, ao se deparar com esse 

narrador homodiegético, encontraria um sentimento de hesitação, 

para Roas, esse narrador desenvolveria no leitor um sentimento de 
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ameaça. Isso levaria tal experiência leitora a uma contemplação de 

seus medos, angústias e experiências internas profundas. 

O duplo na Literatura Fantástica opera como aquele anverso 

citado por Borges e Guerrero (1981), o que é contrário e ao mesmo 

tempo pode complementar o que somos, fazemos e queremos. O 

importante no duplo é sua maneira enraizada de coexistir, o que se 

apresenta de maneira bastante interessante na noção de fantástico e 

duplo que temos. No conto de Hawthorne essa alusão à dinâmica de 

obra que se abre ao leitor, de caracterização da imaginação ao 

mesmo tempo em que sua compreensão racional está operando, é 

distinta. 

Em O jovem Goodman Brown, coexiste uma tensão entre 

realidade e sobrenatural, o que também é tensionado em todas as 

narrativas da Literatura Fantástica. E essas tensões ocorrem pela 

impossibilidade de a linguagem expressar o real em sua totalidade, 

sendo que a leitura desse conto contrapõe as rupturas existentes 

entre os modelos realistas atuais de representação, ruptura essa se 

configura em condição de experimentação e experiência. 

Esse “exercício de autocompreensão” pode ser compreendido 

como uma questão estética, uma arte que só se finaliza na escrita, ao 

reforçar a figura de um eu que se deixa influenciar por outros e realça 

seu valor ao encontrar na dualidade do eu uma questão de 

ambiguidade de sensações. Esse ponto é como a função complexa do 

autor de contos fantásticos enquanto aquele que cria uma estética 

narrativa de significação subjetiva. 

A hipótese aqui desenvolvida é a de descrição de elementos, 

objetos e significados implícitos na narrativa, para além de questões 
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estruturais, tendo como objeto de análise as facetas do duplo e seus 

significados no conto apresentado. Para tanto, os nomes, significados, 

temáticas e representações ligadas ao duplo são, nos contos de 

Hawthorne, um traço distintivo não para explicar o sentido da 

linguagem no fantástico, mas para situar suas intenções em relação à 

compreensão existencial de cada ser. 

Além de se analisar o fato que nesse conto não foi explicado, 

buscou-se desconstruir a ideia de bondade de Faith, esposa de 

Goodman, pois durante sua estadia na floresta, ele imagina que a viu 

em uma espécie de ritual pagão. Isso corroboraria o questionamento 

do duplo na narrativa. A abordagem acerca da posição do narrador 

no conto foi realizada a partir de análise das estruturas textuais, pois, 

ao seu término, ele dá a entender que tudo não passou de um sonho. 

Os narradores na Literatura Fantástica apresentam essa 

característica de abertura ao leitor; contudo, nessa narrativa, foi 

realizada a descrição detalhada das peculiaridades referentes à 

dualidade, demonstrando como, no decorrer da história, a maldade 

vai sendo sugerida e afastada. O duplo, portanto, se estabelece, assim 

como as peculiaridades referentes à linguagem no conto, além de 

como Hawthorne constrói os argumentos para a construção das 

personagens. 

A concepção de tempos que se expandem, a negação do ser, 

tempos de angústia, transformada em frivolidade e violência 

contidas, que se apresentam em discursos desconectados de uma 

sociedade real, pode ser interpretada como no texto por uma 

dualidade ressentida, os homens estão e encontram-se perdidos em 

seu interior. Essa análise das categorias de compreensão do texto em 

relação à abordagem estabelecida pelo autor é também uma 

ressignificação da narrativa fantástica. 

A experiência bem/mal pode ser compreendida como aquela 

que não tem uma vivência indireta no ser humano. Sua concepção 

está intrinsecamente ligada à questão da linguagem, e assim como 



313 
 

ela não se explica de forma objetiva, sua subjetividade é interior ao 

ser. Viver o Eu é uma experiência diária, a transcendência do pensar 

objetivo, o caos interior em que se constituiu uma sociedade mundial 

contemporânea. 

As narrativas relacionadas a bruxas do povoado de Salém 

também colaboraram para a compreensão tanto da criação quanto 

da destruição de uma resistência às religiões impostas por uma 

sociedade. O narrador apresenta um labirinto e como tal, tem suas 

ramificações; uma experiência com a inteligência interior, ligada à 

afetiva e que constrói ligações intensas com a cognitiva. 
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Hélder Brinate (UERJ/FAPERJ) 

Em um primeiro momento, pode parecer incoerente associar a 

literatura brasileira à gótica. A aparente contradição pauta-se, 

sobretudo, no fato de nossa crítica literária da primeira metade do 

século XIX considerar as ambientações e as temáticas da poética 

gótica exógenas à cultura e ao território nacionais. As florestas 

tenebrosas, os castelos e casarões arruinados, as colinas e os declives 

assombrosos, enfim, a atmosfera de mistério e obscuridade das 

narrativas góticas, seriam, pois, incompatíveis com a natureza do 

Brasil, considerada solar e deslumbrante. Tal perspectiva ecoa o 

julgamento literário propagado à época de que havia uma necessária 

relação entre a literatura, a geografia do país e o temperamento de 

um povo, como podemos aferir a partir da proposição de Madame de 

Stäel (1800): 

Os poetas do meio-dia combinam sem parar a 
imagem do frescor, dos bosques frondosos, dos 
límpidos riachos com todos os sentimentos da 
vida. Nem os prazeres do coração eles evocam 
sem com eles combinar a ideia de sombra 
benfazeja, que deve protegê-los dos ardores 
impetuosos do sol. Aquela natureza tão vívida 
que os rodeia desperta neles mais ações que 
pensamentos. [...] Os povos do norte se ocupam 
menos com os prazeres do que com a dor, e sua 
imaginação por isso é mais fecunda. O 
espetáculo da natureza age fortemente sobre 



316 
 

eles; ela age como se mostra naqueles climas, 
sempre sombria e nebulosa. Sem dúvida, as 
diversas circunstâncias da vida podem modificar 
essa disposição para a melancolia; mas ela 
detém com exclusividade a marca do espírito 
nacional. (2011, p.82) 

A suposta incoerência da associação entre a poética gótica e a 

nossa literatura respalda-se ainda na tendência de a historiografia 

literária brasileira privilegiar o caráter documental em detrimento do 

imaginativo. Ao explorar eventos sobrenaturais – explicados ou não –, 

figurações, simbologias e personagens ameaçadoras para a 

constituição de enredos aterrorizantes, o Gótico se distanciaria da 

expectativa de arte mimética e documental assumida por nossa 

crítica tradicional. Seria, então, insustentável comparar aspectos de 

obras brasileiras com os de obras góticas? Não existiriam, em nossas 

Letras, textos com traços da poética gótica? Noite na Taverna (1855), 

de Álvares de Azevedo, com sua temática assombrosa, seria uma 

manifestação única e isolada? 

Caso limitemos nossa compreensão do Gótico a suas formas e 

fórmulas setecentistas, ou seja, caso o consideremos como um 

fenômeno literário circunscrito à Inglaterra dos fins do século XVIII e 

dos inícios do XIX, nossa resposta a essas questões seria, 

presumidamente, positiva. Ao adotarmos, contudo, a perspectiva que 

o entende como uma tendência negativa e desiludida do pensamento 

humano que perpassa a história da literatura e da própria 

humanidade (PUNTER, 1996, p.9; STEVENS, 2006, p.31), isto é, como 

uma visão de mundo desencantada e pessimista, nosso 

posicionamento quanto às relações entre a poética gótica e a 

literatura brasileira modifica-se. 

É a partir dessa última concepção que podemos reconhecer 

como alguns topoi do Gótico projetaram-se e também se atualizaram, 

em diversas épocas, em nossa prosa de ficção. As narrativas 
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emolduradas; o fascínio obsessivo pelo passado; o gosto por locais 

exóticos e tenebrosos, transformados em loci horribiles; a 

representação e o estímulo ao medo, ao horror e ao macabro; o 

enfoque melodramático na emoção e na sensibilidade em detrimento 

da razão; a atração por alteridades, pelo sobrenatural e pelo sublime; 

a ênfase na psicologia degenerada, imoral e pervertida das 

personagens, principalmente dos vilões (STEVENS, 2006, p.46-47), 

são algumas das características da poética gótica que podemos 

encontrar em obras de parte de nossos autores. 

Entre esses aspectos, a presença marcante de vilões góticos 

monstruosos adquire grande importância, pois, ao figurarem como 

elos entre as forças malignas e os vícios humanos, desencadeiam 

grande parte das tensões e dos horrores da narrativa. Representantes 

de medos, ansiedades, fantasias e desejos de uma época e de um 

lugar, assumem o papel de transgressores da ordem social. A eles se 

associam, não raras vezes, os atributos do “Outro”, isto é, são suas 

diferenças culturais, políticas, raciais, econômicas, sexuais que 

constituem seu caráter monstruoso. Seus perfis psicológicos são 

descritos como obscuros, violentos e pervertidos – traços que se 

refletem, muitas vezes, em suas compleições deformadas e bestiais. 

Psicologia e anatomia unem-se assim para configurar a personagem 

motriz do terror, do horror e da repulsa produzidos pela narrativa. 

Sem perder seu caráter fundamental, os vilões góticos vêm 

passando por modificações ao longo do florescimento de novas 

estéticas literárias. Nos tradicionais romances góticos do século XVIII, 

quando as ideias iluministas estavam em seu auge, eles eram 

representados, em geral, por membros extremamente sórdidos da 

aristocracia e do clero. Deslocados entre os ideais liberais da 

burguesia e da lógica das Luzes, os aristocratas, como Manfred, de 

The Castle of Otranto (1764), e os clérigos, como Ambrosio, de The 

Monk (1796), simbolizavam o descompasso, a irracionalidade e os 

perigos do passado feudal em relação à Modernidade. 
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Ao longo do século XIX, a figura do vilão nos moldes lineares do 

Gótico setecentista declina. Ambrosio já demonstra essa tendência: 

mesmo instigado e castigado por Satã, o monge revela-se também 

vítima da absurda vida monástica. Essa dualidade do vilão 

monstruoso torna-se mais acentuada nas obras do gótico do período 

romântico. Internalizando a tensão entre as convenções sociais e as 

noções de liberdade e individualidade, os protagonistas das 

narrativas góticas românticas são, concomitantemente, vilões – por 

transgredirem as normas sociais – e heróis – por se atreverem a violá-

las. Heathcliff, de Wuthering Heigths (1847), ao mesmo tempo em 

que é diabólico e vingativo, é melancólico, autodestrutivo e obcecado 

por um amor impossível. Se sua condição patética nos inspira ódio, 

repulsa e revolta, ela também nos comove e sensibiliza. 

Paulatinamente, o século XIX vê o enredo gótico afastando-se 

do maniqueísmo melodramático. O vilão não é mais a causa do mal, 

mas apenas um agente: sua eliminação não resulta o 

reestabelecimento da ordem. “O mundo não é purgado com a morte 

de Melmoth de Melmoth the Wanderer (1820), de Charles Maturin, 

porque ele não é a essência do mal” (PUNTER, 1996, p.128 – 

tradução do autor). O verdadeiro mal era o despotismo, a corrupção, 

o preconceito, a fome, as doenças, as hierarquias sociais, as 

instituições religiosas, o descontrole científico, etc. Com as 

reverberações das teorias científicas de Darwin e dos trabalhos de 

Lombroso e de Lordeau, consolida-se a ideia de que a natureza 

humana é, em sua essência, hostil e bestial: o ser humano estava 

mais próximo do reino animal do que de sua elevada posição na 

grande cadeia dos seres da tradição judaico-cristã. Ao final do século, 

é a própria humanidade a raiz de todo o mal; é ela o potencial vilão. 

Se, em nossa literatura, os vilões aos moldes dos romances 

setecentistas, isto é, autênticos aristocratas e clérigos, são raros, não 

podemos afirmar o mesmo sobre as outras configurações vilanescas. 

Nas narrativas brasileiras, em especial nas do século XIX e nas do 
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início do XX, abundam vilões que mesclam aspectos da aristocracia 

europeia com elementos do patriarcalismo rural ou médio-burguês e 

vilões que emergem de classes sociais marginais. São frequentes os 

despóticos senhores de terra e de escravos; os patriarcais e cruéis 

chefes de família; os escravos e os sertanejos, geralmente, em busca 

de vingança; e os indivíduos fora-da-lei, como os cangaceiros, os 

jagunços e os bandidos das cidades. 

A julgar pelos exemplos, notamos que, no período em questão, 

a vilania se faz bastante presente em textos cujos enredos se 

desenvolvem em regiões rurais, interioranas e/ou sertanejas. Longe 

de negarmos a existência de vilões ao estilo do Gótico em narrativas 

urbanas, compartilhamos da constatação de Maurício Cesar Menon 

(2007, p.82) de que as figurações da poética gótica na literatura 

brasileira predominam em obras relacionadas ao sertanismo, aos 

regionalismos e às correntes a eles ligadas38. 

Muitos dos principais traços do vilão gótico podem, portanto, 

ser identificados em personagens de textos ficcionais regionais, sejam 

elas os já referidos cangaceiros, que tiveram sua representação 

máxima na figura de Cabeleira, do conhecido romance homônimo de 

Franklin Távora (1876), ou os beatos e os seguidores de seitas 

messiânicas, presentes nas obras de Tristão de Alencar Araripe Júnior 

e Euclides da Cunha. São justamente as personagens fanáticas do 

romance O Reino Encantado: crônica sebastianista (1878), do 

prestigiado crítico literário, que nos propomos a analisar para 

compreender as relações entre a ficcionalização dos membros do 

movimento messiânico da Pedra Bonita/Pedra do Reino e os vilões 

góticos. Antes de nos atermos às projeções do Gótico na narrativa de 

Araripe Júnior, faz-se necessário traçar algumas características dos 

                                                           
38

 Nossa hipótese, a ser discorrida em momento mais oportuno, é de que os aspectos 
góticos encontram, na literatura brasileira, maior expressividade em poéticas 
regionalistas do que em urbanas, pois aquelas, assim como o Gótico setecentista, 
exploram contos populares, causos, misticismos, mitologias e religiões. 



320 
 

movimentos messiânicos, do sebastianismo de Pedra Bonita e da 

reação da sociedade brasileira a essa seita. 

Para o filósofo e historiador estadunidense Hans Kohn (Apud 

QUEIROZ, 2003, p.32), o messianismo pode resumir-se à “crença na 

vinda de um redentor que porá fim à ordem presente de coisas, 

universalmente ou para um só grupo, instituindo neste mundo uma 

nova ordem de justiça e felicidade”. Associando aspectos sociais, 

políticos e religiosos, o movimento messiânico nasce como reação a 

desgraças e injustiças sociais e afirma a esperança numa 

transformação positiva das condições penosas de existência. Tal 

mudança aconteceria por meio da subversão da ordem social vigente 

e seria desencadeada por um messias – uma personagem divina ou 

histórica – somente quando os membros da seita cumprissem as 

ordens de seu líder (QUEIROZ, 2003, p.383). 

No caso do movimento de Pedra Bonita, ocorrido em 

Pernambuco, entre 1836 e 1838, o messias esperado era o rei 

português D. Sebastião, que desaparecera na batalha de Alcácer-

Quibir, na África, em 1578. Daí, a lenda, depois transformada em 

seita, de que el-rei voltaria, trazendo riqueza para seu povo. A crença 

na ressurreição do rei chegou a terras brasileiras durante a 

colonização (QUEIROZ, 2003, p.218) e recebeu influências de 

tradições indígenas, como a ingestão de bebidas com propriedades 

alucinógenas durante seus rituais. João Ferreira, um dos líderes da 

seita, pregava que o reino somente se desencantaria quando ele se 

casasse com Maria – que deveria, após o casamento, ser sacrificada. 

Para agilizar a revelação do reino encantado, dizia serem necessários 

sacrifícios humanos voluntários, que ocorreram durante 

sanguinolentos rituais místicos (LEITE, 1898). O líder sebastianista 

declarava ainda que o retorno de D. Sebastião ocasionaria, 
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definitivamente, a subversão da ordem social: a riqueza dos senhores 

de terra seria redistribuída entre os pobres e, se as pessoas fossem 

negras e/ou escravas, tornar-se-iam “alvas como a lua, imortais, ricas 

e poderosas” (LEITE, 1898, p.45). A profecia obteve, assim, grande 

aceitação entre a população local e resultou na morte de mais de 

cinquenta pessoas. 

Ao reconhecer D. Sebastião como o único monarca legítimo e 

como o enviado divino, os seguidores da Pedra do Reino tornaram-se 

ameaça à elite local, ao Estado e à Igreja, que extinguiram, 

violentamente, o movimento. Para se justificarem, as classes 

dominantes apresentaram os sebastianistas como “fanáticos, isto é, 

insubmissos religiosos extremados e agressivos” (FACÓ, 2009, p.9). 

Prova disso é o modo como os jornais da época noticiaram a 

desarticulação da seita, cujos membros foram descritos como 

“[m]alvados feiticeiros absolutistas” (O D. SEBASTIÃO, 1838, p. 61), 

loucos, ignorantes e supersticiosos. Em carta publicada no Diário de 

Pernambuco, em 16 de junho de 1838, o prefeito de Pajeú, Flores, 

antiga comarca onde se deram os fatos de Pedra Bonita, descreve o 

líder messiânico João Ferreira como um “homem hostil, péssimo e 

esquisito”, um “sanguinário tigre” (PAZ, 1838, p.2). 

À época, o Brasil passava por um conturbado momento político 

– o Período Regencial (1831-1840) –, o que afervorava a discussão 

sobre qual seria o regime mais adequado para se dirigir o país. 

Dentro desse contexto, o periódico O carapuceiro, reconhecido por 

sua veia satírica e crítica, declarou haver impossibilidade de se 

instituir um regime democrático no Brasil devido à ignorância e à 

imoralidade de uma população que permitiu ocorrer o sangrento 

movimento de Pedra Bonita: 

Isto é país em que se possa estabelecer com 
prosperidade o Governo Democrático? Um país 
onde acham séquito um caneludo que se aclama 
o Rei João Antonio, S. Santidade João Ferreira, e 
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logo outro Rei Pedro [...]; um país onde a 
bárbara estupidez chega a ponto das próprias 
mães entregarem seus filhinhos para serem 
assassinados [...]? Um país onde há quem dê 
crédito e siga a um bárbaro estupidíssimo que 
se aclama Rei coroado de cipó, onde há quem 
logo case com quantas mulheres lhe parece, 
estará nas circunstâncias de governar-se 
Democraticamente? Saberá apreciar e regular a 
Liberdade um povo em que aparece [sic] tanta 
estupidez e imoralidade? (O NOVO REINO..., 
1838, p.2) 

De grande repercussão e violência, os acontecimentos de 

Pedra do Reino foram ainda temas de diversos estudos, entre os 

quais se destaca o opúsculo Fanatismo Religioso: Memória sobre o 

Reino Encantado na Comarca de Vila Bela (1875), de Antonio Attico 

de Souza Leite, considerado obra pioneira e de referência sobre o 

assunto. Compartilhando das premissas deterministas em voga na 

sociedade científica da época, o livro de Leite enfatiza, 

pejorativamente, o perfil psicológico dos sertanejos sebastianistas: 

sua natureza ignorante os tornaria propícios à manifestação de 

loucura e à crença em fantasias profanas. A convicção de que a 

psicologia dos nordestinos seria degenerada e sua natureza, propensa 

à loucura teve grande aceitação durante a segunda metade do século 

XIX e o início do XX. Os estudiosos afirmavam que o messianismo e 

também o cangaceirismo tinham suas causas em problemas 

psicológicos dos sertanejos, como declaram Gustavo Barroso, em 

Heróis e bandidos (1917), e Nina Rodrigues, em As coletividades 

anormais (1939). A partir da segunda metade do século XX, a maior 

parte da crítica refutou essa percepção. Rui Facó, em Cangaceiros e 

fanáticos (1963), e Maria Isaura Pereira de Queiroz, em O 

messianismo no Brasil e no mundo (1965), delegaram às 
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desigualdades sociais e econômicas e às condições climatéricas do 

Nordeste a real causa desses movimentos sociais. 

No juízo crítico da obra de Leite, escrito por Tristão de Alencar 

Araripe, pai de Araripe Júnior, adotou-se a primeira concepção, 

defendida ao longo de todo o opúsculo: o movimento de Pedra 

Bonita seria (ARARIPE, 1898), “fruto da ignorância agitada pela 

malevolência dos velhacos e perversos” (p.13), do “singular desvio da 

razão, e dos sentimentos humanos” (p.7). 

Foi a partir dessa perspectiva que o sebastianismo de Pedra 

Bonita foi ficcionalizado por Araripe Júnior no seu romance O Reino 

Encantado: crônica sebastianista, o que permitiu ao narrador 

delimitar claramente as fronteiras entre o bem e o mal: enquanto a 

classe senhorial tinha como marca a virtude, os sebastianistas, tais 

quais os vilões góticos, eram, por natureza, perversos, bárbaros e 

despóticos. Apesar de não haver dúvidas quanto à violência do 

movimento, pretendemos avaliar como o discurso hegemônico da 

época contribuiu, no romance em questão, para aproximar a 

representação das personagens sebastianistas aos vilões da literatura 

gótica. 

Com o enredo ambientado no Brasil imperial dos finais da 

década de 1830 e afinado com o discurso determinista da segunda 

metade do século XIX, O Reino Encantado apresenta dois núcleos de 

personagens antagônicos: um senhorial e católico, representante do 

bem; e outro escravo e sebastianista, representante do mal. 

Enquanto nos romances góticos setecentistas associam-se, 

geralmente, aspectos perversos e negativos aos aristocratas, na obra 

de Araripe Júnior, a eles relacionam-se características virtuosas e 

positivas. Tal disparidade encontra explicações nos contextos 

socioeconômicos e culturais nos quais engendram as narrativas. 
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No final do século XVIII, a aristocracia e o clero europeus, ao 

estarem apartados dos ideais propagados pelo Iluminismo, 

simbolizavam a decrepitude de sistema socioeconômico feudal diante 

do Século das Luzes. Corporificando, metaforicamente, os medos e as 

ansiedades iluministas, as classes aristocrata e clerical tornaram-se, 

assim, arautos dos horrores e terrores do romance gótico 

setecentista. No Brasil da primeira metade do século XIX, a 

aristocracia senhorial e os membros do Catolicismo eram, contudo, 

os representantes da ordem e do sistema socioeconômico vigente, o 

Regime Imperial. Os medos e as ansiedades não se consubstanciavam 

em suas figuras, porém naquelas que constituíam ícones do caos: os 

escravos e aqueles que não seguiam a religião oficial. 

Em O Reino Encantado, podemos perceber como o narrador se 

utilizou dessa dicotomia: o núcleo senhorial, branco e católico é, 

nitidamente, diferenciado do núcleo escravo, negro e sebastianista. 

Além da evidente distinção pautada nas origens étnicas e nas 

condições psicológicas das personagens, o enfoque dado às atitudes 

cruéis dos dois grupos muito se difere. As ações violentas e 

reprováveis do primeiro possuem descrição e narração atenuadas e 

encobertas, evitando-se demonstrar o lado obscuro e atroz da classe 

dominante. Caso memorável é a repreensão aos escravos infligida 

sob a ordem do fazendeiro Bernardo Vasconcelos. A descrição da 

cena ocorre parcamente –“[o] castigo foi bárbaro” (ARARIPE JUNIOR, 

1878, p.12) –, uma vez que o narrador afirma a impossibilidade de 

mostrar ao leitor o episódio. A Vasconcelos também desagrada 

assistir ao “repugnante espetáculo. Deu suas ordens ao vaqueiro e 

recolheu-se dentro de casa, mergulhado no mais profundo 

desconsolo” (ARARIPE JUNIOR, 1878, p.12). Ao passo que o 

fazendeiro ordena o flagelo, o narrador atribui-lhe sentimentos 

nobres, pois demonstra sua aversão à parte dos horrores inerentes ao 

sistema escravocrata. 
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Por outro lado, a atenção dada à hediondez e à atrocidade das 

ações praticadas pelos escravos e sebastianistas percorre todo o 

romance. A truculência da invasão coordenada à fazenda de 

Vasconcelos, os diversos assassinatos, ritualísticos ou não, e os rituais 

cabalísticos, como o batismo com sangue bovino, são descritos 

minuciosamente, de forma a enfatizar a perversidade dos seguidores 

do sebastianismo. Obliterados pela “estúpida crença” (ARARIPE 

JUNIOR, 1878, p.73) e pelo proselitismo do mandingueiro Frei Simão 

e do chefe da seita, João Ferreira, os sebastianistas constituíam, 

conforme o narrador, um perigoso ajuntamento de pessoas doentias 

e bárbaras que pervertiam a religião do Império e ameaçavam os 

fazendeiros. Entre os membros mais perversos do movimento, 

destacam-se o líder messiânico e Tibúrcio, uma vez que, ao 

perseguirem diretamente a heroína do romance, Maria, a filha de 

Bernardo Vasconcelos, o narrador confere-lhes algumas das 

convenções popularizadas pelas personagens vilanescas do Gótico. 

Semelhantes a elas, são eles os principais motivadores do terror e do 

horror da trama. 

A composição do perfil de João Ferreira muito se assemelha a 

dos vilões góticos. Oriundo de uma classe social marginal, seu 

passado obscuro, repleto de “histórias sombrias” (ARARIPE JÚNIOR, 

1878, p.89), evidencia a existência de “instintos carniceiros” (1878, 

p.89) desde sua infância. Era considerado um assassino por natureza: 

“[o] desgraçado esfaqueava por fado, cedendo a uma irritação 

peculiar ao seu organismo, que o impelia constantemente [...] a 

praticar atrocidades inauditas” (1878, p.90). Atribuindo a causas 

psicológicas a violência da personagem, o narrador e os membros da 

classe hegemônica o tomam como um louco, desvairado e 

sanguinário. 

Naturalmente maligno, ao se tornar líder do movimento de 

Pedra Bonita, João Ferreira revela-nos como seu gênio mescla 

características dos tirânicos aristocratas com as dos dissimulados 
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sacerdotes, os típicos vilões dos romances góticos setecentistas. No 

centro do poder da seita, ordenava, absoluto, ações condenadas pela 

Igreja e pelo Estado: permitia o casamento poligâmico, desvirginava 

noivas, batizava novos fiéis com sangue, promovia sacrifícios 

humanos, etc. Após uma das cenas mais violentas do romance, o 

sacrifício de uma fanática, podemos vislumbrar a semelhança entre o 

líder messiânico e a personagem vilanesca do Gótico: 

Não há palavras com que se pinte a expressão 
do rosto do malvado a contemplar o fruto de 
sua predica. Finda a aspersão elevou a cabeça 
inanimada à altura dos olhos, e, arregaçando os 
lábios num sorriso diabólico, fixou por um 
instante os globos outrora luzentes e agora 
embaciados pela morte por onde aquela infeliz 
menina transmitia os seus afetos. 

[...] 

Se é possível ter-se uma ideia do que era essa 
entidade sombria e vingativa que presidia a 
todas as preocupações do homem na Idade 
Média, tiveram-na os habitantes de Pedra 
Bonita naquela situação. (ARARIPE JUNIOR, 
1878, p.84 – grifo do original) 

Produzindo um quadro de extremo horror, descreve-se o 

prazer sádico experimentado por João Ferreira ao contemplar o 

resultado de sua obra. Para tal, o uso de estratégias narrativas 

encontradas na literatura gótica exerce papel fundamental. O 

emprego de palavras do campo semântico da hediondez – “malvado”, 

“morte”, “diabólico”, “entidade sombria e vingativa” – enfatiza o 

caráter ameaçador da personagem. Sua figura aproxima-se ainda à 

época medieval: como uma típica entidade maligna e sobrenatural 

que assombrava o homem da Idade Média, o líder da seita 

amedrontava seus seguidores. O vínculo ao passado medievo revela 
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ainda seu atraso e descompasso – e, por extensão, dos demais 

sebastianistas – em relação à sociedade brasileira do século XIX. 

Além de seu despotismo e violência, a descrição física de João 

Ferreira aproxima-o ao vilão gótico: possui olhos ameaçadores, 

dentes pontiagudos e cabelos desgrenhados. No episódio em que se 

depara com Maria, já raptada, podemos vislumbrar tal semelhança: 

João Ferreira, subjugado pela vertigem 
afrodisíaca, achegou-se dela [Maria]. Vendo-a 
naquele estado de provisória tranquilidade, o 
intitulado rei fulminou-lhe uns olhares de tigre 
prestes a empolgar a presa. Nas suas pupilas 
havia um quer que fosse de magnético, e de 
prazer satânico, igual ao que sente a cobra ao 
formar o bote para a inocente rolinha. As 
narinas se adelgaçaram, a belfa intumescida 
entreabriu-se e a língua rubra titilou sobre os 
dentes despontados. 

[...] 

[Maria] [a]penas descobriu-o, saltou do leito 
hirta com todos os sintomas de um assombro 
mortal. (ARARIPE JUNIOR, 1878, p.73) 

O acentuado desejo sexual do líder sebastianista domina-o 

inteiramente, conferindo-lhe caráter bestial e satânico. A associação 

entre características humanas e animalescas, em especial de animais 

letais, como o tigre e a cobra, sublinha sua figura amedrontadora, 

bruta e irracional. Enquanto João Ferreira assume o papel de um 

autêntico predador sedento, Maria, aos moldes das heroínas góticas, 

representa sua presa vulnerável e frágil. A reação de assombro 

manifestada pela menina acentua também a perversidade do 

fanático. O contraste entre ambas as personagens possibilita 

explicitar o maniqueísmo presente na obra: a luta entre o bem, a 
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virtude – o núcleo senhorial e católico – e o mal, o vício – o núcleo 

escravo e sebastianista. 

Maria sofre ainda perseguição de seu irmão de criação, 

Tibúrcio, que se alia aos adeptos do sebastianismo para se vingar de 

seu “pai”, Bernardo Vasconcelos, que o expulsara da fazenda por 

ameaçar a honra da filha. Nutrido por um intenso desejo libidinoso, 

Tibúrcio tenta, ao longo do romance, sequestrar Maria. Para ela, “ele 

era o monstro [...], o vingativo inimigo de seu pai, o autor de todas as 

desgraças que perseguia a família” (ARARIPE JÚNIOR, 1878, p.145). 

Tibúrcio coordena também a invasão à propriedade de Vasconcelos, 

situação na qual assassina, com requintes de crueldade, o noivo da 

heroína, Jaime, que convalescia: 

O impiedoso [Tibúrcio], porém, atirando-se com 
um riso satânico sobre o leito em que o mísero 
[Jaime] jazia, travou-lhe dos pulsos e, calcando-
lhe o joelho contra o peito, o abalou 
brutalmente como para fazê-lo voltar a si. 

— Dize, miserável que roubavas-me o meu 
amor, o que fizeram de Maria? Fala ou morres 
[...] 

Jaime, inconsciente, arregalava os olhos e 
lançava a vista estúpida para o espectro que o 
não largava. 

— Anda... responde... Não estás vendo esta 
navalha que te há de pôr fim aos dias? 

Todos os esforços eram inúteis. Tibúrcio dirigia-
se a um cadáver. Não obstante, por suprassumo 
de crueldade, suas instâncias renovaram-se e 
ter-se-iam prolongado por mais tempo se um 
imenso clarão não viesse forçá-lo precipitar a 
cena. 
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Os perversos quilombolas tinham posto fogo à 
casa. 

— Levanta-te, indigno, repetiu Tibúrcio. Ah! 
queres morrer torturado pelo fogo? Tinha que 
ver! Hás de acabar como a minha raiva o 
entende... Não falas? [...] pois perde a palavra 
por uma vez [...] 

Foi esta a oração fúnebre que teve aquele 
moribundo! 

A navalha afiada penetrou nas carnes, e a 
cabeça do desgraçado moço, quase separada do 
tronco, pendeu fora do leito. Um esguicho de 
sangue entretanto flagelara a face do malvado, 
ao passo que o corpo em convulsões medonhas 
estortegava entre os lençóis que se tingiam de 
vermelho. 

Aterrado pelo imprevisto da própria obra, 
Tibúrcio, cuja vítima na agonia extrema cobrira-
lhe o rosto de uma máscara sanguínea, atirou-se 
para longe do quarto com um semblante tão 
horroroso, que encheu de susto aos próprios 
camaradas. (ARARIPE JÚNIOR, 1878, p.40) 

O crime apenas confirma a grande crueldade do enjeitado que, 

como um vilão gótico, pratica nefandas atitudes para consumar seu 

desejo, de certa forma, incestuoso. Ao assassinar um homem 

indefeso, que tentava se recuperar das sequelas provocadas, 

anteriormente, pelos sebastianistas, Tibúrcio ultrapassa os limites 

civilizatórios e, semelhante a João Ferreira, transforma-se na 

manifestação do mal. A ênfase dada ao sangue que cobre o vilão 

enfatiza sua ameaça: sua fisionomia temível torna-se repulsiva, 

amedrontando os próprios companheiros. 
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Diferente da maioria dos indivíduos que vivia em Pedra Bonita, 

considerado um quilombo39 pelo narrador, o irmão de Maria era 

branco. Apesar de reconhecer que pratica más ações, ele atribui o 

afloramento de sua perversidade ao contato que teve com o líder 

religioso da seita, o mandingueiro Frei Simão, “que pertencia à raça 

africana” (ARARIPE JÚNIOR, 1878, p.7). A narrativa compartilha, 

então, dos postulados deterministas da época, afiançando, em 

diversas passagens, que o movimento messiânico resultava da 

disposição psicológica degenerada dos sebastianistas, que eram, 

majoritariamente, negros e mestiços. Há mesmo um capítulo, 

“Explicações”, destinado apenas a elucidar os motivos da formação 

da seita. Nele, o narrador declara que os acontecimentos de Pedra do 

Reino foram “aberrações do espírito humano” (ARARIPE JÚNIOR, 

1878, p.85) resultantes de uma “loucura epidêmica” (ARARIPE 

JÚNIOR, 1878, p.85). Segundo a teoria defendida, a disposição 

psicológica ao fanatismo não se justificaria apenas devido ao fato de 

os sebastianistas serem “criaturas broncas, sem instruções” (ARARIPE 

JÚNIOR, 1878, p.85), mas principalmente devido a neuroses e 

tendências naturais para doenças mentais, agravadas pelo clima 

semiárido do sertão nordestino: 

Não são raros fatos semelhantes ao de Pedra 
Bonita e muito menos impossíveis em um clima 
tórrido, equatorial, onde a muita luz e a 
intensidade do calor produzem a irritação do 
sistema nervoso e na formação dos 

                                                           
39

 O povoado de Pedra Bonita, diferente do que afirma o narrador de O Reino 
Encantado: crônica sebastianista, não constituiu, de fato, uma comunidade 
quilombola. Leite (1898) e Queiroz (2003) não afirmam que as pessoas reunidas pela 
seita eram, peremptoriamente, escravos e ex-escravos. Os pesquisadores declaram, 
porém, que se tratava de sertanejos pertencentes, principalmente, às últimas 
camadas sociais. O agrupamento de pessoas que ocorreu de 1836 a 1838, na antiga 
comarca de Pajeú, Flores, foi, sobretudo, um movimento sociorreligioso de cunho 
messiânico. 



331 
 

temperamentos propendem sempre para a 
exageração de certas funções mentais. 

Não. Os deslumbramentos contínuos; a 
demasiada dilatação da alma abismam aí o 
homem no indefinível e maravilhoso. Surgem 
então [...] ao pobre sertanejo, ao escravo 
oprimido, ao mísero lavrador, desgraçadas 
atonias, desvairamentos cruéis que os perdem 
se não os acode o influxo de uma crença sólida. 
(ARARIPE JÚNIOR, 1878, p.85) 

João Ferreira, Tibúrcio e os demais membros de Pedra Bonita 

seriam, portanto, vítimas de distúrbios psicológicos, de um delírio 

epidêmico, o que os levou a praticarem nefandas e sombrias ações. 

Ao sabor do discurso determinista, sua propensão natural a 

superstições e a perversidades, acentuada pelo clima da região, seria 

justamente a causa dos horrores da narrativa. Apesar de vítimas de 

suas condições psíquicas, o romance, ao enfatizar a crueldade e a 

insanidade dos ritos sebásticos, atribui-lhes aspectos de verdadeiros 

algozes góticos. Os membros da família de Vasconcelos, por outro 

lado, sofrendo as consequências provocadas pela seita – a destruição 

da fazenda, as privações de Clemência, esposa de Bernardo, a 

perturbação mental de Maria – têm sua virtude reafirmada, 

semelhante ao que ocorre aos heróis dos romances góticos 

setecentistas. Se nestes a aristocracia e o clero, adversos aos ideais 

iluministas, encontram a derrota, no romance de Araripe Júnior, são 

os escravos fugidos e os sebastianistas, contrários ao Império e à 

religião oficial, que se deparam com o fracasso enquanto os valores 

imperiais e católicos triunfam. 

Mesclando ficção e história, O Reino Encantado não apenas 

narra “o mais trágico dos movimentos messiânicos brasileiros” 

(QUEIROZ, 2003, p.222), mas também evidencia a forma como a elite 

oitocentista do país enxergava essas manifestações religiosas: sob 
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premissas deterministas, considerava-as como práticas de paganismo 

e/ou deturpações da crença católica, promovidas por pessoas 

inferiores racial e psicologicamente. Tomando esse partido, João 

Ferreira, Tibúrcio e os sebastianistas são descritos como loucos 

supersticiosos que praticam violentas ações para subverter a ordem 

social vigente. Traçando um paralelo, são os vilões góticos que 

perseguem a heroína, a sinhazinha Maria, a fim de concretizar suas 

ambições. 
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Isabella Daemon de Oliveira Antunes (UERJ) 

O presente trabalho tem como objetivo compreender a 

ocorrência do fantástico tomando como corpus os contos e a 

trajetória ao longo dos anos de Pierre Jules Théophile Gautier, no 

movimento romântico através de suas fases, examinando, em 

particular, a construção de suas personagens. O autor e artista, que 

também foi um atuante crítico da arte, manifestou seu 

posicionamento estético a partir do prefácio de Mademoiselle de 

Maupin (1835), construindo em manifestações artísticas o que ele irá 

chamar de “Arte pela Arte”, uma arte não utilitária. Com base na 

leitura dos contos “La Cafetière” (1831), “La Morte Amoureuse” 

(1836), “Jettatura” (1857) e “Spirite” (1865), nos foi possível 

demarcar a diferença de comportamento estético do autor e sua 

conversão filosófica ao Espiritismo de Kardec, sustentado pelo 

crescimento do pensamento cientificista, refletindo-se em sua obra 

fantástica elaborada no decorrer de sua carreira. 

A partir das três primeiras obras aqui analisadas, verificamos 

uma mesma mentalidade como pano de fundo de suas histórias e a 

presença do fenômeno fantástico, fundamentada numa 

espiritualidade popular que remonta ao período medieval, onde 

inclui-se o vampirismo, o mau-olhado, etc. Em “Spirite”, a última obra 

explorada na pesquisa, podemos perceber um salto cientificista em 

relação ao espírito fantástico, amparado pelas ideias de Kardec e pela 

mentalidade cartesiana que vinha ganhando espaço desde o século 

XVII. Essa ruptura é observada na estrutura e concepção do 

fenômeno fantástico nas obras de Théophile Gautier, principalmente 
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a partir de suas personagens, nas quais podemos observar mudanças 

significativas daquilo que se manifesta como sobrenatural. 

Nossa proposta é tornar perceptível a importância das 

transformações que o levaram a modificar sua estética e a 

consequente construção do fantástico a partir das necessidades 

artísticas e avanços científicos de sua época. A partir da leitura de 

suas obras, podemos analisar a quebra com a ideia do onírico dentro 

do movimento romântico como um importante incentivo de 

modificação na literatura fantástica em Gautier. Nesse novo 

panorama do campo literário, havia aqueles artistas que se 

entregavam ao espetáculo do consumo e, dessa maneira, 

contribuíam para o prazer da burguesia; e outros, como Théophile 

Gautier, que o negavam e expressavam com bastante tensão e 

descontentamento o mal-estar que isso lhes causava. 

Gautier buscava em suas obras a eternização da beleza da 

mulher. Para isso, fazia uso de referenciais que pudessem condensar 

tal beleza de modo que esta não pudesse fenecer. Em seus contos, 

Gautier se apropria de elementos artísticos consagrados como a 

escultura e a pintura até chegar às representações fantásticas do 

anjo, do vampiro e por fim do espírito, cientificamente definido. 

O movimento romântico surge com várias vertentes que se 

destacaram pelo rompimento com as tradições clássicas de simetria, 

equilíbrio e requinte, trazendo em suas características elementos 

como o grotesco, o feio e o desequilíbrio. As obras fantásticas 

ganham um espaço considerável no século XIX na França, tendo como 

pano de fundo a presença de características irreais em suas 

narrativas, como mortos andando entre vivos, fantasias 

fantasmagóricas, encontro do real com o irreal etc. Distanciando-se 

da estética romântica de Victor Hugo, Théophile Gautier, um dos 
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principais escritores a exaltar a literatura fantástica de E.T.A. 

Hoffmann40, alimentava cada vez mais seu desejo pela arte do 

desconhecido, pela crença na imortalidade da alma e pelo insólito. 

Na novela “La Cafetière” (1831), Gautier começa a expressar 

sua curiosidade e entusiasmo pelo sobrenatural, além de demonstrar 

em sua obra sua grande afeição pelas artes plásticas. A novela é 

caracterizada pela riqueza de detalhes nas descrições pictóricas de 

suas formas e cores e pela presença de uma aparente mistura entre o 

passado e o presente, trazendo à tona uma ideia extraordinária 

daquilo que é considerado palpável. O narrador, Théodore, conta sua 

experiência fantástica em uma viagem com amigos para Normandia. 

A personagem narra que, após ser acomodado em seu quarto na 

hospedaria, começou a observar uma bela tapeçaria que estava em 

destaque pela luminosidade do fogo da lareira. Sem que ele pudesse 

dar-se conta, as personagens ali figuradas começaram a tomar vida, 

assumindo movimentos inacreditáveis aos olhos humanos. 

Por meio de uma descrição minuciosa dos objetos presentes na 

cena fantástica e com uma riqueza de detalhes, o narrador nos 

transporta às mãos de um pintor. Ao soar da meia noite as pinturas e 

os objetos se deslocam numa festa animada e dão início a uma cena 

surpreendente de dança e música. Estupefato, Théodore não 

consegue distinguir aquilo que é oriundo de sua imaginação e o que é 

realidade. Ao romper da dança, Théodore se depara com a presença 

de uma mulher que não dançava e parecia alheia ao que estava 
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 Em seu Prefácio de Cromwell, de 1827, Victor Hugo defende o drama romântico, 
que vinha para desamarrar a poesia das regras fixas do clássico. Nele, ainda, revela 
seu desejo de pôr fim à estética clássica e seus dogmas. Théophile Gautier, a partir 
de correspondências com o grande escritor romântico alemão Ernst Theodor 
Amadeus Wilhelm Hoffmann e a riqueza de recursos ficcionais em suas obras 
fantásticas, no intervalo entre os anos 1830 e 1840, começa a se inspirar pelo 
maravilhoso atingindo uma nova face romântica da época. 
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acontecendo no salão. Ela se destacava, principalmente, por ser 

incrivelmente bela aos olhos do narrador. 

Jamais, mesmo em sonho, nada com tal 
perfeição foi apresentado aos meus olhos; uma 
pele de uma brancura deslumbrante, cabelos de 
um loiro acinzentado, longos cílios e olhos azuis, 
tão claros e tão transparentes, que eu podia ver 
sua alma através como se fosse um seixo no 
fundo de um riacho. (GAUTIER, 2011 p.3) 

A figura feminina ganha uma relevância na narrativa através de 

uma descrição cuidadosa de suas características. Théodore, a partir 

de sua percepção da mulher solitária no salão, começa a delirar em 

seu encanto, ressaltando a perfeição de sua pele deslumbrante, seus 

cabelos de um loiro pálido, seus cílios longos e olhos azuis, tão claros 

e tão transparentes. Ele afirma com intensidade que nada assim com 

tamanha perfeição apareceu em sua vida, nem mesmo em seus 

sonhos. O narrador consegue transpor aos olhos do leitor sua 

vivacidade e encanto ao olhar para a personagem fantástica Angéla. 

Todo esse encantamento tem fim no momento em que Angéla 

sofre uma queda e desaparece junto com todos os outros objetos 

fantásticos. Théodore descobre na manhã seguinte que a mulher 

perfeita, na verdade, estava morta fazia dois anos. Apesar de ficar 

surpreso com o fato de ter vivido uma noite incrível, ele compreende 

que nunca mais viveria uma experiência de felicidade tão intensa em 

sua vida. 

Em “La Morte Amoureuse” (1836), um conto de Gautier onde 

um padre narrador, Romuald, relata a um religioso sua história de 

aventuras quando jovem, o autor começa a aperfeiçoar o cenário 

fantástico, que se complexifica. Romuald, a personagem principal, 

sempre almejara se tornar padre e, no dia de sua cerimônia de 

Ordem, tem uma surpresa. Depois de anos sem qualquer contato 

com uma mulher que não fosse sua mãe, se depara com a imagem 
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angelical de Clarimonde, em meio aos presentes na igreja, uma 

mulher fantasmagórica, perfeitamente desenhada na imaginação do 

narrador, que faz uma aparição misteriosa diante de seus olhos, e 

logo desaparece subitamente de seu campo de visão. A aparição que 

desperta em Romuald um encantamento da fantástica Clarimonde, 

como se fora uma ideia de uma miragem perfeita, faz o padre se 

apaixonar de maneira “violenta e furiosa” (GAUTIER, 1981, p.78). 

Sem saber que se tratava de uma vampira, o jovem sacerdote 

passa a encontrá-la todas as noites, mais especificamente em seus 

sonhos, confundindo-se o pobre rapaz sobre o que é “realidade” e o 

que é “ilusão”. É lançada, então, uma duplicidade na trama do conto; 

a personagem vive uma história dupla entre a vigília e o sono, 

acabando por confundir a própria ideia de realidade. Durante o dia, 

Romuald é um jovem apaixonado pela batina, entregue ao 

compromisso com o sagrado, não tem quase nenhuma relação com o 

sexo oposto e, à noite, em seus sonhos, ele vive uma vida mundana 

marcada pela presença de Clarimonde; conhece bem sobre as 

mulheres, anda por bares e festas que nunca imaginaria frequentar. 

No conto de Gautier, como em “La Cafetière”, a mulher aparece 

descrita como uma pintura em um quadro, finamente desenhada, 

cuidadosa e minuciosamente descrita. A própria “reprodução de um 

quadro real através de palavras num texto literário” (BALTOR, 2014, 

p.136). No conto, Romuald descreve o exato momento em que viu 

pela primeira vez a imagem de Clarimonde: 

Oh! Como ela era bela! Os maiores pintores, 
quando, buscando no céu a beleza ideal, eles 
representaram sobre a terra o divino retrato da 
Madonna, nem sequer se aproximaram dessa 
realidade fabulosa. Nem os versos do poeta nem 
a paleta do pintor não podem expressar uma 
ideia. Ela era bastante grande, com um tamanho 
e um porte de uma deusa; seus cabelos, de um 
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loiro doce, se separavam no alto de sua cabeça 
e fluíam sobre suas têmporas como dois rios de 
ouro; parecia uma rainha com sua tiara; sua 
testa, de uma brancura azulada e transparente, 
se estendia ampla e serena sobre os arcos de 
dois cílios quase marrons, singularidade que era 
somada ainda ao efeito de olhos verde-mar de 
uma vivacidade e de um brilho insustentável. 
(GAUTIER, 1981, p.80) 

A poesia pictórica do autor e sua paixão pelas artes plásticas 

marcam presença em cada momento do conto, como no trecho 

acima, no qual o narrador coloca a beleza de Clarimonde acima de 

maravilhosas e divinas obras dos maiores pintores. A riqueza de 

detalhes quase nos transporta a uma dimensão da arte em sua 

proximidade com a realidade, de maneira que nós, leitores, temos a 

sensação deliciosa de estar admirando um lindo quadro dos mais 

valiosos pintores. Isso se dá pelo potencial crítico e artístico plástico 

de Gautier, que apesar de ter desistido de sua carreira de pintor 

devido a sua miopia, segundo a autora Sabrina Baltor (2014), não 

deixou de trazer seus artifícios pictóricos para a literatura. 

A descoberta do vampirismo de Clarimonde veio quando, ao 

cortar uma fruta, Romuald se fere superficialmente e do ferimento 

emerge sangue. Até então com a saúde se abatendo paulatinamente, 

empalidecendo e “quase tão branca e tão morta como na famosa 

noite no castelo desconhecido”, Clarimonde, ágil como “macaco ou 

gato”, sorveu o sangue voluptuosamente e ficou “com os olhos 

úmidos e brilhantes [...] a mão morna e úmida” (GAUTIER, 1981, 

p.80). Enfim, bela como sempre, e saudável, alegrou-se dizendo que 

não morreria porque o sangue do amado restituiu-lhe a vida 

(BOTTURA, 2011). 

No conto, Romuald, após oscilar entre a realidade que insistia 

em se revelar e a ilusão, vez ou outra escutava a voz de alerta do 

abade Sérapion que dominava seus pensamentos. Durante três anos, 
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Romuald vive na angústia de não saber o que de fato é a realidade 

em sua vida. Quando está em seus sonhos, pensa ser realidade; e 

quando está vivendo o real, acredita ser sonho. Apesar de reconhecer 

o sobrenatural nessa duplicidade em sua história, o narrador hesita 

em admiti-lo como tal. Essa hesitação se dá pela aceitação do 

sobrenatural e o desejo de que essa aventura seja real e continue 

traçando o rumo de suas noites. Dessa maneira, ao descobrir o 

vampirismo de sua amada, o padre não permite que isso afete seu 

amor por ela, como mostra Maria Carolina Bottura na passagem 

acima. 

Um só olhar cheio de complacência lançado 
sobre uma mulher pensava causar a perda de 
minha alma; mas, finalmente, com a ajuda de 
Deus e meu santo padroeiro, consegui expulsar 
o espírito maligno que tinha tomado conta de 
mim. (GAUTIER, 1981, p.78) 

No início da narrativa, Romuald relata que foi “salvo” do “olhar 

pleno de complacência lançado sobre uma mulher” (GAUTIER, 1981, 

p.78) que quase o fez perder sua alma. Cansado da vida dupla que 

mantinha e convencido de que precisava dar fim a ela, aceita a 

proposta de Sérapion de desenterrar o corpo de Clarimonde. Ao 

mesmo tempo em que sabia que não poderia dar continuidade a essa 

vida profana, ele a amava e mantinha um sentimento de dúvida 

dentro de si. O padre vai com Sérapion até o caixão de Clarimonde e 

ao descobrir sua verdadeira face Romuald descreve aquela imagem 

que está diante dele, endurecida e com uma proximidade de uma 

estátua, uma escultura em pedra. O abade lança água benta sobre o 

corpo, fazendo com que a imagem da vampira desmanche e vire pó. 

Nesse momento, os traços belos e perfeitos desenhados na trama se 

desfazem diante dos olhos de Romuald. 

Ele abriu o caixão, e eu vi Clarimonde pálida 
como mármore, as mãos entrelaçadas; seu 
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sudário branco não fazia uma só dobra de sua 
cabeça aos seus pés. Uma pequena gota 
vermelha brilhava como uma rosa no canto de 
sua boca descolorida. Sérapion, diante dessa 
cena, fica furioso: “Ah! Você está aí, demônio, 
cortesã devassa, bebedora de sangue e de ouro! 
e ele borrifou água benta no corpo e no caixão 
fazendo um sinal em forma de uma cruz com 
seu asperge. (GAUTIER, 1981, p.115) 

Gautier desenvolve o conto de maneira intrigante e misteriosa, 

dentro do qual o narrador faz com que o leitor questione o próprio 

amor divino, que deu lugar ao amor por uma vampira, a última se 

tratando também de um ser sobrenatural. Apesar de finalizar o conto 

com a frase enigmática sobre o poder que tem um olhar lançado a 

uma mulher – “Ne regardez jamais une femme, et marchez toujours 

les yeux fixés en terre, car, si chaste et si calme que vous soyez, il 

suffit d une minute pour vous faire perdre l’éternité.” –, o padre ainda 

lamenta a paz que conseguiu após deixar ir sua amada. O amor por 

Clarimonde, nesse momento, é colocado acima do amor por Deus, 

“l’amour de Dieu n’était pas de trop pour remplacer le sien.” 

(GAUTIER, 1981, p.116). O autor conclui o conto colocando em 

dúvida o maior desejo de Romuald: estar em paz para seguir sua vida 

no sagrado, ou continuar vivendo sua vida mundana e apaixonada 

com Clarimonde. 

Gautier, ao passar do tempo e de suas correspondências com 

outras narrativas literárias, expressa um entendimento mais 

complexo do espírito em seu percurso estético, o que traz 

consequência sobre o efeito de fantástico produzido em seus contos. 

Podemos perceber essa mudança com bastante clareza em sua 

novela fantástica intitulada “Jettatura” (1856), publicada no jornal 

Moniteur Universel. Théophile Gautier utiliza uma forma de narrativa 

diferente dos contos “La Cafetière” (1831) e “La Morte amoureuse” 

(1836), onde o narrador é a própria personagem e participa da 
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história. No conto “Jettatura”, o narrador está dissociado da 

personagem, fazendo com que ele se torne o ser crítico da história, 

semelhante à própria personalidade de Gautier dentro dos 

movimentos literários. 

Théophile Gautier, como autor, apesar de não participar do 

enredo, traz para sua obra traços de sua paixão pelas artes plásticas, 

que estão tão vivas nos momentos que constituem seus contos. 

“Jettatura” não é diferente, a riqueza de detalhes dentro da obra faz 

com que a mesma nos faça recordar passagens de seus dois contos 

aqui estudados, “La Morte amoureuse” e “La Cafetière”. 

A narrativa conta a história de Paul d’Apresmont,  

jovem francês que, ao visitar sua noiva Alicia, 
em Nápoles, acaba por se convencer, após 
vários incidentes, de que é, na verdade, um 
jettatore, ou seja, um portador do mau-olhado. 
(BALTOR, 2005, p.1) 

A personagem protagonista, por sua vez, tem uma história 

tipicamente romântica, já que tragicamente não consegue estar com 

sua mulher amada sem que seu olhar sugasse dela um pouco de sua 

vitalidade e beleza. Os olhos e, principalmente, o olhar singular de M. 

d’Aspremont ganham um espaço importante dentro do conto, sendo 

descrito de maneira minuciosa pelo narrador. 

Seus olhos sobretudo estavam extraordinários; 
os cílios negros que os contornavam 
contrastavam com a cor cinza pálida dos olhos e 
o tom de cabelo castanho queimado. A 
espessura reduzida dos ossos nasais os fazia 
parecerem mais próximos que as medidas dos 
princípios de desenho poderiam permitir, e, 
quanto à sua expressão, ela estava realmente 
indefinível. Quando eles pousaram sobre o 
nada, uma vaga melancolia, uma ternura 
lânguida se pintou em um brilho úmido; se eles 
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se fixassem em alguma pessoa ou objeto, as 
sobrancelhas se aproximavam, se apertavam e 
modelavam uma ruga perpendicular na pele da 
testa: os olhos, de cinzas, tornavam-se verdes, 
se tingiam de pontos pretos, se listravam de 
fibrilas amarelas; o olhar brilhava agudo, quase 

ferindo. (GAUTIER, 1981, p.331) 

Ao delinear o rosto do protagonista, o narrador faz o desenho 

dos olhos de Paul, descrevendo seus traços, cores e impressões como 

numa obra de arte. O momento em que ele caracteriza o olhar sui 

generis da personagem quando esta fixa seu olhar em alguma pessoa 

ou objeto e, também, as mudanças sofridas pela expressão de M. 

d’Aspremont em que seu olhar assume traços e aspectos que quase 

ferem, despertam o interesse e curiosidade no leitor. A estética do 

fantástico é abordada desde as apresentações detalhadas das 

características e retrato das personagens até o momento em que o 

leitor é conduzido a considerar como possíveis as histórias de mau-

olhado. Acredita-se, desde os tempos mais antigos, que um olhar 

negativo lançado sobre uma pessoa ou objeto repercute na saúde e 

integridade dos mesmos. Dessa maneira, em “Jettatura” Gautier 

retoma uma crença popular relacionando o mau-olhado à perda da 

vivacidade da personagem. 

Paul desconfia do seu olhar maléfico, porém somente confirma 

sua suspeição quando está com sua noiva Alicia, já que, a cada 

momento em que lança seu olhar sobre ela, nota que a mesma perde 

um pouco de sua beleza e vigor. A cada encontro relatado entre Paul 

e Alicia, o narrador descreve o aspecto e vivacidade da noiva da 

personagem. Existem três momentos cruciais na descrição de Alicia: o 

instante de sua primeira aparição no conto, o segundo em que já 

sofreu algumas modificações com os olhares de Paul e o ápice de sua 

transfiguração e consequente morte. 



344 
 

O narrador, no primeiro momento, retrata Alicia em sua beleza 

intensa e inquietante, “sublinhando a cor rosada das faces e a cor 

púrpura dos lábios que revelam não somente beleza, mas, sobretudo, 

o seu aspecto saudável.” (BALTOR, 2005, p.5). Em sua segunda 

aparição, a personagem já apresenta um aspecto diferente da 

primeira, possivelmente com efeitos dos olhares lançados por M. 

d’Aspremont, colocando em destaque, mais uma vez, o sobrenatural 

da estética fantástica. Na terceira e marcante visão de Alicia, temos 

uma mulher completamente transformada: 

A beleza tão perfeita de Alicia se espiritualizava 
pelo sofrimento: a mulher tinha quase 
desaparecido para dar lugar ao anjo: sua carne 
estava transparente, etérea, luminosa; se 
percebia sua alma através dela como um brilho 
dentro de uma lâmpada de alabastro. Seus 
olhos tinham o infinito do céu e a cintilação da 
estrela; mal a vida colocava sua assinatura 
vermelha na carne de seus lábios. (GAUTIER, 
1981, p.243) 

Sua beleza saudável praticamente desaparece aos olhos do 

protagonista, fazendo com que a figura da mulher desse lugar a uma 

figura angelical, sem suas formas delineadas. O fantástico, 

sobrenatural, é descrito na transparência de Alicia, revelando sua 

alma através de sua imagem. Suas cores não estão mais vivas como 

outrora e  

a moça robusta, repleta de energia e de vida 
que surge na apresentação da personagem é 
praticamente substituída por uma figura etérea 
nesta segunda descrição pictural. (BALTOR, 
2005, p.7)  

M. d’Aspremont, numa tentativa de por fim em seu mau e temendo a 

situação em que deu a Alicia um aspecto fantasmagórico, decide se 
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cegar. Porém, sua decisão foi demasiadamente tardia, já que sua 

noiva sucumbe e morre. 

Nessas três obras mencionadas acima podemos evidenciar 

suas semelhanças em relação ao fenômeno fantástico, já que, mesmo 

em contextos diferentes, elas reproduzem uma mesma mentalidade, 

seja sobre o vampirismo, a alucinação ou o mau-olhado. A partir de 

“Spirite” (1865), o autor rompe com sua estética fantástica de caráter 

popular e nos apresenta uma ideia cientificista do espírito fantástico, 

principalmente a partir de suas correspondências com as descobertas 

de Allan Kardec sobre o espiritismo e a permanência da alma. Para 

além, podemos levar em consideração a decadência do movimento 

romântico a partir de meados do século XIX, dando espaço à estética 

realista41, o que também contribuiu para a renovação do gênero e da 

literatura de um modo geral. 

Em “Spirite”, Gautier nos apresenta uma personagem que não 

consegue se relacionar com outras mulheres, mesmo sendo um 

homem bastante atraente e proprietário de várias terras. Guy de 

Malivert, um jovem rico da aristocracia e crescido em Faubourg Saint-

Germain é amado pela condessa de Ymbercourt, uma jovem viúva da 

comunidade. A comunidade que os rodeia está convencida de que 

em breve vão se casar, mas Malivert não compartilha dos 

sentimentos que a menina sente por ele. É quando coisas estranhas 

começam a acontecer. Malivert, ao escrever à Madame d'Ymbercourt 

uma carta a fim de fazer um rompimento com a jovem, é tomado por 

sensações insólitas. 

Como se, esperando a frase que não vinha, o 
corpo de Malivert estava entediado, sua mão, 
tomada por formigamentos e inquietações, 
parecia querer mover-se de modo a realizar sua 
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 O movimento realista surge a partir de críticos à demasiada idealização da 
realidade dentro do movimento romântico. 
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tarefa. As falanges se descontraíam e recuavam 
como para traçar caracteres, e enfim, Guy foi 
surpreendido ao ter escrito absolutamente sem 
consciência nove ou dez linhas [...]. (GAUTIER, 
1866, p.18) 

Nessa passagem, é possível reconhecer a alusão que o autor 

faz à psicografia, que, segundo o espiritismo, diz respeito à 

capacidade extraordinária de certas pessoas de escreverem 

mensagens ditadas por espíritos. Malivert, então, apresenta essa 

sensibilidade aguçada e inicia seu primeiro contato com o mundo 

invisível e desconhecido. Quando ele está prestes a sair de casa para 

visitar a jovem viúva, ele percebe um suspiro melancólico, mas 

continua em direção ao seu destino. Mais tarde, na casa de madame 

Ymbercourt seu amigo, o Barão de Feroe, alerta Guy de que espíritos 

desencarnados o acompanham e que, para não despertar a ira desses 

espíritos, ele deve continuar solteiro. 

No dia seguinte, uma menina com beleza sobrenatural aparece 

para ele no espelho em sua sala de escritório e ele se apaixona 

perdidamente pelo espectro daquele espírito. Guy de Malivert, 

passeando pelo Bois de Boulogne, percebe que uma menina está 

sentada num veículo próximo ao dele e reconhece a aparição de 

outrora. A personagem começa a persegui-la. Um automóvel 

atravessa a estrada e um acidente é inevitável. Malivert fica 

espantado com o cenário que se pinta ao seu redor: o motorista, o 

cavalo e o trenó passam através do carro como se através de um 

nevoeiro. Quando ele, enfim, retorna a sua casa, começa a sonhar 

com a Spirite, que agora ama com um amor absoluto. 

A partir desse momento, Malivert e o espírito que o 

acompanha começam a se comunicar através das mensagens que ela 

dita para que ele escreva. Spirite revela a Guy Malivert seu amor 

profundo e antigo por ele, mas que o destino vem impedindo que 

eles se encontrem. Em seguida, ela descreve seu novo mundo de que 
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agora faz parte e como ele a ajudou a compreender que ela estava 

destinada eternamente para ele. Finalmente, explica como ela entrou 

em contato com ele e se misturou em sua vida. 

Segundo indicações de seu amigo Barão de Feroe, Guy foi para 

o túmulo da menina, cujo nome real é Lavinia Aufideni. A partir desse 

momento, a Spirite se mistura mais intimamente na vida de Malivert. 

Guy fica assustadoramente atraído pelo espectro que se faz presente 

em sua vida de maneira insólita e começa a desejá-la a ponto de 

pensar em terminar com sua própria vida, mas Spirite o impede de 

fazê-lo. 

Depois de um último adeus a Madame d'Ymbercourt, Malivert 

partiu para a Grécia. Spirite continua acompanhando a personagem 

onde quer que ele vá, mas invisível a qualquer outro. Poucos dias 

depois de sua chegada, Malivert decide visitar as montanhas que 

rodeiam a cidade de Atenas, com um guia chamado Stavros. Ao longo 

do caminho, ele é atacado e morto por bandidos. Stavros escapa e diz 

que, no momento de sua agonia, o rosto do jovem brilhava com uma 

alegria celeste e uma menina de beleza maravilhosa estava de pé ao 

lado dele. Enquanto isso, em Paris, Baron de Feroe, imerso na leitura 

de um livro, tem a visão de dois amantes que finalmente se 

encontraram confundindo suas almas. 

A história de Guy de Malivert representa a conversão de 

Gautier à filosofia cientificista do espiritismo de Allan Kardec e sua 

busca pela revelação de mundos desconhecidos. O autor rompe com 

o fantástico amplamente vulgarizado em sua época e começa a fazer 

contato com outro estilo de narrativa fantástica, relacionada ao 

espiritismo científico. 

Em nossa pesquisa, descobrimos duas referências importantes 

à obra espírita do autor; a primeira se refere a uma carta de Allan 

Kardec endereçada a Théophile Gautier, a segunda é a menção feita 

pela Revista Espírita à sua obra “Spirite”. Essas duas citações nos 

mostram que a questão da existência ou não do espírito, da vida após 
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a morte etc. são tratadas de modo científico e revelam uma 

preocupação da época – a de examinar de modo científico todas as 

manifestações do mundo visível e invisível. 

Por outro lado, revelam também a posição de prestígio e 

legitimidade do autor Gautier como referência no mundo literário e 

crítico; daí a preocupação de Kardec em obter junto a Gautier um 

aval para seu livro.  

A aprovação de um homem como vós, ser-me-ia 
infinitamente preciosa, se tivesse a felicidade de 
obtê-la. Peço-vos que digneis receber a 
expressão de minha mais alta consideração. 
(KARDEC, 1917, p.268)  

Além disso, evidencia também que a novela foi percebida na época 

como uma manifestação literária, mas também já apontando para a 

ilustração de uma questão encarada como científica à época, a do 

estudo sobre o espírito como um estudo científico. 

Então, ao fazer referência a esse conto, representativo de uma 

nova etapa na trajetória literária de Gautier, ele chama a atenção dos 

pensadores de seu tempo. Mostra, por outro lado, que Gautier 

estava, como todos os demais escritores, críticos e artistas de um 

modo geral, dialogando com seu tempo e que, portanto, estava 

permeável às ideias que aí circulavam. Não se trata de “influência”, 

mas de caixa de ressonância, de diálogo, de interação com os 

diferentes movimentos em torno de si. 

O célebre autor e importante crítico do século XIX tem uma 

relação especial com a arte dentro do campo literário,  

Théophile Gautier foi o escritor que mais 
defendeu a denominada fraternidade das artes 
no século XIX, na França, proclamando o Belo 
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como único objetivo da arte e desprezando 
qualquer propósito útil ou moralizador na 
literatura. (BALTOR, 2007, p.4)  

Dessa maneira, Gautier transfere seu dom de artista plástico para 

seus contos, romances e poesias, através de uma delicadeza 

incomparável, configurando suas personagens, sobretudo as 

mulheres, como se fosse um artista plástico a pintar ou moldar seus 

modelos. 

Tal capacidade é destacada por meio de suas descrições 

singulares no decorrer dos contos, tais como as cores vislumbradas e 

as formas cuidadosamente delineadas, que caracterizam as aparições 

de suas personagens femininas, Angéla, Clarimonde, Alicia e Mme 

d'Ymbercourt, fazendo alusão às artes plásticas, pintura e escultura, 

sendo esta a representação da morte, do estático e do belo. Essa  

associação entre a morte e a arte, em Gautier, 
explica-se pelo seu poder de fixar a beleza. 
Quase todas as suas personagens femininas 
morrem jovens e belas adquirindo as 
características das estátuas. (BALTOR, 2010, 
p.119)  

O autor, em sua busca pelo belo, eterniza a beleza de suas 

personagens através da arte, mostrando que tudo que tem vida, 

envelhece e fica feio. A arte nunca envelhece, logo, estará sempre 

bela. 

É interessante perceber a maneira que Gautier, entre outros 

autores, ressignifica o sentido da morte dentro do movimento 

fantástico. A morte, nos contos do autor, se apresenta como 

subterfúgio para a realização do amor, do desejo. Além das 

características fantásticas perceptíveis e bem pautadas dentro dos 

contos de Gautier, podemos perceber a presença de traços da 

literatura romântica,  
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a mulher idealizada e inacessível, a vida após a 
morte, a visão do sonho como uma segunda 
vida, o passado e a infância como refúgio 
melancólico, o fracasso na realização dos 
desejos etc. (BATALHA, 2014, p.208) 

A morte em “La Cafetière” (1831), “La Morte Amoureuse” 

(1836) e “Jettatura” (1857) é retratada a partir de um entendimento 

largamente difundido do fenômeno fantástico, onde as personagens 

apresentam alguma relação com a espiritualidade que remonta ao 

período medieval e se contrapõe à ciência moderna que nasce a 

partir do século XVII, fazendo uma ligação com crenças como o 

vampirismo e o mau-olhado. Já em “Spirite” (1865), a morte adquire 

outros aspectos, conectando-se às ideias cientificistas do espiritismo 

de Allan Kardec. 
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Ivone Massola (UCS) 

Geralmente a abordagem tradicional acerca do duplo na 

literatura é representada, segundo a maioria dos autores, como a 

ambivalência que as personagens possuem e buscam no outro a sua 

personalidade oposta, que nada mais é do que o seu próprio eu. 

Como por exemplo, o duplo como alma, reflexo, sombra, entre 

outros. 

Os comentadores do conto “O jardim das veredas que se 

bifurcam”, de Jorge Luis Borges, costumam classificá-lo como um 

conto policial. Entretanto, as personagens Yu Tsun, narrador, e 

Stephen Albert, sinólogo, que aparentemente nada teriam a ver um 

com o outro, são na realidade uma representação do duplo, ainda 

que de forma não convencional, ultrapassando a perspectiva da 

análise policial. As narrativas de Borges, principalmente seus contos, 

são conhecidas por serem bem elaboradas, complexas e com vários 

elementos interligando e conectando seus destinos, ainda que muito 

improváveis. 

Os contos de Borges conseguem unir cidades, continentes, 

épocas, tempos e fatos sem respeitar um limite linear de tempo e de 

espaço, numa espécie de labirinto que demonstra ser o autor 

conhecedor de Literatura, História, Filosofia e Metafísica. No conto “O 

jardim das veredas que se bifurcam”, Borges mostra exatamente isso: 

a união de gerações, nacionalidades e objetivos diversos contados 

por um narrador que aguarda ser cumprida sua sentença de morte (a 

forca), através de uma carta em que contaa sua última aventura. 
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Aventura esta, aliás, que o deixou na condição de condenado à 

morte. 

O conto se passa na Inglaterra, durante a Primeira Grande 

Guerra Mundial. Yu Tsun é um espião chinês a serviço da Alemanha e, 

devido asua aparência, é extremamente vulnerável em solo britânico. 

Yu Tsun descobre, por meio de um telefonema destinado a se 

comunicar com seu colega, também espião, que ele estava nas mãos 

de Madden, um irlandês a serviço da Inglaterra. Como Yu Tsun possui 

uma informação de guerra importante, precisa encontrar uma forma 

de passá-la ao alto comando alemão. Descobre como fazer isso 

consultando a lista telefônica e encontrando o nome e o endereço de 

Albert. O que Yu Tsun só vem a saber depois é que Albert é um 

sinólogo, e este lhe devolverá a identidade de raça, ainda que 

destinado a morrer para, assim, o chinês cumprir seu destino e 

missão: conseguir fazer com que a sua mensagem de guerra, 

indicando o ponto de ataque aos alemães na cidade de Albert, 

chegue ao alto comando alemão. 

O conto é narrado em primeira pessoa numa espécie de 

depoimento, exceto o primeiro parágrafo que está em narrativa 

oculta de terceira pessoa, em que há uma contestação ao sério 

historiador Liddell Hart, dando a entender que por trás da batalha 

travada na França, durante a Primeira Guerra Mundial, havia outra 

história, oculta, a do espião chinês que conseguiu passar a exata 

informação aos alemães de que a cidade de Albert, na França, 

deveria ser alvo de ataque alemão. 

A história registra o fato. Segundo Davi Arrigucci Junior (2011), 

a referida batalha demorou cerca de quatro meses. A relação 

histórica usada como ficção para Borges é bem destacada por Andréa 

Lúcia Paiva Padrão Ângelo, ao comentar que: 
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A confissão de Yu Tsun, espião a serviço da 
Alemanha, no entanto, contradiz essa versão 
oficial da História. Tendo descoberto o local 
exato em que os britânicos estavam 
concentrando tropas e provisões para a ofensiva 
contra a Alemanha – uma pequena cidade 
francesa de nome Albert – e estando prestes a 
ser preso e executado pelo capitão Richard 
Madden, irlandês a serviço da Inglaterra, o 
espião Yu Tsun concebe um plano ousado: 
utilizando a lista telefônica, localiza um sábio de 
nome Stephen Albert e decide matá-lo. (2007, 
p.42) 

No curso do conto, descobre-se que Albert tem muito mais em 

comum com a personagem Yu Tsun do que qualquer um poderia 

pressupor. Albert é o sinólogo inglês que consegue devolver – ao seu 

executor –, ainda que por minutos antes de ser assassinado, toda a 

história e compreensão acerca da identidade do chinês e dos que o 

antecederam, resgatando a verdade sobre o bisavô de Yu Tsun, Ts’ui 

Pen. 

Para Luiz Costa Lima, as personagens Albert e Yu Tsun deixam 

de  

ser um estranho, pois, logo saberá, que o inglês 
se dedicou a decifrar os trabalhos de Tsui Pên – 
a novela e o labirinto – aquele que tem em casa 
objetos e mais objetos, tomos, manuscritos e 
jarros que são familiares a Yu (1980, p.225)  

Outro aspecto interessante a ressaltar é a ironia do conto ao colocar 

um espião de origem irlandesa a serviço da Inglaterra. A maioria dos 

irlandeses possui cabelos ruivos, bem como um chinês, por suas 

características faciais, servindo a Alemanha, em plena Inglaterra, 

dificilmente não seriam figuras facilmente reconhecíveis e 

dificilmente passariam despercebidos ainda que no meio de uma 



355 
 

multidão. Porém, o texto deixa esses detalhes nas entrelinhas, já que 

Yu Tsun, chinês, vai encontrar seu duplo num inglês. Embora o 

preconceito racial seja disfarçado no conto, as reflexões e frases de 

desprezo que as personagens fazem ao se referir a outras raças 

mostram que o preconceito existe. A vulnerabilidade da aparência 

indisfarçável do chinês faz o leitor inferir que os mesmos meninos da 

estação do trem que indicaram o caminho de veredas a Yu Tsun 

seriam os mesmos a indicar depois a Madden, o perseguidor de Yu 

Tsun, onde ele estaria. 

“N’O jardim das veredas que se bifurcam”, a personagem Yu 

Tsun mostra sentimento de repulsa aos alemães, mas ainda assim os 

serve e é fiel – ainda que isso decrete sua morte –, eis que na 

condição de espião de guerra acaba tendo que assassinar a única 

pessoa que foi capaz de lhe devolver a sua identidade e a de seus 

antepassados. A comentadora Andréa Lúcia Paiva Padrão Ângelo 

destaca o dilema de Yu Tsun, o qual, ao ver Madden também chegar à 

casa de Albert, opta, entre as bifurcações do caminho, pela defesa da 

Alemanha, como se pode ler: 

Ao avistar Madden, o espião chinês sabe que 
tem pouco tempo e isso o obriga também a 
optar: manter vivo Stephen Albert, ou matá-lo, 
para que o nome “Albert” seja ouvido na 
Alemanha. Apesar da grande admiração e do 
respeito que Albert conquista de Yu Tsun, o 
futuro se faz “tan irrevocable como el pasado”. 
Yu Tsun, abominavelmente, cede à violência e 
atira. O inglês cai, sem nenhuma queixa. O 
agente chinês é preso e condenado à forca, mas, 
na sua versão dos fatos, vence. (2007, p.47) 

Yu Tsun considera-se um vencedor, embora tenha assassinado 

Albert e esteja a sentir contrição por isso. Ao narrar os fatos, atreve-

se a dar um conselho aos leitores: “O executor de uma tarefa atroz 
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deve imaginar que já a cumpriu, deve impor-se um futuro que seja 

irrevogável como o passado” (BORGES, 1999, p.45). Albert tinha sido 

seu amigo, conhecia a obra de seu bisavô morto, cuja memória era 

manchada. A carta do condenado (Yu Tsun) se tornou a última 

esperança de que seus parentes resgatassem a memória de seu 

bisavô, demonstrando que a raça chinesa havia provado a sua 

superioridade afinal, com o resgate da memória de um escritor, avô 

de Yu Tsun, que havia abandonado a vida pública para se dedicar a 

trezeanos de trabalho na criação de um livro/labirinto. 

Há uma multiplicidade temporal conjugada e percebida por 

Albert, numa referência ao mundo duplo e caótico criado pela obra 

do avô de Yu Tsun, que faz com que um labirinto se bifurque. O conto 

do chinês, tido como louco, rompe com a linearidade do tempo, 

através da obra de Tsui Pên. 

A busca da identidade em um duplo é encontrada 

constantemente na literatura. Tanto é assim que 

A literatura tem uma vocação especial para 
tematizar o duplo, já que, no ato de criar, o 
autor se desdobra em narrador e, através de 
seus heróis, libera partes aprisionadas em si 
mesmo, que estão sob a máscara de um Eu 
particular, fixo no molde da personalidade. 
(MELLO, 2000, p.123) 

Já Clement Rosset destaca que  

Este mundo aqui, que em si mesmo não tem 
nenhum sentido, recebe a sua significação e o 
seu ser de outro mundo que o duplica, ou 
melhor, do qual este mundo aqui é apenas um 
sucedâneo enganador (1988, p.41) 

Desta forma, Yu Tsun descobre, através de Albert, que seu bisavô não 

havia abandonado a vida pública por treze anos em vão, e que ele 

não havia criado uma obra desconexa, como até aquele instante 
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todos seus antepassados, inclusive ele, assim achavam. Na verdade, 

seu bisavô tinha sido o criador de uma obra que envolvia a 

metafísica, transformando essas duas vidas. 

Yu Tsun é perseguido por Madden – irlandês a serviço da 

Inglaterra –, mas é o perseguidor de Albert (inglês) tão somente pela 

coincidência de seu nome ser homônimo ao da cidade cuja missão 

espiã ele precisa revelar e dar pistas ao alto comando alemão (o qual 

possui uma pessoa lendo atentamente todas as edições de jornais 

ingleses). Tais circunstâncias demonstram o labirinto, as veredas que 

são caminhos estreitos, que dá título ao conto borgeano. O conto 

disfarça o preconceito existente no início do século XX em relação aos 

estrangeiros na Europa, usando da ficção para lançar um alerta social. 

Os dois mundos, que aparentemente não teriam nenhum significado 

para se cruzar, salvo a circunstância de que Albert deve morrer para 

ser notícia de jornal, na verdade assassino e executado, possuem o 

duplo entre si: um, o conhecimento; o outro, a identidade sua e a de 

seus antepassados que precisa ser resgatada e devolvida à devida 

honra, ainda que seja agora revelado ao leitor num ditado de uma 

carta ao esperar a morte na forca. 

O tempo, e a forma como ele é interpretado, dá uma forte 

conotação no conto, pois em  

‘El jardín de senderos que se bifurcan’ [é] 
construído um invisível labirinto de tempo. 
Embora Yu Tsun ainda não o conheça, ao se 
dirigir à casa de Stephen Albert, o labirinto é 
pensado, sentido e antecipado em sua infinitude 
(ÂNGELO, 2007, p.46 – grifo da autora)  

e a obra do seu antepassado nada mais é do que a forma de como ele 

via e sentia o tempo. 

O bisneto de Ts’ui Pen, Yu Tsun, descobre em Albert a 

devolução de sua identidade. Para Ana Maria Lisboa de Mello é  
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Através da noção do duplo, [que] toda a 
problemática da identidade pessoal e das 
relações que nós temos com as imagens 
parentais, mas também o nosso Eu profundo, 
nossa obscuridade e nossos medos se acham 
reunidos (2000, p.122-123 – grifo da autora)  

Yu Tsun resgata a dignidade da memória de Ts’ui Pen, nem que seja 

via uma carta, carta essa que é o conto que nos chega. Isto porque 

Ts’ui Pen havia sido injustiçado e tratado como louco, eis que havia 

renunciado ao poder para escrever uma obra mais populosa que a 

Hung Lu Meng, essa que, segundo Davi Arrigucci Junior (2011), trata 

de um romance chinês, traduzido por Borges, em que há uma 

poluição de personagens que “brotam na trama”, tornando-o quase 

que incompreensível. 

Yu Tsun precisa assassinar Albert. Com isso, seu chefe, do alto 

comando alemão, compreenderia a mensagem: a cidade que deveria 

ser alvo dos alemães para o ataque é Albert, na França. O espião 

precisa passar adiante a informação que somente ele possui. Isso já 

fica muito claro no início do conto, quando o narrador diz que 

pendurou o fone. Fone, telefone, nada mais é do que comunicação. 

Por meio dissojá se tem um dos vieses do conto: há informações 

envolvidas aqui. 

Ao descobrir que seu colega, também espião, foi capturado por 

Madden, já que ele atendeu ao chamado do telefone em seu lugar, Yu 

Tsun tem a certeza de que o irlandês em pouco tempo o capturará 

também. 

A publicação da morte de Albert, causada por um assassino 

chinês desconhecido na Inglaterra, certamente despertaria a atenção 

do comando alemão. Esse era o plano de Yu Tsun, traçado em menos 

de dez minutos, assim que teve a intuitiva certeza de que Madden já 

estava ou já havia assassinado seu colega. O conto todo poderia até 

ser analisado do ponto de vista da informação, já que esse elemento 
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básico é o que provoca o movimento de todas as personagens, 

embora, na presente análise, o foco seja o duplo. 

O plano de Yu Tsun era calculado por ele próprio como 

audacioso, e, segundo Luiz Costa Lima, isso revelava que a 

personagem estava decidida de que Albert deveria morrer, embora 

ainda não soubesse que ele era seu duplo: 

Note-se ademais que, saindo de casa com uma 
bala apenas, não cogitara de matar seu 
perseguidor, Madden, o irlandês, tão marginal 
para a Inglaterra a que servia, quanto ele 
mesmo, do ponto de vista dos alemães. O 
episódio dá a impressão de uma fatalidade. Qual 
seria ela senão a representada pelo desejo de 
matar o seu duplo? E qual a sua covardia senão 
a de saber que não resolvera o problema? Pois o 
duplo não tem aqui uma mera vertente pessoal. 
Ele é tratado como um problema antropológico, 
de choque de culturas. (1980, p.257) 

O duplo da literatura se caracteriza principalmente na narrativa 

fantástica. É compreendido como a faceta que experimenta uma 

personagem ao lidar com a dualidade. Esse duplo sentimento é 

revelado pela relação que se experimenta com o gêmeo, o espelho, a 

alma, a sombra e outras formas elencadas em romances e contos, 

como analisa Otto Rank (2014). Já Mello destaca que “O duplo pode 

simbolizar, também, um rival – uma projeção do pai –, gerando 

sentimentos de culpabilidade e ambivalência” (2000, p.122). Mas não 

é somente com essas perspectivas que o duplo se caracteriza, pois, 

como enfatiza Rosset,  

o tema do duplo está presente em um espaço 
cultural infinitamente mais vasto, isto é, no 
espaço de toda a ilusão [...], na ilusão metafísica 
inerente às filosofias de aspiração idealista 
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(duplicação do real em geral: o ‘outro mundo’) 
(1988, p.19) 

Complementando: não é somente nas ambivalências citadas 

que o duplo se caracteriza. Otto Rank esclarece que em “Algumas 

criações originais partem de figuras duplas físicas para 

representações em que se reconhece a condicionalidade e 

significação subjetivas da situação excepcional” (2014, p.31), e é nisso 

que a narrativa borgeana se destaca. Sua narrativa conduz a pensar 

até, durante a leitura, em mais de um final possível, e o final mais 

surpreendente é o escolhido pelo autor. 

Outro descrédito, atribuído ao bisavô de Yu Tsun, é que o 

labirinto nunca foi encontrado, porém Albert lhe mostra uma 

escrivaninha em que consta um labirinto mínimo de marfim. Neste 

momento, Yu Tsun recebeu de volta e resgatou a dignidade de sua 

identidade e de seus antepassados, fazendo com que o leitor imagine 

que, agora, ele mudaria os planos, não mais assassinando Albert, 

mas, sim, Madden, seu perseguidor, já que no revólver há somente 

uma bala. Mas, como alerta Rosset, embora uma nova percepção se 

adapte a uma personagem, ela pode manter seu ponto de vista: 

Vi, admiti, mas não me peçam mais. Quanto ao 
restante, mantenho o meu ponto de vista, 
persisto no meu comportamento, exatamente 
como se não tivesse visto nada. Coexistem 
paradoxamalmente a minha percepção presente 
e o meu ponto de vista anterior. Aí, trata-se 
menos de uma percepção errônea do que uma 
percepção inútil. (1988, p.13 – grifo da autora) 

A esse respeito, Cavalheiro e Fonseca destacam que o duplo 

em Borges é: 

Se na busca do eu ou para sua constituição é 
necessário um olhar sobre o outro, temos em 
Borges vasto material de análise. Seus 
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protagonistas parecem, com poucas exceções, 
não ter o prazer do encontro consigo mesmos, 
pois, quando logram fazê-lo, ou estão em 
ambiente supostamente onírico ou estão 
prestes a morrer. Cabe ressaltar que a vigília, 
em sentido amplo, está para a vida, assim como 
o sonho está para a morte. (2011, p.169) 

Quando Rank destaca que “a ‘ideia fundamental’ seja que o 

passado de um indivíduo está indissoluvelmente ligado a este, a 

ponto de se converter em seu destino, tão logo tente dele se livrar” 

(2014, p.15), ele demonstra que Yu Tsun, ao desejar ser reconhecido 

pela superioridade de sua raça, em verdade, estava a ofendê-la ainda 

mais, matando Albert. Albert é o seu eu, o seu duplo que no presente 

conhece o segredo do seu (ante)passado, que ligados pelo labirinto 

do avô, fizeram os dois tempos se encontrarem: passado e presente. 

“N’O jardim das veredas que se bifurcam”, o duplo entre as 

personagens Yu Tsun e Albert foge um pouco dos padrões 

simplificados, de dois sentimentos em um só, ainda que tenha 

também facetas com esse tópico. O duplo aqui reside e se relaciona 

no sentimento de pertencimento e tradição de uma raça – no caso, a 

chinesa – e o restauro da honra e dignidade dos antepassados da 

personagem Yu Tsun, ainda que numa velada denúncia de racismo. 

A análise do duplo, no decorrer do tempo, tem merecido a 

atenção da literatura e da psicologia, sendo abordada sob diversas 

formas. A maioria dos comentadores do assunto concorda que, 

havendo uma caracterização do duplo quando os dois se encontram, 

um tem que morrer, e por vezes essa morte acarreta a morte do 

outro. Entre as personagens Yu Tsun e Albert não poderia ser 

diferente. Yu, ao escolher não trair a Alemanha como sua missão de 

guerra, mata Albert e, com isso, decreta sua própria morte. 
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Borges, em “O Jardim das veredas que se bifurcam”, trabalha 

com um conto que traz uma espécie de charada a qual envolve 

muitos aspectos que poderiam ser abordados: tempo, escolhas, 

comunicação, o duplo, traição, honra, preconceito racial, sentimento 

de pertencimento e, por fim, uma trama policial, como a maioria dos 

comentadores o classifica. 

Veredas são estreitos caminhos. Quando se bifurcam, 

garantem a possibilidade de escolha e renúncia. Borges, ao dizer 

“Deixo aos vários futuros (não a todos) meu jardim de veredas que se 

bifurcam” (1999, p.48), está a garantir oportunidades de escolhas aos 

personagens e até aos leitores, que podem imaginar o que teria 

acontecido se o morto tivesse sido Madden e não Albert. O aspecto 

de preconceito racial está presente na obra, ainda que isso seja um 

tanto quanto velado e, ao mesmo tempo, evidente, justamente como 

Borges, com maestria, consegue prender o leitor atento. 

A tradição chinesa respeita e cultua muito os antepassados. Yu 

Tsun resgata a identidade de seus familiares em momento que, 

aparentemente, isso seria praticamente impossível. Chinês, espião 

alemão, em missão na Inglaterra, suas características físicas o deixam 

vulnerável até para andar poucos quarteirões até a estação de trem. 

Escolher entre trair o “novo”, mas grande amigo, ou não se tornar 

inimigo de uma nação, fê-lo cumprir sua missão, ainda que isso lhe 

custasse a própria vida, pois, na vereda da vida em que se 

embrenhou, não há espaço para covardes e nem regressos. O 

labirinto exige que se vá em frente, ainda que por estreitos caminhos. 

Borges surpreende por sua ironia e até mesmo por brincar com 

certos elementos, que são percebidos pelo leitor atento. As 

improváveis situações (como um sinólogo inglês, um espião irlandês a 

serviço da Inglaterra, um espião chinês a serviço da Alemanha), 
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fazem com que o conto se torne mais rico e garanta sua classificação 

como fantástico. 

A vida, o tempo, o recomeçar diário fazem com que  

A releitura geral da obra confirmou essa teoria. 
Em todas as ficções, cada vez que um homem se 
defronta com diversas alternativas, opta por 
uma e elimina as outras; (BORGES, 1999, p.48)  

o que revela que as oportunidades aparecem, e as escolhas, se certas 

ou erradas, somente o tempo dirá. 
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Em Diante da dor dos outros (2003, p.29), Susan Sontag discute 

como algumas fotografias acabam por adquirir significados distintos 

daquilo que originalmente representavam, efeito produzido a partir 

do momento em que se toma consciência de um fato posterior. A 

autora exemplifica a questão citando uma fotografia tirada na 

Espanha, em 1936, na qual uma mulher, carregando um bebê, olha 

para cima. Muita gente interpretou a foto como se a mulher estivesse 

apreensiva enquanto procurava pelos aviões inimigos, naquele 

contexto de guerra civil. Mas, na verdade, a personagem fotografada 

apenas assistia a uma assembleia política ao ar livre, ocorrida meses 

antes do início do conflito. Como sugere a pensadora, a 

ressignificação da fotografia adere ao mesmo princípio apresentado 

por Lev Kuleshov, um dos primeiros teóricos do cinema, sobre como 

uma única imagem em movimento provoca sensações contraditórias 

no espectador de acordo com as imagens que vem em sequência. 

Desde que foi descoberta a potência narrativa do cinema e, 

sobretudo, após o advento do som, os filmes começaram a ocupar 

um lugar antes pertencente aos romances e tornaram-se – em uma 

civilização da imagem – o principal meio de materializar e dar forma à 

imaginação. O cinema, como outras vertentes da ficção, é capaz de 

suspender a descrença no extraordinário e proporcionar experiências 

e sensações em uma dimensão supostamente segura, incapaz de 

provocar danos físicos à nós mesmos e à nossa sociedade. A 

diferença está na dimensão espetacular da grande tela. 
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Os filmes dos gêneros de ficção-científica e horror são 

particularmente bem-sucedidos em fazer o espectador vivenciar 

fantasias de sobrevivência à aniquilação da realidade social. Ainda 

que sejam alvo constante de críticas por insistirem na repetição de 

estruturas e elementos narrativos, os filmes de gênero contribuem 

para formatar o imaginário coletivo justamente por meio da 

reiteração. No entanto, menos importante que a repetição per se é a 

natureza dos elementos repetidos, as estruturas em que se articulam 

e a iconografia projetada pela fantasia. Se as imagens oferecidas pelo 

cinema colaboram para formação de nossas próprias ideias sobre o 

mundo, muitas vezes pela via do clichê, vale sublinhar que muitas das 

imagens reiteradas são verdades equivocadas, razão para ser 

premente circunscrevê-las, criticá-las e desconstruí-las. 

No que concerne aos filmes-catástrofe, sobre os quais se 

detém esta pesquisa de iniciação científica, as imagens de destruição 

manifestam uma paisagem fóbica em um cenário com explicações 

científicas, de modo que o gênero mantém uma fricção aguda com a 

sci-fi e o horror. O recorte proposto pelo trabalho é investigar de que 

modo o tema das epidemias é reiteradamente usado sob um prisma 

metafórico, o da propagação de doenças como sintoma de disfunções 

do corpo social. 

De acordo com o antológico ensaio de Susan Sontag (1987, 

p.247), A imaginação da catástrofe, os filmes sci-fi dos anos 1950 e 

1960 não possuem como tema principal a ciência e, sim, a destruição. 

A catástrofe expressa em tais obras audiovisuais seria sempre 

extensa; uma questão de quantidade, criatividade e escala. Tal é o 

centro – ou coração – da narrativa-catástrofe, gênero (para alguns, 

subgênero) que irá se desenvolver a partir dos anos 1970 e encontrar 

seu auge anos 1990. 

Se de um lado, como pontua Sontag, há o terror das tragédias 

físicas em que cidades inteiras são devastadas por forças alienígenas, 

desastres naturais e acidentes nucleares; de outro, em formações 
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imaginárias de catástrofes epidêmicas, há o temor da destruição da 

identidade humana, como quando o corpo humano é invadido por 

monstros, parasitas, vírus ou qualquer outra ameaça capaz de 

danificar ou subjugar nossa capacidade de raciocínio e de escolha. 

Entre todos os medos que assolam o imaginário social 

contemporâneo, nenhum nos causa mais pavor do que as doenças, 

especialmente aquelas ditas incuráveis e/ou contagiosas. No 

pequeno ensaio O teatro e a peste, Antonin Artaud assevera: 

Sob a ação do flagelo, os quadros da sociedade 
se liquefazem. A ordem desmorona. Ele assiste a 
todos os desvios da moral, a todas as 
derrocadas da psicologia, escuta em si mesmo o 
murmúrio de seus humores, corroídos, em plena 
destruição, e que, num vertiginoso desperdício 
de matéria, tornam-se densos e aos poucos 
metamorfoseiam-se em carvão. (ARTAUD, 1989, 
p.12) 

Assim, ainda que o terror epidêmico não seja um fenômeno 

recente, pois a nossa história já registrou morticínios de grandes 

contingentes humanos, a difusão sensacionalista de surtos de 

doenças, especialmente pandemias, estimula no imaginário social 

respostas histéricas e mistificadas. Em 2009, por exemplo, o 

alarmismo difundido durante o flagelo pandêmico do H1N1 impactou 

significativamente na construção de mitos acerca da enfermidade e 

na adoção de hábitos higiênicos exagerados ou mesmo 

desnecessários. Os filmes sobre catástrofes epidêmicas, ao que 

parece, tem sua parcela de culpa em semelhantes comportamentos. 

Diante da profundidade adquirida pela paisagem do medo 

frente às catástrofes epidêmicas nos últimos anos – e especialmente 

no modo como o cinema passou a transformá-las em metáfora para 

um desajuste provocado pelo modo de vida metropolitano – é 

preciso problematizar a representação da pandemia em filmes-
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catástrofe. Para tanto, cabe uma análise das mensagens presentes 

nos subtextos de tais obras audiovisuais e a identificação de 

elementos narrativos, técnicos ou estéticos recorrentes que tornem 

possível o esboço de uma teoria do “cinema da peste”. Produções 

cinematográficas, por exemplo, muitas vezes trazem um subtexto 

ideológico que associa a causa da epidemia a algum inimigo político 

externo do país onde a obra foi realizada, provocando um desejo de 

punição na população e, possivelmente, contribuindo para justificar 

ações ofensivas reais. 

Por meio da representação visual do caos instaurado na 

sociedade, com as habituais cenas de histeria coletiva, invasão de 

propriedades, destruição do espaço urbano, declaração de lei 

marcial, e a criação de zonas de quarentena, o espectador dá vazão 

às já mencionadas fantasias de destruição. A necessidade de lidar 

com a nova realidade social é um dos aspectos da epidemia nas 

narrativas fílmicas com os quais o espectador se relaciona em um 

nível subconsciente. 

De um modo geral, a busca da personagem protagonista por 

proteção e sobrevivência – sua e de sua família – não apenas orienta 

o desenvolvimento da narrativa, mas essencialmente coloca o herói 

ou heroína em situações que testam suas convicções morais, 

condições que nos permitem, enquanto espectadores, experimentar 

o terror, a vontade de punição, o desejo satisfeito de transgressão. 

Transgredir é um ponto chave dos filmes de epidemia. A 

transgressão refere-se à morte, isto é, às nossas vontades obscuras 

de morrer e de matar. E ela encontra-se representada, 

principalmente, nas relações com o corpo. Enquanto o corpo social é 

desmantelado; com a doença, o corpo físico transforma-se em algo 

anteriormente inconcebível, algo que deve ser exterminado. Vamos 

aos exemplos. 

No filme Juízo Final, dirigido por Neil Marshall e lançado em 

2008, um vírus, semelhante à peste medieval, provoca erupções 
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cutâneas com bastante sangue e secreções, seguidas de morte. Até 

aqui nenhuma novidade. Porém, ainda que sua origem não seja 

explicada pelo filme, a rápida contaminação leva o governo britânico 

a, literalmente, cercar as terras escocesas com um muro. Essa medida 

“profilática” sem dúvida põe em evidência o sentimento de distinção 

já existente entre esses dois povos que habitam o mesmo Reino 

Unido e demonstra haver uma relação verificável entre o medo da 

contaminação e a xenofobia. O corpo doente é o corpo do Outro – é 

o corpo considerado bárbaro e diferente, o corpo do imigrante. 

Já no filme Contágio Letal, dirigido por Eric England e lançado 

em 2013, a protagonista passa a sofrer a deterioração de seu 

organismo após um encontro casual com um estranho em uma festa, 

com quem ela realiza sexo desprotegido e sob efeito de droga 

criminosa. Lentamente, a jovem vai transformando-se em um tipo de 

zumbi pútrido, até o ponto em que se torna incapaz de reconhecer a 

própria mãe e, finalmente, é abatida por policiais. Na obra A doença e 

suas metáforas, Susan Sontag trata justamente da ideia de que 

algumas moléstias podem ser percebidas como resultado de um 

comportamento moral inadequado. Especialmente as doenças 

venéreas. O corpo doente é o corpo indecente, corrompido pela 

perversão. 

Esse caráter moralista dos filmes de gênero é bastante 

conhecido, e em muitos casos chega a ser explícito. Contágio Letal, 

por exemplo, literalmente apresenta a imagem de uma placa onde se 

lê: “caminhada contra a AIDS”. É o mesmo que dizer, em consonância 

com o imaginário denunciado por Sontag, que aquilo que for feito do 

próprio corpo em situação de sexo é culpa exclusivamente individual. 

E, por esse viés, qualquer infectado por uma doença sexualmente 

transmissível deveria ser punido ou sofrer sozinho as consequências 

de seus atos, ou seja, vítima e agressor tornam-se a mesma pessoa. 

Nos contextos de célere contágio e ampla mortalidade exibidos 

pelos filmes de epidemia, também é comum propagarem-se 
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explicações folclóricas ou alegóricas para as doenças, tais como as 

ideias de flagelo divino ou da peste como sintoma da corrupção 

governamental. Um ótimo exemplo é o filme Ensaio sobre a cegueira, 

realizado em 2008 por Fernando Meirelles, como adaptação do 

romance homônimo de José Saramago. No audiovisual, uma 

epidemia de cegueira branca absolutamente inexplicável aflige a 

população e revela o descaso e a ineficiência das autoridades em 

lidar com situações de pandemia. 

Uma vez que as relações de poder tendem a se modificar em 

cenários de catástrofe, principalmente devido ao esfacelamento das 

instituições sociais, tornam-se costumeiras as situações abusivas por 

parte daqueles que estão em alguma posição de vantagem. Assim, é 

comum encontrarmos cenas em que militares ou apenas pessoas 

com acesso a armamentos obrigam mulheres a nudez sumária para 

averiguar se estão infectadas. A violência dentro das zonas de 

quarentena e a ameaça iminente do estupro também estão 

enraizadas no imaginário epidemiológico das ficções. 

Talvez um dos melhores exemplos do poder do cinema para 

trabalhar tal imaginário seja o filme A Gripe, produção sul-coreana de 

2013. Nos primeiros minutos da película o espectador já é informado 

de que a narrativa não se baseia em fatos reais. A história aborda a 

rápida contaminação da população de Bundang, subúrbio da capital 

Seoul, após a descoberta de um container com imigrantes ilegais 

portando uma mutação do vírus H5N1, também conhecido como 

gripe aviária. Aqui temos novamente a relação entre corpo doente e 

o estrangeiro. Mas o filme vai além. Ele exibe desde o caos 

generalizado na cidade e as impenetráveis zonas de quarentena até o 

concreto genocídio de pessoas contaminadas e as infames relações 

de poder entre agentes dos Estados Unidos e o governo da Coréia do 

Sul, incitando uma discussão sobre ética, cidadania e soberania 

nacional em situações extremas. 
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A destruição dos organismos infectados, para os quais parece 

não haver mais salvação, está diretamente relacionada a um desejo 

de transgressão que busca aniquilar a diversidade representada pelo 

corpo doente. Deste modo, sequências de extermínio coletivo 

praticado sob ordens do governo costumam ser apresentadas como 

ato de profilaxia com vistas a neutralizar a progressão da epidemia, 

mas na verdade revelam um desejo subconsciente indizível pela 

eugenia. O corpo doente é o corpo fora da norma. É o corpo que 

incomoda, que desafia os padrões desejados pela sociedade e 

constantemente relembrados nos filmes por meio dos outdoors e 

propagandas de produtos de beleza, que são, sim, elementos 

recorrentes nas narrativas de epidemia. O corpo totalmente sadio, 

livre de imperfeições, é um corpo que não existe, mas que a 

sociedade permanece buscando alcançar. 

Por outro lado, ao lado do extermínio estatal, estão cenas de 

suicídio praticadas por pessoas que perderam a esperança de 

salvação da doença, ou a eutanásia aplicada sobre os familiares 

infectados, também comuns nos filmes de epidemia. Essas pessoas 

agarram-se a uma última possibilidade de escolha aparentemente 

racional. 

E, no sentido contrário, estão aqueles momentos em que os 

membros de pessoas recém-contaminadas são amputados numa 

tentativa, geralmente inócua, de impedir a transformação ou 

destruição do organismo. Em seu livro The Philosophy of Horror or 

Paradoxes of the Heart (2004, p.33), o pesquisador Noël Carroll 

aponta que as partes decepadas dos corpos doentes funcionam como 

monstros por si só. A fragmentação e a deformação do corpo em 

consequência da doença caracterizam sua transformação em algo 

que não é natural. 

Por isso, não é coincidência que produções cinematográficas 

que abordam o vampirismo – uma clara metáfora para a tuberculose 

–, frequentemente tragam a modificação na cor dos olhos (em geral 
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para amarelo ou vermelho) como forma de comprovar a infecção 

daquele corpo, visto que todos os demais aspectos – a pele pálida, a 

ausência da respiração e as presas, por exemplo – não são suficientes 

ou imediatamente identificáveis. Do mesmo modo, nos filmes sobre 

zumbis – que são uma clara metáfora para o câncer –, os infectados 

muitas vezes surgem com olhos completamente brancos, já indicando 

a ausência de vida naquele organismo, mesmo que ele ainda retenha 

todas as suas partes. 

E até nas produções em que os corpos se transformam em 

outras entidades que não essas – como os raivosos do filme 

Extermínio, de 2002, ou os infestados de Viral, lançado em 2016 – ou 

então naqueles em que o corpo parece permanecer imaculado, como 

Invasores, de 2007, Hidden, de 2015 e, obviamente no já mencionado 

Ensaio sobre a cegueira, o olhar tem importância fundamental. 

Em seu livro Doença como metáfora (2007), Susan Sontag 

sugere que o corpo doente perde sua individualidade. Aquela pessoa 

já não existe mais. Trata-se agora de uma doença materializada. 

Talvez por isso não precise ou não tenha mais um olhar humano, 

normal. Os corpos vítimas de uma pandemia transformam-se em 

uma massa que cresce continuamente até que uma cura provoque 

uma nova transformação. 

Assim, os desejos de transgressão estão intimamente ligados à 

violação do corpo. Violação dele enquanto organismo vivo por meio 

da eutanásia e do suicídio. Violação sobre sua integridade física por 

meio da fragmentação e da deformação. Violação de sua vontade por 

meio do estupro. Violação de sua pureza por meio da própria doença. 

Mas, como sugeriu Antonin Artaud, e como podemos perceber nos 

filmes de epidemia, o corpo doente é o corpo da revolução. É o corpo 

que revela, revoga e revitaliza. À partir da metamorfose em carvão, 

ocorre o renascimento. A sociedade precisa atravessar o caos para 

restabelecer a ordem. 
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Portanto, a reiteração das imagens exibidas pelo cinema da 

peste alimenta o imaginário coletivo e transfigura as próprias 

imagens que criamos em nossas mentes sobre as doenças e suas 

relações com os corpos, a ponto de interferirem em nossas 

considerações a respeito de questões sociais e políticas. Mas o 

inverso também se aplica, de modo que nossos desejos e medos são 

absorvidos e reproduzidos pelos filmes em um círculo vicioso 

entremeado de fantasia e realidade. 

Por fim, considerando o exposto e parafraseando ideias de 

Artaud sobre o teatro, pode-se afirmar que da mesma forma que a 

força da peste, o cinema das epidemias seria “uma formidável 

convocação de forças que reconduzem o espírito, pelo exemplo, à 

origem de seus conflitos” (1989, p.29). 
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Karla Menezes Lopes Niels (UFF) 

Muitos são os teóricos que se empenharam no estudo do 

gênero fantástico antes e depois de Tzvetan Todorov – Castex, Callois, 

Louis Vax, Irene Bessiére, Felipe Furtado, Remo Ceserani, Rosalba 

Campra, David Roas, etc. O fato é que, mesmo que discordem entre 

si, a grande maioria desses teóricos concorda num ponto: o fantástico 

implica a existência de acontecimentos aparentemente inexplicáveis 

e imprecisos, não necessariamente sobrenaturais, mas que em 

alguma medida fujam às leis lógicas da nossa realidade posta, e que, 

diante de dado acontecimento, narrador, personagem e leitor 

questionem sobre a naturalidade ou realidade dos fatos. 

De acordo com o conceito todoroviano, o gênero só se 

concretiza se tal hesitação não tiver solução, se a ambiguidade 

causada pelo acontecimento dúbio se mantiver até o final da 

narrativa. Se produzida somente “durante uma parte da leitura”, há 

somente um “efeito fantástico” (2012, p.48), o que tornaria o 

fantástico um gênero de estatuto efêmero e oscilante. O teórico 

português Felipe Furtado enfatiza esse ponto ao argumentar que 

a ambiguidade resultante de elementos 
reciprocamente exclusivos nunca pode ser 
desfeita até ao termo da intriga, pois, se tal vem 
a acontecer, o discurso fugirá ao gênero mesmo 
que a narração use de todos os artifícios para 
nele a conservar (1980, p.35-36) 



376 
 

A ambiguidade e a hesitação que dele resulta não é apenas 

uma característica desse tipo de literatura, mas a sua principal 

condição. Em outras palavras, é a hesitação que dá vida ao gênero e é 

a manutenção da ambiguidade o seu fio condutor. 

Entretanto, para que o fantástico efetivamente se configure, é 

necessário, além da hesitação e da ambiguidade, a criação de uma 

atmosfera que envolva o leitor, que o faça identificar-se com a 

personagem, temer diante da apreciação do acontecimento ambíguo, 

hesitar sobre a natureza daquilo que é narrado e, em última 

instância, decidir se o acontecimento dubio é real ou irreal, se é 

natural ou sobrenatural, sólito ou insólito. Mais do que hesitar e 

decidir, o leitor, diante de um texto fantástico, inquieta-se com a 

possibilidade do impossível tornar-se não só possível, mas, 

sobretudo, provável. Pois, a narrativa fantástica, em especial a 

contemporânea ou “neofantástica” (ALAZRAKI, 2001), busca abolir a 

concepção de real e de realidade de seu leitor e com isso atemorizá-

lo, inquietá-lo e amedrontá-lo com a possibilidade do impossível. 

O motivo de ser do texto fantástico seria, portanto, revelar algo 

“que vai transtornar a nossa concepção de realidade” (ROAS, 2014, 

p.114). Nesse caso, a hesitação gerada durante os momentos de 

ambuiguidade da narrativa funcionaria como um mecanismo de 

mobilização do leitor quase que catártico. O gênero fantástico nesse 

sentido se aproxima também da tragédia, porque, assim como no 

gênero de Sófocles, procura-se mobilizar o fruidor, expectador ou 

leitor. A grande diferença é que no fantástico o leitor é mobilizado 

através da desestabilização de sua crença no real, ou melhor, do 

mundo que crê ser real e não do terror ou piedade como ocorre na 

tragédia. Ele se identifica com a personagem não por compaixão, mas 

porque se vê diante de um texto que coloca em xeque o seu próprio 

mundo ao lhe apresentar possibilidades de concepção da realidade 

outrora impensadas. 



377 
 

Sendo assim, podemos considerar o fantástico como um 

gênero que ao envolver seu leitor 

leva-o para dentro de um mundo a ele familiar, 
aceitável, pacífico, para depois fazer disparar os 
mecanismos da surpresa, da desorientação, do 
medo: possivelmente um medo percebido 
fisicamente, como ocorre em textos 
pertencentes a outros gêneros e modalidades 
[como o horror], que são exclusivamente 
programados para suscitar no leitor longos 
arrepios na espinha, contrações, suores 
(CESERANI, 2006, p.71) 

O fantástico envolve seu leitor. Convence-o de que está, não 

num universo de conto de fadas ou de ficção científica, mas num 

universo realista, cujos elementos são consonantes com sua realidade 

e seu mundo, para depois puxar seu tapete. É a conflagração do 

impossível no interior da narrativa que provoca uma inquietante 

incerteza acerca da realidade que o cerca, bem como da percepção 

do eu como indivíduo socialmente constituído. 

Em Rubens Figueiredo isso se torna flagrante. Na prosa 

intimista e psicológica do carioca “há um predomínio de personagens 

introspectivas, estranhas, que ora procuram a auto compreensão na 

relação com o outro [...] ora a apreensão do sentido da vida, da 

morte e de si mesmo.” (FIORI, 2007, p.337). Uma característica que 

permite ao autor explorar um que foi tema caro à literatura fantástica 

oitocentista – o duplo. Até mesmo quando traz para sua narrativa 

outros topoi fantásticos, o faz pelo viés do desdobramento do ser. 

Mas o que será o duplo? 

De modo bastante genérico, pode-se entender o 
duplo como qualquer modo de desdobramento 
do ser. Embora mantenha com o indivíduo 
gerador algum grau de identificação, o duplo, ao 
dele se destacar, desenvolve uma existência 
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mais ou menos autônoma. Apesar de ser uma 
extensão do sujeito, mesmo quando com ele se 
identifica positiva e plenamente, o duplo não 
abandona sua condição de simulacro, de mera 
sombra, uma vez que não tem valor em si 
mesmo, mas apenas aquele que seu modelo lhe 
fornece. Essa parece ser a peculiar condição 
ontológica do duplo: tem sua origem em um 
indivíduo, do qual é uma espécie de mímeses, 
mas não possui o mesmo estatuto. (FRANÇA, 
2009, p.7-8) 

Nos contos que aqui analisamos, o duplo surge a partir de 

questões em torno do eu e de sua relação com um outro: Quem sou 

eu? Qual o meu papel na sociedade? E se eu não fosse eu? E se eu 

fosse o outro? E se o outro fosse eu? Por que o outro me parece uma 

ameaça? 

Trata-se de um indivíduo multifacetado que, diante do mundo 

moderno, traz consigo inúmeras questões que implicam a admissão 

de outras realidades possíveis, da existência de outros eus, de outras 

vidas. Como, por exemplo, a possibilidade de ter seu corpo tomado 

pelo outro como acontece à narradora de “Um certo tom de preto”, 

ou de ser substituído por um sósia como em “Nos olhos do intruso”, 

ou ainda poder observar em seus sonhos a vida de um outro, um 

potencial rival, como acontece ao narrador de “Os anéis da serpente”. 

Em “Um certo tom de preto” a narradora, filha única, ganha 

dois irmãos adotivos, Custódio e Isabel. Com a chegada deles, vê a 

sua vida invadida, ou melhor, roubada. Os dois faziam muito barulho, 

chamavam atenção para si, e sempre “acabavam tomando [dela] 

tudo o que queriam” (FIGUEIREDO, 2009, p.85), inclusive a atenção e 

carinho de sua mãe. Uma intromissão que paulatinamente chegaria 
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ao ponto de a narradora ver seus pais a confundirem com a outra 

menina, como se aos poucos Isabel fosse assumindo a identidade da 

narradora. Como, aliás, se deu quando, através de seus olhos, invadiu 

seu corpo. 

Loucura ou alucinação da narradora? Como podia Isabel tomar-

lhe o lugar? Tratar-se-ia de invenções de alguém mentalmente 

doente como a própria narração quer nos induzir a querer crer? 

Pode parecer que estou inventando tudo isso 
hoje, à distância. Pode parecer absurdo que 
uma menina de sete anos tenha experimentado 
coisas assim. Seria preciso ter conhecido 
Custódio e Isabel, seria preciso ver o que eles 
eram capazes de tomar uns dos outros para 
compreender e acreditar em mim. (2009, p.85) 

Até mesmo as sucessivas reconstituições que a narradora 

parece fazer do que lhe ocorrera torna o seu relato ambíguo e 

duvidoso, apontando “para o descompasso da realidade do que 

aconteceu e a transposição dessa realidade por meio da escrita” 

(PEREIRA, 2007, p.54). O que de fato é característico ao narrador em 

primeira pessoa que rememora o seu passado como também é ao 

texto de cunho fantástico. Ora, esse tipo de narração não só contribui 

para a verossimilhança narrativa como propicia a identificação do 

leitor à personagem, e, por conseguinte, o permite hesitar entre real 

e irreal. Em comentário a Bellemin-Nöel, Ana Luiza Camarani destaca 

que a opção por um narrador intradiegético e protagonista  

seria o melhor meio de evitar que o leitor 
questione a verossimilhança dos fatos alegados, 
pois [...] valoriza-se o discurso em vez da 
história, e a literariedade do texto afirma-se e 
confirma-se (2014, p.74)  

Assim, no caso do conto de Figueiredo, estabelece-se a dúvida entre 

a sanidade da narradora e a veracidade do relato. Ademais, a própria 
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ambiguidade, como já dissemos, é fator condicionante do fantástico! 

E essa é apenas uma das dúvidas; uma dúvida que é somente do 

leitor! 

O fato é que a narrativa de desenrola em torno de outra 

questão ambígua: Isabel seria uma espécie de duplo da narradora ou 

seria ela o duplo de Isabel que precisava ser retirado de seu 

caminho? Assim como o William Wilson, de Edgar Allan Poe, e seu 

duplo homônimo, há uma série de semelhanças entre a narradora e 

Isabel, mas não ao ponto de poderem ser tidas por gêmeas ou sósias. 

São meninas, de idade próxima e fisicamente parecidas, o que já é 

suficiente não só para gerar confusões, como para propiciar uma 

possível troca de identidades. Uma semelhança que levará a própria 

narradora em determinado momento a confundir-se. 

Quando motivada por uma história contada pela avó no dia de 

Santo Antônio, a narradora colocou-se à frente de um espelho, à 

meia-noite, na esperança de ver surgir a figura de seu futuro marido, 

mas o que surge é, senão, Isabel: 

No entanto a figura não era meu marido: não 
era de homem e sim de mulher. Não de mulher, 
mas de menina. Era eu mesma, pelo menos era 
a minha roupa que flutuava no fundo da sala. 
Pior, vi ali um rosto parecido com o meu. 
Nervosa, cheguei a vê-la tão perto do espelho 
que o calor e a fumaça formaram uma mancha 
negra sobre o rosto da menina, no mesmo 
instante em que compreendi que era Isabel. E 
me virei depressa para trás e vi Isabel. E me virei 
depressa para trás e vi Isabel vestida com 
minhas roupas, o cabelo penteado como o meu. 
Com um grito cortado, acho que desmaiei 
(FIGUEIREDO, 2009, p.96) 

Da mesma forma como ocorrera ao narrador em Poe, em 

Figueiredo incomoda à narradora a presença de Isabel e seu irmão. 
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Não se trata de um incômodo motivado pelo ciúme, como a princípio 

o leitor é levado a crer, e sim pela consciência de que nela encontrou 

tanto seu duplo como seu algoz, o que só se compreenderá ao fim da 

narrativa. Todavia, permanece a dúvida instaurada, o que se 

potencializa quando o conto conclui com a frase que o inicia – “No 

dia que eles chegaram, todos diziam que eu estava ganhando alguma 

coisa” (2009, p.82-102) –, indicando assim uma narrativa circular, 

cujo significado não finda em si mesmo. É o que se espera do 

fantástico, não há respostas (Vax, Apud TODOROV, 2012, p.50). 

Em “Os anéis da serpente”, os sonhos de duas personagens 

estabelecem entre elas um vínculo incomum que coloca o leitor 

diante de um impasse, uma vez que os limites entre a realidade e os 

estados oníricos tornam-se cada vez mais tênues. Dormir para o 

narrador é simplesmente uma terrível experiência que evita ao 

máximo, haja vista que, no seu caso, sonho e realidade se imbricam 

de uma maneira aterradora – o narrador e o segurança com qual 

sonha chegam até mesmo a interagir através de seus sonhos:  

Era um sonho confuso com saltos e interseções 
absurdas, como são os sonhos. Aos poucos fui 
juntando os pedaços, embora ainda não 
desconfiasse que aquele homem também 
andava juntando outros pedaços, que ele 
também dormia e sonhava (FIGUEIREDO, 2009, 
p.128) 

Não há nesse conto uma interação ativa entre o narrador e seu 

duplo como ocorre entre a narradora de “Um certo tom de preto” e 

Isabel, mas quando o segurança, incomodado com a observação do 

narrador ou mesmo com a natureza insólita dos acontecimentos, 

passa algumas noites percorrendo o trajeto do narrador – as ruas 

pelas quais costuma andar, o ônibus que utiliza, os lugares que 

frequenta – fica evidente que um observa a vida do outro e que pode 

nela influir, mesmo através dos sonhos. Exemplo disso é o guarda-
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chuva perdido pelo narrador. Ele o perde acordado em um ônibus. Ao 

dormir sonha com o segurança e o vê tomando o mesmo ônibus que 

costumava tomar; o homem encontra o seu guarda-chuva e o leva 

consigo. Depois, em outro momento, a mulher do prédio em frente 

ao seu escritório, que ele observava diariamente, começa a 

frequentar a boate em que trabalha o segurança com o qual o 

narrador sonha. Coincidências? O seu subconsciente armazenando 

informações diurnas e despejando-as à noite em forma de sonho? 

Seja como for, tais coincidências aterrorizam ainda mais o narrador, 

principalmente, porque se dá conta de que, mais do que sonhos 

estranhos, seus estados oníricos lhe apresentam um potencial rival, o 

simulacro inverso de si mesmo. Enquanto um sonha com a rotina 

noturna de um, o outro vê em seus sonhos a vida diurna do outro. 

O terror do narrador aumenta quando percebe que o homem 

de seus sonhos detém ainda mais informações sobre ele, o narrador, 

do que ele mesmo sobre o segurança. E, isso o apavora, pois, “o 

sonho do segurança traçava uma espécie de órbita ao redor de minha 

vigília. Uma órbita que aos poucos se estreitava” (FIGUEIREDO, 2009, 

p.135). 

Diante dessa constatação, fica evidente para o narrador a 

necessidade de combater aquele homem. E combatê-lo significava 

em alguma medida combater o sono. Mas ao evitá-lo corria o risco de 

tão cansado adormecer em qualquer lugar, o que seria assaz perigoso 

para ele; o outro venceria. 

Foi somente quando narrador e segurança comungam o 

mesmo sonho – uma cobra que rastejava entre a grama fazendo com 

o corpo a caligrafia de um S – que o narrador compreende o que 

precisava ser feito. Estavam as duas personagens unidas sob o signo 

de um anel em forma de serpente – adereço usado pelo segurança. A 

serpente desde o gênesis é símbolo de malícia, astúcia e encarnação 

de todo o mal. Em Figueiredo, paradoxalmente representa a 

libertação do protagonista, pois é através do anel em forma de 
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serpente que consegue, em alguma medida, livrar-se do temido 

sonho 

O anel dourado, em forma de serpente, passa 
do dedo do duplo para o do narrador, e como 
um jogo de espelhos, o psiquismo obscuro, o 
que é “incompreensível” e “misterioso” parece 
aflorar numa atmosfera contraditória de sonho 
e realidade (TREVISAN; ATIK, 2012, p.171) 

Mas a libertação tem um alto preço, a finitude do ser. O anel 

era uma espécie de símbolo da concretização de suas existências 

antagônicas. 

Após visualizar, em sonho, que a mulher do prédio vizinho 

passara a noite no apartamento do segurança e que de lá saíra com o 

anel dourado em seu dedo, o narrador tem um insight do que deve 

fazer. Segue a mulher e rouba-lhe a joia. 
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O anel queimava no bolso do paletó como um 
talismã já em ação, e eu contemplava as ruas e 
as pessoas ainda sem entender direito que era a 
última vez que veria tudo aquilo [...] Em torno 
de mim, crescia uma sensação de paz e, por que 
não dizer de triunfo com a ideia de que meu 
dedo logo estaria rodeado pelas três voltas do 
corpo da cobra. [...] Logo veio o sonho, o velho 
companheiro. E dessa vez para ficar. No 
primeiro instante parecia que tudo ia ser igual: o 
segurança dormia no quarto pobre, alguém 
bateu na porta e rosnou duas ou três sílabas 
incompreensíveis. No entanto, dessa vez, como 
eu esperava, o homem adormecido não 
acordou. Dali a pouco bateram na porta de novo 
e ele continuou deitado, dormindo. A intervalos 
cada vez maiores, as batidas na porta iriam se 
repetir, seguidas pelo rosnar das mesmas 
sílabas, que jamais vou conseguir entender. A 
isso se reduz o único acontecimento desse 
sonho. O único sinal de vida. Tornou-se claro 
que nem eu nem ele conseguiremos despertar. 
É inevitável que ele esteja sonhando comigo, 
adormecido como ele, os dois ainda presos um 
ao outro, mas agora pelo laço, pelo anel do 
mesmo sono. Já passou pela minha cabeça que 
desse modo estejamos os dois mortos. Sim. 
Então será isso a morte. Se é assim, o sonho 
desse homem que dorme é o meu purgatório. 
Mas, eu para ele, sou o inferno (FIGUEIREDO, 
2009, p.142-143) 

Em “Os olhos do intruso”, o tema do duplo é explorado de 

forma ainda mais explícita, mas nem por isso menos intrigante. Quem 

já não encontrou com alguém que se parecia consigo próprio ou não 

foi confundido com outra pessoa? É normal duas pessoas sem 



385 
 

nenhum parentesco parecerem-se uma com a outra, mas é bastante 

incomum pessoas de fisionomias idênticas encontrarem-se e se 

entreolharem, como aconteceu ao narrador de “Nos olhos do 

intruso” em mais de uma ocasião. 

No miniconto, o narrador encontra um sósia idêntico a si, só 

que um pouco mais velho, em um teatro. Fica intrigado, mas encara 

como algo natural. Os dias passam, e conhecidos daquele homem do 

teatro começam a confundi-lo, a cumprimentá-lo e a conversar com 

ele como se fosse o outro. Como sempre acontece ao narrador de um 

texto fantástico, ele tenta negar a série de coincidências, mas 

paulatinamente 

as atividades que esses desconhecidos 
atribuíam a mim começaram a me parecer 
familiares. [...]. Tudo ia se incorporando à minha 
memória. O meu passado expandia com um 
novo elenco de pessoas e fatos, ao mesmo 
tempo em que o meu presente também se 
ampliava, numa espécie e movimento de 
conquista. Minha vida abarcava muitas outras 
vidas e assim eu conseguia me sentir mais vivo 
do que nunca (FIGUEIREDO, 2001, p.541-542) 

Aos poucos ele não só aceita o acontecimento insólito como 

assume a vida do outro; deixa de ser o eu para tornar-se o duplo. 

“Vivi assim um tempo, até que, certa manhã, o telefone me acordou” 

(2001, p.542). Alguém havia morrido. No funeral contempla dentro 

do caixão as suas próprias feições; era o homem do teatro que estava 

ali, morto e pronto para ser baixado à sua cova. Ao assumir para si a 

vida do outro, o narrador mata-o. 

Após a morte do duplo, e quiçá por ela motivada, o narrador 

agora se vê desprezado por aqueles que antes pareciam-lhe afáveis 

conhecidos ou até amigos íntimos. Decide então viajar para uma 

cidade da qual tinha ouvido falar com simpatia. E é lá que encontra 
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outro sósia, também idêntico e um pouco mais velho. “Pude notar 

que o sujeito era extraordinariamente parecido comigo. Apenas um 

pouco mais velho” (2009, p.543). Eles se entreolham. O narrador vê 

no olhar do outro a mesma inquietude que sentira em relação ao 

homem do teatro e compreende que aquele olhar era tanto de boas-

vindas quanto de despedida. O narrador haveria também de ser 

substituído por um duplo, que antes de sua morte assumirá aos 

poucos sua vida e sua memória. 

As narrativas de cunho fantástico de Figueiredo, em especial, 

aquelas em que emerge o tema do duplo, apresentam  

enredos impregnados pela profundidade de um 
olhar revelador das perenes inquietações 
humanas; de enredos que problematizam, 
sobretudo, a instância identitária do homem, e 
por extensão, do próprio narrador (TREVISAN; 
ATIK, 2012, p.166) 

Por isso, enredos permeados de inquietações, dúvidas e 

ambiguidades que se formulam a partir do desdobramento do eu. A 

dúvida em torno do eu como ser univalente que pode se admitir 

bivalente desestabiliza a concretude da realidade, tornando o 

impossível não só possível, como provável. O que é senão a própria 

essência do fantástico! 

É através do duplo que o autor carioca desestabiliza as crenças 

do real de seus leitores. Os desdobramentos do ser que constituem o 

duplo podem revelar tanto diferenças como semelhanças. Esse ser 

que se desdobra de mim é ameaçador, e saber que esse outro pode 

ser eu mesmo, gera inquietação e temor. É certo que o homem desde 

sempre teme o desconhecido (MONTAIGNE, 1991), do unheimlich 

(estranho). A força do duplo advém não daquilo que guarda de 
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antagônico do ser que se desdobra, mas daquilo que ambos têm em 

comum. Ou seja, aquilo que o outro comunga comigo é o que me 

inquieta e amedronta, porque é dali, do heimlich (familiar), que o mal 

surge (FREUD, 2014, p.33-43). 

Ainda há outra peculiaridade do duplo que é explorada nas 

releituras do tema em Rubens Figueiredo, o olhar. Ao abordar os 

“temas do eu”, o que inclui a temática do duplo, Todorov os considera 

também como “temas do olhar”, porque relacionam-se, ao menos 

em termos freudianos, com a percepção que o eu tem do mundo e 

como interage com ele.  

O termo percepção é aqui importante: as obras 
ligadas a esta rede temática fazem a 
problemática aflorar incessantemente, e muito 
particularmente a do sentido fundamental, 
visão (TODOROV, 2012, p.128)  

É uma percepção do mundo que se dá através do olhar, de uma 

maneira de ver o mundo. E os olhos são ícones dessa percepção! Que 

se dá não somente pela visão, mas por qualquer um dos cinco 

sentidos, esclareço. 

Seja através dos olhos ou dos sonhos, as personagens dos 

contos de Rubens Figueiredo aqui analisadas têm suas vidas invadidas 

pelo outro, um outro que poderia ser ou é o seu duplo. É através dos 

olhos da narradora de “Um certo tom de preto” que Isabel ocupa, ou 

parece ocupar seu corpo; é através do olhar, primeiro no teatro, local 

de ilusão e metamorfose, depois através de um espelho, símbolo de 

duplicação e de simulacro, que o narrador de “Nos olhos do intruso” 

encontra seus duplos. E não é diferente em “Os anéis da serpente”, 

pois o que é o sonho senão um olhar para o nosso subconsciente? 

Em “Um certo tom de preto” tal relação é levada ao ápice. A 

narradora sempre faz alguma alusão aos olhos e ao que e como 

observam. Refere-se ao seu próprio olhar, aos olhares dos outros, aos 

olhares de seus pais e aos olhares de Custódio e Isabel. Estes últimos, 
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aliás, instrumentos de ataque à narradora – “Mas suas armas 

principais não estavam nas mãos, e sim nos olhos, que não 

dependiam em nada do que eu pudesse colocar neles” (FIGUEIREDO, 

2009, p.94). 

Em outra ocasião, a narradora alude aos óculos que os irmãos 

usavam: 

Também não sei quando Custódio e Isabel 
começaram a usar óculos. Tinha algo a ver com 
a necessidade de ocultar os olhos, isso eu sei. 
Em seus olhos havia um vazio, uma fome. Um 
certo tom de preto. (2009, p.97 – grifo da 
autora) 

É a primeira vez que a narradora retoma o título do conto. A 

segunda e última vez será quando a troca de identidade entre ela e 

Isabel se efetuar definitivamente. E, é nesse momento que os olhos 

cumprem um papel essencial não só na narrativa como também na 

conflagração do fantástico. Quando toda a família estava reunida na 

sala de estar, após o jantar e faltar a energia, a narradora diz sentir 

Um movimento de sombra chamou minha 
atenção. Vinha do lado onde estava Isabel. Um 
certo tom de preto. Uma camarada de preto 
queria ressaltar do preto geral, e se 
reconcentrava, se depurava, se desembaraçava 
de empecilhos e disfarces. Isabel tinha tirados os 
óculos e olhava para mim. Longo, cilíndrico, 
sinuoso. Uma espécie de braço imaterial se 
estendeu através da escuridão, feito da própria 
escuridão, e entrou livre pelos meus olhos. Com 
o gesto de quem enfia a mão num balde cheio 
de água para apanhar um anel que caiu no 
fundo. Lá no fundo, o anel era eu mesma, o 
centro em que eu tentava me resumir e 
resguardar o que restava. Senti o braço correr 
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dentro de mim num deslizamento frio. Senti a 
mão apalpar os espaços que eu abandonara, até 
encontrar o anel, pesá-lo com argúcia de um 
conhecedor de joias, e se recolher, em rápida 
fuga. Senti também que tinha deixado no lugar 
outro anel, mais leve e vistoso. A joia falsa. Vi 
meu próprio corpo na escuridão enquanto eu 
me afastava dele (2009, p.99-100) 

N’ As ruínas circulares, de Jorge Luís Borges, o tema do duplo 

surge também como ideias de substituição, simulacro e perpetuação, 

as quais parecem ressurgir reformuladas em “Um certo tom de 

preto” e nos outros dois contos de Figueiredo. É que, como afirma 

Clément Rosset, o duplo não representa apenas o gêmeo, o sósia e o 

desdobramento do ser, mas também aponta para o fim do sujeito 

único e original como ocorre aos nossos narradores. É como se a 

forma do eu de ver o mundo fosse suplantada por outra que não é 

mais a mesma antes da comunhão com o duplo. O encontro e os 

desencontros com seus duplos resultam, portanto, na finitude do ser 

ou do seu modo de ver o mundo que o cerceia. Isso porque 

o real – nesse gênero de perturbação – está 
sempre do outro lado. E o pior erro, para quem 
é perseguido por aquele que julga ser o seu 
duplo, mas que é, na realidade, o original que 
ele próprio duplica, seria tentar matar o seu 
“duplo”. Matando-o, matará ele próprio, ou 
melhor, aquele que desesperadamente tentava 
ser, como diz muito bem Edgar Poe no final de 
William Wilson, quando o único (aparentemente 
o duplo de Wilson) sucumbiu aos golpes do seu 
duplo (que é o próprio narrador): “Venceste e 
eu sucumbo, mas, de agora em diante, também 
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estás morto. Morto para o mundo, para o céu, 
para a esperança! Existias em mim, e agora que 
morro, vê nesta imagem que é a tua, como 
mataste na verdade a ti mesmo” (2008, p.89) 

A narradora de “Um certo tom de preto” está trancafiada em 

um manicômio, e, para sociedade, ela não é mais quem julga ser. É, 

senão, Isabel. Depois que sua essência foi arrancada de si pelo “braço 

imaterial” (FIGUEIREDO, 2009, p.99) manipulado pelos olhos de 

Isabel, ela deixou de ser quem era para assumir perante a sociedade 

o papel da irmã. O narrador de “Nos olhos do intruso” aguarda a 

morte e, por fim, o narrador de “Os anéis da serpente” entra, junto 

ao seu duplo, num estado de sono profundo, uma espécie de coma 

ou estado letárgico semelhante à morte. 

De uma forma ou de outra, esses três narradores 

experimentaram, em contato com seus duplos, sua própria finitude, 

bem como a possibilidade de enxergar o mundo à sua volta por outra 

perspectiva, ao menos no que diz respeito ao ser que existia antes do 

contato com o duplo. Aquilo que seria apenas simulacro ou mera 

sombra do indivíduo gerador cresce e torna-se o eu absoluto. Não é a 

cópia que é eliminada, mas sim o ser primeiro e original, dando lugar 

a um novo eu que se perpetuará. 
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Leonardo Davino de Oliveira (UERJ) 

Sem registro escrito da presença de mulher-peixe nos cantos 

ameríndios até então, segundo o Dicionário do folclore brasileiro, de 

Câmara Cascudo (1979), para quem Iara só surge depois da chegada 

dos colonizadores, nossa Sereia é simplesmente uma forma literária 

brasileira. Ipupiara seria a possível referência para o mito e/ou o 

folclore da Iara colonialista, um monstro marinho que comia as 

extremidades do corpo dos índios, tal e qual faz a Iara de 

Macunaíma, de Mário de Andrade. 

Por muito tempo, Iara é sereia hibridizada à Ondina da 

mitologia germânica. Esse choque entre o modelo europeu e o tema 

brasileiro nos interessa enquanto gesto de tentativa de tradução da 

nossa cultura. Do modo como foi cantada pelos românticos, Iara é a 

mãe d’água ameríndia e brasileira. Emblema da poética nacional. É 

ela quem alimenta o nosso imaginário musal com seus aspectos 

tropicais. 

Destacamos do poeta Martins Fontes um trecho do poema “Na 

floresta da água negra” (1917). Aqui a Iara se consagra como 

metonímia de pátria virgem – note-se que a sexualidade das sereias 

quase inexiste, quando não são celibatárias, como as mães para os 

filhos, as mães d’água – virgens como a Iracema-América alencariana 

antes da chegada do colonizador. Aliás, o uso de fatos lendários e 

históricos servia para exemplificar a auto-idealização a ser seguida 

pela sociedade. 
III 
Hora de aparições! Hora de pesadelos, 
Que tivestes talvez sem nunca os descreverdes... 
Em que a Iara penteia os úmidos cabelos. 
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A coma vegetal dos seus cabelos verdes! 

Dizem que essa mulher misteriosa parece 
Surgir, desabrochar por encanto divino! 
Como uma orquídea enorme, uma flor que se 
houvesse 
Transfigurado, ao luar num corpo feminino! 

Grande, jovem e bela, essa imagem humana, 
Cuja nudez radiosa a natureza encerra, 
Encarnando o vigor da flora americana, 
É a musa do Brasil, o símbolo da terra! 

Esse é, sem dúvida, um dos poemas que melhor condensa os 

significantes do imaginário poético-nacional em torno de Iara, a musa 

do Brasil independente, a singularidade nacional: “Grande, jovem e 

bela”, humana cuja nudez encarna “o vigor da flora americana”. Qual 

uma ninfa que se identifica com seu lugar de morada, ela representa 

a própria energia vital do Brasil, de onde jorra incessantemente a sua 

substância poética – a inspiração do poeta e o desejo do invasor. Do 

exótico ao óbvio, dos lábios de mel aos olhos de ressaca, Iara tem a 

natureza brasileira no corpo, servindo de promoção e propaganda da 

fauna, da flora e dos habitantes do novo mundo. 

Vale destacar que é essa memória da “voz da terra” amazônica 

como reduto do Brasil profundo, pré-capitalista que será retomada e 

trabalhada por Cassiano Ricardo com o livro Martim Cererê (1928) e 

Raul Bopp com o livro Cobra Norato (1931). Além, claro de 

Macunaíma (1928), de Mário de Andrade. 

Antes disso, na poesia intitulada “Poema” (1927), Mário de 

Andrade trabalha os extratos folclóricos da Iara. Extratos que vêm da 

tradição oral, daquilo que “se ouviu falar”: um velho – “contava que 

ela era feiosa”; um moço – “que sofria de paixão”; um piá que teve a 

mão abocanhada por uma piranha. 
Neste rio tem uma Iara... 

De primeiro o velho que tinha visto a Iara 
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Contava que ela era feiosa, muito! 
Preta gorda manquitola ver peixe-boi. 
Felizmente velho já morreu faz tempo. 
Duma feita, madrugada de neblina 
Um moço que sofria de paixão 
Por causa duma índia que não queria ceder pra 
ele, 
Se levantou e desapareceu na água do rio. 
Então principiaram falando que a iara cantava, 
era moça, 
Cabelos de limo verde do rio... 
Ontem o piá brincabrincando 
Subiu na igara do pai abicada no porto, 
Botou a mãozinha na água funda. 

E vai, a piranha abocanhou a mãozinha do piá. 

Neste rio tem uma Iara... 

O narrador assume a voz de um “contador de casos”. A fusão 

da “preta gorda manquitola” da Iara que cantava e da piranha que 

“abocanhou a mãozinha do piá”, além de desenhar a transmissão do 

mito em três tempos históricos – do velho ao menino, passando pelo 

moço –, resulta na imagem da Iara brasileira transvalorada ao longo 

do tempo e dos textos. O significante piranha agrega o temível 

Ipupiara, criatura aquática semi-humana que assombrava os índios e 

colonizadores, à sereia europeia, mulher-peixe que canta. A equação 

fica sendo: sereia ibérica + cantos ameríndios da mãe d’água = Iara. 

Interessante observar que a Sereia só passa a ser chamada de 

Iara quando falam do moço “que sofria de paixão / Por causa duma 

índia que não queria ceder pra ele”, fazendo-o levantar e desaparecer 

“na água do rio”. Além disso, o “Poema” de Mário abre e encerra com 

o verso “Neste rio tem uma iara...” indicando o aspecto circular do 

mito, seus retornos em diferenciação. O que é a Iara, senão a fusão 

desses significantes diversos? Eis a sugestão do “Poema” de Mário de 

Andrade. 
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Os significantes da piranha, ou seja, do perigo, agregados às 

características da Iara, serão, do mesmo modo que em Mário de 

Andrade, elementos fundamentais para a artista plástica Maria 

Martins (1890-1973). Na coleção Amazônia, exposta na Valentine 

Gallery de Nova Iorque, em 1943, justapondo antropofagia e 

abstracionismo, Maria Martins evoca o exotismo brasileiro. Iara, 

Iemanjá, Aiocá, Iaci, Boiúna, Cobra Grande e Boto aparecem para 

figurativizar o nacional mitológico da floresta tropical. A força telúrica 

da Amazônia pré-colonial é revitalizada. Iara, por exemplo, 

semelhante à narrativa macunaímica, surge em sua beleza dionisíaca 

e monstruosa. Para a artista: 

Tudo o que é bom, que é belo, é dionisíaco: a 
força divina da natureza, a lascívia e o desejo 
insaciável que impele o homem às conquistas, à 
embriaguez dos êxtases místicos e aos amores 
trágicos. É apolíneo o mal: o esforço do homem 
por dominar seu indomável espírito guerreiro, a 
aspiração à paz e harmonia no equilíbrio de 
conter a fera que brame em quase todo ente 
humano. (MARTINS, Apud CALLADO, 2004, 
p.163) 

O primitivismo e a dubiedade de Iara – metade mulher, metade 

peixe – serve à problematização dessa parte arcaica do Hemisfério 

Sul, com sua natureza tropical abundante e sistemas políticos 

degradantes. A Iara de Maria Martins aparece embrutecida, 

sexualizada e vital. A versão em bronze da escultura Iara estivera por 

alguns anos, a pedido de Marcel Duchamp (1887-1968), com quem 

vivera uma relação amorosa duradoura, localizada no jardim do 

Museu da Filadélfia, hoje está guardada em algum porão. Silenciada. 

Vejamos o poema em prosa: 

Iara 

Iara está apaixonada pelo amor. 
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Ela é a sereia do Amazonas. 
Não importa o quão distante o amor esteja, Iara 
canta o seu canto de sedução. Embora perdido 
de amor por uma mortal, o amante ouve a 
canção e escuta Iara. Ai dele se a escuta duas 
vezes! Ele é conduzido, então, a buscá-la. 
Ele a procura. Lá está ela: em pé à frente do Rio 
imenso, sobre uma Vitória Régia, o lótus carmim 
do Amazonas. Ela é tão branca que reluz o 
reflexo verde das folhas. Os seus olhos de 
esmeralda carregam a transparência e a perfídia 
das águas. O seu cabelo loiro-esverdeado a 
envolve com uma sedução diferente. 
Ele não pode resistir – escutou bem demais o 
canto de tentação de Iara. 
Iara oferece-lhe uma flor e o beijo da morte. Ele 
desaparece com ela no riacho. Seguem juntos o 
curso das águas – um caminho ora calmo, ora 
tempestuoso – até o momento em que surge 
um novo amor, não importa onde no mundo 
imenso, e Iara retorna e aniquila outro mortal 
que não consegue resistir à tentação da 
assassina – Iara. 

E assim chegamos ao propósito final dessa apresentação. 

Cantada pelos escritores românticos e revista pelos modernos, 

vira-e-mexe, a Iara reaparece em nosso imaginário para celebrar 

nossa “cor local”, nossa distinção e nossos contatos em relação ao 

estrangeiro. Invenção Romântica, resultado do amalgama entre a 

Sereia europeia e as lendas indígenas brasileiras, cantada entre 

ninfeias (Olavo Bilac), ou “da podridão” (Oswald de Andrade), a Iara 

retorna como ícone de beleza e perigo na voz de Maria Bethânia. Ao 

cantar “Uma Iara” (2014), canção de Adriana Calcanhotto, Bethânia 

reafirma aquilo que já dissera em entrevista à revista Bravo! (2009): 

“A voz mora em mim, mas não é minha. É das sereias”. 
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Essa disposição a ser um instrumento do mítico, faz com que 

Maria Bethânia recrie mundos e sensações para além do comezinho 

cotidiano. A Iara de Calcanhotto e Bethânia “dorme na vitória régia”, 

planta aquática típica da região amazônica e rainha dos lagos. Esse 

ambiente tipicamente brasileiro já distingue essa Iara das outras. A 

vitória régia oferece a Iara o signo necessário para torná-la 

definitivamente nossa. O perigo é mantido: 
Ah, Ah a Iara... a que dorme na vitória régia 
Ai daquele que cai na tragédia da nudeza da sua 
voz 
Uh Uh Uh... Iara... a que canta, a citéria 
Ai daquele que cai na tragédia da nudeza do seu 
véu 
É preciso manter a proa da margem que encerra 
Se ele é livre ou se é dela 
Ah, a Iara... a que canta, a que chora... 
Ah a Iara a que canta, a que chora 
Uh Uh Uh Iara... 

O canto que é choro, ou o choro que é canto é o artifício 

sedutor de Iara. E isso é incorporado à letra da canção e aparece nos 

alongamentos vocálicos da cantora. Esses lamentos funcionam, 

portanto, como recursos persuasivos. Ai de quem acreditar neles. 

Ao canto da letra de Calcanhotto, Maria Bethânia agrega o 

recital do texto “Maio – Uma perigosa Yara” (1987), de Clarice 

Lispector. 
Ao cair de todas as tardes a Iara surge de dentro 
das águas, magnífica 
Com flores, enfeita os cabelos negros 
No mês de Maio, ela aparece ao pôr do sol 
E a medida que Iara canta, mais atraídos ficam 
os moços 
Houve um dia, um tapuia sonhador e arrojado 
Estava pescando e esqueceu-se de que o dia 
estava acabando 
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E as águas já se amansavam 
"Acho que estou tendo uma ilusão!", pensou 
A morena Iara de olhos pretos e faiscantes 
Erguera-se das águas 
O tapuia teve medo, mas de que adiantava fugir 
Se o feitiço da flor das águas já o enovelara todo 
O tapuia sofria de saudade e Iara, confiante no 
seu encanto, esperava 
Nesse mês de florido Maio, o índio entrou de 
canoa no rio - o coração trêmulo 
A Iara veio vindo devagar 
Abriu os lábios úmidos 
E cantou suave a sua vitória 
Houve festa no profundo das águas 
E sempre à tardinha aparecia a morena das 
águas 
A se enfeitar com rosas e jasmim 
Porque um só noivo não lhe bastava 

Editado por Fauzi Arap e pela própria Bethânia, o texto de 

Clarice serve para ilustrar os perigos e narra o caso de um tapuia que 

se deixou envolver pela beleza e elegância da Iara de “cabelos 

negros”, não mais dourados ou verdes, como noutras aparições 

literárias. 

Clarice não escolhe à toa o mês de maio para cantar Iara. Como 

sabemos, maio é o “mês das noivas”, é o mês em que as noivas 

encontram seus noivos em casamento. Assim como Iara: mulher 

insubordinada. “No mês de Maio, ela aparece ao pôr do sol /E a 

medida que Iara canta, mais atraídos ficam os moços”, lê Bethânia. 

O encontro entre Clarice Lispector, Adriana Calcanhotto e 

Maria Bethânia – reforçado pelo trabalho de Maria Martins – resulta 

no cantar dessa Iara afirmativa do nacional sem ufanismos: interior, 

do Brasil profundo. Essa Iara não nega o dom de iludir feminino: não 

mais silenciado pelo patriarcado e pelo machismo, o feitiço é 

assumido como elemento de positividade. E se a criação poética é 
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fruto da memória, a Iara que aparece aqui recupera, reelabora e 

atualiza as Iaras evidenciadas ao longo de nossa formação literária e 

cancional. 

A entidade presente nesse momento parece iluminar o 

percurso que a Iara fez desde os Românticos até agora: as perdas e os 

ganhos das características no processo de ensaiar o Brasil. Artistas 

leitoras, as três mulheres se unem no canto de Bethânia transmutada 

em Iara: Sereia e Musa, refletindo e refratando. 

Ao invés de negar o perigo do canto, essas mulheres artistas 

afirmam esse perigo como distintivo, belo e original. Plasma-se uma 

imagem pós-identitária para a Sereia, o feminino e a mulher: 

“confiante no seu encanto”. Funda-se uma Iara “espelho virado ao 

céu” e “morena das águas” a refletir o gesto antropófago da Guaraci 

oswaldiana, mas também o ímpeto trágico da Iracema alencariana. 

Uma não exclui a outra. Há fusão dos significantes das Iaras com /I/ e 

das Yaras com /Y/ em benefício de um feminismo feiticeiro, do cantar, 

do enredar poético-sedutor. Afinal, “de que adiantava fugir / se o 

feitiço da flor das águas já o enovelara todo”. Canta-se, portanto, o 

retorno do amalgama entre feitiço e poesia, Humano e natureza. 
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Leonardo Ramos Botelho Gomes (UERJ) 

Entre 1930 e 1945, o panorama literário brasileiro apresentava 

em primeiro plano “a ficção regionalista, o ensaísmo social e o 

aprofundamento da lírica moderna” e de forma lenta, mas segura, o 

“romance introspectivo” (BOSI, 2006, p.386), vertente à qual Lúcio 

Cardoso é integrado, principalmente após seu terceiro romance, A luz 

no subsolo (1936). Sua escrita é identificada pelo “realismo subjetivo” 

(2006, p.390) e “páginas de sondagem psicológica e moral” (2006, 

p.389). Para o presente trabalho, consideraremos duas obras do 

escritor mineiro datadas, respectivamente, de 1959, caso do romance 

Crônica da casa assassinada, e de 1940, com a novela O 

desconhecido. Destas, recortaremos a tipologia das personagens Ana 

e Aurélia, que aderem o arquétipo vampiresco, considerado aqui 

enquanto metáfora erótica. 

O texto de Goethe, de 1797, também integra esta análise, visto 

a forma pioneira, quanto à seriedade, na qual introduziu o 

vampirismo na literatura: “A Noiva de Corinto” é um poema que 

segue uma sequência narrativa e expõe o vampiro sedento em sua 

clausura, impossibilitado de desfrutar o desejo. A mesma interdição 

se mostrará presente nas personagens cardosianas, que frente a 

outra personagem feminina, terão consciência do prazer que não lhes 

é permitido e elencarão a figura masculina como objeto de desejo, 

assumindo assim o perfil predador da ave de rapina. 

Pretende-se aqui abordar as personagens pelo seu conjunto, a 

começar na composição do rosto, visto que este expressará um 
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“esboço de temperamento, com insinuação de traços psicológicos e 

atitudes sociais”, funcionando como um retrato (REIS, 2014, p.43). 

Para, em seguida, pontuar a descrição definida na obra, que nos 

permitirá privilegiar facetas da personagem orientadas por sentidos 

pré-determinados pelo autor e acrescidos ao mundo do leitor (REIS, 

2014, p.60). 

Carlos Reis elenca alguns pontos a considerar quanto à 

personagem no estado atual dos estudos narrativos; dentre estes, a 

postulação de que a personagem compreende uma “dimensão 

transhistórica que escapa ao controle e que vai além do projeto 

literário de quem a concebeu” (2014, p.46). Para Reis, as 

personagens, “as pessoas de livro”, surgem “projetadas para um 

destino transficcional e transliterário que o autor não domina” (2014, 

p.49). Assim, centramo-nos aqui na personagem, por esta ser a figura 

que “nenhuma narrativa dispensa, porque nela, [...] está inscrita uma 

temporalidade humana que é co-natural à própria temporalidade 

narrativa” (2014, p.51). 

Dentro desta perspectiva propõe-se o seguimento do presente 

trabalho, de forma a estabelecer diálogo quanto às convergências 

notadas entre as três personagens e suas ambientações. Recorre-se 

para isto às reflexões teóricas de Georges Bataille (2014) acerca do 

erotismo, de Octavio Paz (1994), quanto ao fantasma erótico, e de 

Luiz Costa Lima (1976), sobre a metáfora da ave de rapina. 

No poema narrativo de Goethe “A Noiva de Corinto”, um rapaz 

chega a Corinto para casar-se com a jovem prometida a ele. 

Entretanto, depara-se com a irmã desta, que aparece “em silêncio 

grave”, “vestida de branco e de véu”, com uma “fita negra e doirada” 

na fronte. Logo, esta lhe revela sua habitual reclusão e o adverte do 

que se passa em sua casa, na qual “vidas humanas, em holocausto 
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inaudito” tombam. Mesmo com essa “estranha visita”, o rapaz quer 

tomá-la como noiva prometida, evidenciando a relação que há “entre 

a morte e excitação sexual” (BATAILLE, 2014, p.36). Assim, pede que 

se entregue a ele, que consumam o casamento, pedido rebatido por 

ela, visto que possui uma segunda irmã que lhe pode ser dada. 

Entretanto, pede que o jovem se lembre dela enquanto permanece 

em seu “desolado esconderijo, torturada de amor”. 

Em resposta, os dois trocam “penhores de mútua 

consagração”: ela lhe dá “uma corrente de ouro” e ele um cacho do 

cabelo. Neste instante, soa “a hora fatal dos fantasmas” e ela, com 

pálidos lábios, bebe o “vinho espesso e rubro”. Logo revela ao jovem: 

“branca como a neve, mas álgida como o gelo é a amada que tu 

escolheste”. Apesar do ardente amor, “no peito dela não pulsa 

coração”. Ao final, indignada por não poder participar do jogo erótico, 

expõe a condição dele: “Formoso jovem, não poderás mais viver! [...] 

Amanhã tua cabeça estará branca” (GOETHE, 2005, p.108-113). 

O texto goethiano estabelece o chamado “fúnebre erotismo”, 

abordando o tema da “entrevista erótica com os mortos” na literatura 

(PAZ, 1994, p.61). Segundo Paz, o “tema do fantasma erótico na 

literatura é muito vasto” (1994, p.62). Aqui, a Noiva visita o rapaz em 

busca de uma consumação amorosa, como fuga de sua clausura. 

Entretanto, a mesma admitirá: “eu não pertenço aos prazeres”; aos 

prazeres reserva-se a sua segunda irmã, mulher a qual é permitido o 

desfrute. Esta consciência de proibição ao amor é o que repercuti em 

uma postura distinta da Noiva, que após breve resistência, comove o 

jovem com seu desejo e condição. Após as juras de amor e da fúria 

amorosa do jovem casal, a Noiva de Corinto revela seu vampirismo e 

enquadra-se na descrição da ave de rapina proposta por Costa Lima, 

na qual os que encarnam este perfil, têm “a aparência de um ser 

morto, quando, na verdade é um ser de morte, isto é, que mata e 

vive de mortos” (LIMA, 1976, p.177), visto que “a morte tem o 

sentido da continuidade do ser” (BATAILLE, 2014, p.37). Após 
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vampirizar o jovem, a Noiva admite; “formoso jovem, não poderás 

mais viver”. Agora, para saciar-se, terá de buscar outros, 

sentenciando: “a raça dos jovens mortais será vencida pela minha 

sanha”. A relação estabelecida entre a Noiva e o rapaz 

complementará o esquema proposto por Costa Lima, no qual “ave de 

rapina: sexualidade → morte” (LIMA, 1976, p.177). 

Esse entrelugar da personagem goethiana também é comum à 

Ana e Aurélia, sobre as quais pairam o mesmo interdito para o prazer 

e a clausura ligada ao desejo. 

Ana, personagem cardosiana de Crônica da casa assassinada, é 

descrita como uma mulher sem vida, pálida, febril, silenciosa. Como 

indumentária utiliza “um vestido preto desbotado, sem enfeites, e 

inteiramente fora de moda” (CARDOSO, 1999, p.65) e “os cabelos 

lisos amarrados em coque” (1999, p.111). A chegada da bela Nina à 

casa dos Meneses é o elemento que faz despontar em seu interior o 

desejo de revolução, de afirmação enquanto mulher. Povoada por 

inquietação e forte desejo, se envolve com o jardineiro Alberto, do 

qual engravida em segredo. Casada com Demétrio, que desde nova a 

moldara para integrar a família Meneses, jamais o amara, limitando-

se a cumprir o papel que lhe era esperado, mostrando-se absorta 

àquele sangue da casa. 

O contato com Nina e a possibilidade de participação erótica 

desta moverá Ana “como sob fúria de um incêndio interior” 

(CARDOSO, 1999, p.199), levando-a ao autorreconhecimento de sua 

mediocridade e falta de vida. Presa aos próprios desejos e 

impossibilitada de amar, reconhece-se como “uma mulher madura, 

cuja carne jamais vibrara amor” (1999, p.163). Esta consciência 

incitará a concretização do desejo, intuito repercutido em seu 

comportamento. Segundo Paz, “vivemos como fantasmas e nós 
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próprios somos fantasmas. Para sair dessa prisão imaginária só temos 

dois caminhos. O primeiro é do erotismo [...] a outra saída é do 

amor” (1994, p.58). Por não lhe ser permitido o amor, sobra-lhe o 

erotismo, “um dos aspectos da vida interior do homem” (BATAILLE, 

2014, p.53). Propulsionada pelo desejo, adotará, primeiramente, uma 

postura fantasmal. Nos relatos de diversos narradores, Ana é 

onipresente, sendo aquela que aparece por trás de árvores com seus 

olhos inquietos, o rosto pálido na janela, entre vultos, em ato de 

constante vigilância. A mesma admitirá: “nesta casa não posso me 

livrar do castigo de saber tudo” (1999, p.273). Esta vigilância 

acontecerá principalmente em torno dos seus objetos de desejo, as 

personagens Nina, Alberto e André. 

Nina, sua cunhada, destoará de seu silêncio, falta de graça e 

vestidos escuros. A esta, não podia perder de vista. “Como era bela, 

como era diferente de mim” (1999, p.107), diz Ana a seu respeito; o 

calor emanado pela beleza e vivacidade da cunhada a fez entender-se 

como estrangeira, como uma imagem desconhecida. Esta falta de 

identidade cabe ao interdito que lhe é posto, da não participação ao 

jogo erótico, que lhe põe em alienação. Sobre esta, Paz afirma: 

a alienação consiste no sentimento de estarmos 
ausentes de nós mesmos; outros poderes 
(outros fantasmas?) nos desalojam, usurpam 
nosso verdadeiro ser e nos fazem viver uma vida 
vicária, alheia. Não ser o que se é, estar fora de 
si, ser um outro sem rosto, anônimo, uma 
ausência. (1994, p.127) 

Certo dia, ao ver a cunhada penteando os cabelos sob o sol, 

aproxima-se e “levada por irresistível atração” (1999, p.107) passa a 

mão pela sua cabeça, levando Nina à exibição da cabeleira de forma 

voluptuosa, tão distinta do modo relaxado que Ana penteava o 

próprio cabelo. A fascinação pela cunhada vinha do que lhe era 

desprovido, do território erótico permitido a Nina e negado a ela. 
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Esta possibilidade levava-a a acompanhá-la como sombra, 

espreitando por frestas, portas entreabertas, à força “de seguir como 

um animal cauteloso e faminto” (1999, p.108). 

Quando conversa com a cunhada acerca do envolvimento com 

Alberto, Ana admite invejá-la, assim como a seu “ímpeto bruto, 

aquela cegueira na conquista de seus apetites” (1999, p.285). Segue 

limitada no próprio corpo, apenas supondo como seria a 

concretização do desejo que não lhe cabia, aquele amor que nunca 

tivera: 

eu sentia vibrar [...] os festejos secretos, as 
loucuras a dois, os delírios que nunca haviam 
sido meus – tudo o que eu tão longamente 
imaginara, pelo qual padecera uma inveja tão 
lancinante. (1999, p.299) 

Mantém-se, sobretudo, presa à paixão, ao silêncio do seu 

habitat. Padre Justino nota esta reclusão ao encontrar-se com Ana, 

vendo expresso em suas falas “o que de mais violento existe neste 

mundo – o ímpeto da paixão. Talvez paixão da carne, que de todas é a 

mais feroz, pois lavra calada no interior” (1999, p.293). Encarcerada 

pelo desejo, faz-se composta pela paixão que, segundo Bataille, 

“pode ter um sentido mais violento do que o desejo dos corpos” 

(2014, p.43). 

É com o jardineiro Alberto, contudo, que personifica 

plenamente o perfil de ave de rapina, proposto por Luiz Costa Lima 

ao analisar o romance em Cornélio Penna. Segundo o autor, possui 

este perfil aquele que “vigia, com olhos e ouvidos atentos”, 

“espreitando”, pondo-se como “vigilante”, tendo como olhar o da 

“desconfiada espreita” (1976, p.69). 

Ana encarna esta postura, pondo-se sempre vigilante, 

expectadora do momento propício para saciar-se. Da varanda, 

avistava o Pavilhão, local onde Alberto realizava serviços no jardim e 

se encontrava com Nina. Como as aves que se põem em um ponto de 
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observação, Ana encostava-se a uma das pilastras, pois dali dominava 

tanto o que ocorria dentro da casa como fora, bem como no jardim e 

nos limites do Pavilhão. Destas observações, admirou-se com o 

esplendor do corpo jovial e vitalício de Alberto, pois “jamais havia 

visto assim um corpo de homem” (1999, p.168). Mantém-se à 

espreita em todo o tempo, como admite em sua segunda confissão: 

eu não o perdia de vista, um minuto sequer não 
o deixava afastar-se de mim, sem acompanhá-lo 
[...] eu o seguia da varanda [...] acompanhando-
o atentamente do canto dos olhos. Se ele 
desaparecia por trás de alguma moita, logo eu 
me punha de pé. (1999, p.168) 

Na noite em que Alberto se suicida, se apressa em direção ao 

corpo, impulsionada por algo rebelado que “não podia mais conter” 

(1999, p.165), compreendido por Bataille por haver “na passagem da 

atitude normal para o desejo uma fascinação fundamental pela 

morte” (2014, p.42). É neste contexto de morte que o erotismo aflora 

e se enxerga o momento de encontrar continuidade no outro, saindo 

da posição expectante para a rapinagem, característica exposta por 

Costa Lima: “o pássaro noturno está parado, na expectativa; quando 

o pássaro noturno sair de sua posição expectante, sua ação se 

traduzirá em rapinagem” (1976, p.70). Como predadora, dirige-se ao 

corpo estendido e põe-se sobre a presa: 

Alberto não morrera ainda [...] uma espuma cor-
de-rosa ia-se acumulando nos cantos de sua 
boca, inflando, enquanto um tom esverdeado ia 
ganhando aos poucos sua face: a morte se 
avizinhava. Foi esta ideia, creio, que me deu 
forças para precipitar-me, porque não podia, 
confesso que não podia mais e, abatendo-me 
aos seus pés, coloquei com violência meus 
lábios sobre aqueles lábios que a espuma tingia 
[...] me abraçava ao corpo ensanguentado, 
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colocando minha face nele, misturando minhas 
lágrimas, enfim libertas, ao seu sangue ainda 
morno [...] tocava-o finalmente, tocava-o com 
vida, sentindo que cada estremecimento meu, 
pelo seu ímpeto, fazia diminuir a sua força, e 
que cada um dos meus beijos, pelo seu 
transporte, antecipava um pouco a sua morte. 
(1999, p.171) 

Georges Bataille, em suas reflexões acerca do erotismo, afirma 

que “essencialmente, o domínio do erotismo é o domínio da 

violência, o domínio da violação” (2014, p.40). A descoberta quanto 

ao ferimento do jardineiro põe Ana impaciente, levando-a 

diretamente ao Pavilhão. Entretanto, o suicídio deste já era esperado, 

a ponto de Ana perguntar-se: “quando, quando será?” (1999, p.170). 

Fazia questão de estar presente em sua morte, o que é apontado por 

Bataille como característico daqueles que não podem possuir o ser 

amado: 

a posse do ser amado não significa a morte, pelo 
contrário, mas a morte está envolvida nessa 
busca. Se o amante não possuir o ser amado, 
pensa às vezes em matá-lo: muitas vezes 
preferia matá-lo a perdê-lo. Deseja em outros 
casos sua própria morte. O que está em jogo 
nessa fúria é o sentimento de uma continuidade 
possível percebida no ser amado. (2014, p.43) 

O esquema proposto por Costa Lima, a saber: “ave noturna: 

espreita:: garra:: violência da sexualidade” (1976, p.70), além de 

manifesto em Alberto, se corporifica na visita de Ana ao sobrinho. 

André, possuidor de uma estranha semelhança com o jardineiro, 

também é uma de suas presas; certa noite, enquanto todos dormiam 

e o silêncio se impunha, a tia adentra no quarto do sobrinho. Toca-o e 

percebe-o fascinado diante de si, o que a faz prosseguir, enlaçando-o 
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violentamente com os braços e exercendo domínio pela surpresa e 

assombro da situação: 

de súbito enlacei-o novamente, como uma 
serpente que se apodera de sua presa, e 
procurei-lhe os lábios com meus lábios cheios 
de sede, tateando-o, premindo-o, avaliando 
através do pano de sua roupa, o calor de seu 
sangue e sua vibratilidade de homem. (1999, 
p.314) 

A personagem Aurélia, da novela cardosiana O desconhecido, é 

apresentada em sua primeira aparição como portadora de uma face 

maldosa, alguém que receia se mostrar. Sua voz é de sonoridade 

“metálica e artificial” (CARDOSO, 1969, p.115) e seus dedos afilados 

possuem “uma particular expressão de avidez, como se estivessem 

constantemente tateando os objetos, numa carícia silenciosa de 

quem ocultasse ao mesmo tempo a sinistra intenção de devorá-los” 

(1969, p.116). Vestia “escuro, a gola alta presa por uma pedra 

idêntica à que trazia no dedo” (1969, p.117) e “a saia negra descendo 

em ondas até os pés”. De si, emanava “uma sombria e desdenhosa 

majestade” reafirmada pelo “anel de prata, com um enorme rubi” 

que levava ao dedo. Neste ar próprio de sinhá, de senhora da 

fazenda, mantém um luxo aristocrático, tendo um velho medalhão de 

ouro e o anel de safiras brilhando nos dedos, mantendo as 

tradicionais joias de família. Assim como Ana, figura em sua fazenda 

de forma onipresente, constituindo-se por um aspecto fantasmal; em 

certo momento afirma: “tenho meios para saber tudo o que se passa 

na minha casa” (1969, p.169). 

À semelhança da Noiva de Corinto e de Ana, Aurélia também é 

submetida ao interdito de amar. É Nina, filha da empregada Elisa, que 
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evidenciará a esta a proibição ao prazer, sendo por isso, expulsa da 

fazenda. Em relação àquela, Aurélia declara: 

como é bela! Nunca vi na minha vida cabelos 
iguais, pele mais sedosa, olhos mais brilhantes 
[...] onde quer que eu fosse, eu a via, estuante 
de saúde. Como era possível viver desse modo, 
eu, que nunca tive nada, que sempre fui feia e 
escarnecida? [...] Essa menina é uma negação da 
minha própria existência. (CARDOSO, 1969, 
p.171) 

Em relação intratextual dentro da obra cardosiana, Nina 

também é foragida ao espaço da fazenda e funciona como elemento 

consternador à condição de Aurélia, que já possuía “cabelos 

encanecidos, a que nenhum artifício conseguiria mais emprestar o 

brilho da juventude” (1969, p.227). 

José Roberto, o novo empregado, será a presa visada por 

Aurélia, que se põe à espreita. Certa noite, ao investigar a mala do 

empregado, abandona a imobilidade e avança com “ávidas mãos 

estendidas”, sendo observada pelo empregado em seu “cruel perfil 

de ave de rapina” (CARDOSO, 1969, p.133). Mais adiante, o forasteiro 

constatará o mesmo perfil em seus olhos, os quais o fazem sentir nela 

“a contenção das feras, que estudam antes o salto para não 

perderem a presa” (1969, p.160). A presença de Aurélia causa mal-

estar em José Roberto, uma sensação de perigo, como próximo da 

morte. É esta sensação que o faz, em certa viagem, encolher-se na 

sombra enquanto “percebia os olhos que o devoravam” (1969, 

p.172). 

Ao notar a luz acessa em uma das janelas da fazenda e bater na 

porta fechada, José Roberto encaminha-se como presa diante 

daqueles olhos que “examinavam-no com febril interesse”. Nota que 

“ela estava mais pálida, mais fina, com os traços cruéis acentuados de 

um modo mais nítido ainda” (CARDOSO, 1969, p.221). Esta afirma já 
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esperá-lo “há várias noites”. Frente àquele encontro, suas palavras 

“se amontoavam rápidas, febris, dentro em pouco quase alucinadas”. 

Se anteriormente havia em sua voz “uma ressonância de paixões 

reprimidas” (1969, p.118) isto se confirma ao dirigir-se ao 

trabalhador dizendo: “Nem pode imaginar o que é ficar encerrada 

dentro de si mesma, como um inviolável sepulcro” (1969, p.223). 

Mais uma vez, José Roberto sente medo ao deparar-se com o “jato 

apaixonado das suas palavras” (1969, p.223). É devido a resistência 

deste que Aurélia arranca as joias de família e exclama: “mais do que 

isto ainda eu daria por uma alma que rastejasse no pó por minha 

causa”. Considerando a fortuna que as pedras representavam, propõe 

ao homem, em uma clara alusão a tentação de Jesus no deserto: 

“tudo isso será seu, se você me adorar, se me seguir de joelhos, se for 

meu como um objeto, como a poeira do chão, como o que depende 

de mim para a vida e para a morte” (1969, p.225). 

As palavras de Aurélia revelam “o mais animal dos desejos, a 

mais violenta e a mais inútil das paixões”, “essa vontade de reduzir e 

aniquilar” (CARDOSO, 1969, p.225). Sua personificação enquanto ave 

de rapina confirma-se ainda com o relato sobre o primeiro capataz, o 

qual “marcava-lhe o rosto” com as próprias unhas (1969, p.226). 

Segundo Costa Lima, “o próprio da ave de rapina é o uso de garras” 

(1976, p.70). 

Apesar da imponência, Aurélia também é descrita como uma 

“figura solitária” envolvida em certa “atmosfera diabólica”, traços que 

corroboram as intersecções com a Noiva de Corinto. Semelhante a 

“existências sepultadas”, tem por impresso “tudo o que fermenta no 

silêncio das salas fechadas”. Acerca dela, José Roberto conclui que 

“jamais participaria do mundo em que todos eles transitavam – ao 

contrário, a sua solidão criava um terreno à parte, para onde se 

transferia tudo o que em torno dela era dotado de vida” (1969, 

p.132). Esta solidão relaciona-se ao encarceramento proporcionado 

pelo erotismo bem como a culpa solitária, pois, segundo Bataille, “o 
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que nos levou ao extremo grau da intensidade nos atinge ao mesmo 

tempo com a maldição da solidão” (2014, p.289). Portanto, o silêncio 

mostra-se como lugar erótico, visto que o erotismo é “aquilo de que é 

difícil falar. Por razões que não são apenas convencionais, o erotismo 

é definido pelo segredo” (BATAILLE, 2014, p.278). 

As três personagens apresentadas compartilham o desejo e a 

clausura. Para estas, impossibilita-se o amor, sendo enclausuradas ao 

desejo e impossibilitadas do deleite erótico. A consciência desta 

impossibilidade é despertada frente à outra personagem feminina, 

que não é submetida a esta interdição. Nas personagens 

consideradas, nota-se em contraste a irmã da Noiva de Corinto, Nina 

à Ana e Nina à Aurélia, mulheres disponíveis à participação do jogo 

erótico. Por não lhes ser permitido o desfrute sexual, as personagens 

Noiva de Corinto, Ana e Aurélia espreitam e atacam suas presas, 

representadas nas obras pela figura masculina, que são submetidas à 

sanha e ao desejo destas mulheres de perfil vampiresco (enquanto 

metáfora erótica), consideradas as características e ambientações 

destinadas a estas. 
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Letícia Cristina Alcântara Rodrigues (UFG) 

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes 
momentos, identidades que não são unificadas ao redor de 

um “eu” coerente. (HALL, 2013) 

O romance Nove noites, de Bernardo Carvalho, a princípio 

parece uma narrativa em busca de esclarecer o mistério que envolve 

o suicídio do etnólogo americano Buell Quain, em 1939, no interior 

do Brasil, enquanto voltava de uma expedição nas terras dos índios 

Krahôs, apresenta muito mais que um enredo que lembra os 

romances policiais e, ao apresentar-se como uma história baseada 

em fatos reais, proporciona um novo olhar sobre a dualidade 

realidade/ficção. 

O termo doppelgänger – “segundo eu”, “duplo” ou, 

literalmente, “aquele que caminha do lado”, cunhado por Jean-Paul 

Richter em 1796 − surgiu no Romantismo alemão, entretanto, a ideia 

do duplo está presente em narrativas que remontam à antiguidade. 

Ele pode ser visto, por exemplo, no mito de Narciso, que encontra o 

amor e a perdição em seu reflexo, proporcionado pelo espelho das 

águas, ou em Édipo, que, incapaz de contemplar sua culpa, cega-se 

no intuito de evitar o conhecimento de seu outro eu. 

Otto Rank, ao analisar o duplo, concebe-o como fruto da 

angústia de morte, que ameaça o homem constantemente. Assim, o 

medo da finitude do eu, o conhecer-se efêmero, eram perspectivas 

difíceis de serem admitidas pelo homem primitivo, razão pela qual se 

originou a crença na alma imortal – fundamento das tradições 

religiosas de modo geral. Em suas palavras, “a crença na alma 

originou-se do desejo de vencer este medo, e daí sobreveio a divisão 
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da Personalidade em duas partes – uma mortal e outra imortal” 

(1939, p.100). 

Antonia Fonyi (1995, p.93 – tradução da autora42) escolhe que 

“dentre as definições de duplo, mencionarei, como uma ferramenta 

da reflexão, apenas uma: o duplo marca o encontro – ou separação – 

da alteridade e identidade”. 

Na literatura, o duplo causa fascínio nos escritores, que o 

trabalham sob diversos pontos de vista. Da antiguidade até o século 

XVI, esse mito se concentrava em torno da unidade do eu, estando 

representado na figura dos gêmeos ou das semelhanças físicas entre 

duas pessoas, ou seja, dos sósias, passando, a partir do século XVII, a 

configurar a presença do heterogêneo, que se define pela relação 

binária estabelecida entre sujeito-objeto e pela cisão do eu (BRAVO, 

1997). 

Na virada do século XX para o XXI, o duplo encontra ambiente 

propício para continuar se desenvolvendo, surgindo como uma cisão 

interna do homem contemporâneo, que nas últimas décadas desses 

séculos podem ser caracterizados pela constante utilização do prefixo 

–des: destotalização, desreferencialização e dessubjetivação, nos 

conceitos utilizados por Hans Ulrich Gumbrech (1998)43. 

                                                           
42

 No original: “Parmi les définitions du double, je n'en retiendrai, comme outil de 
réflexion, qu'une seule: le double marque la rencontre - ou la séparation - de 
l'altérité et de l'identité”. (FONYI, 1995, p.93) 
43

 Gumbrech (1998) utiliza esses conceitos para falar do homem pós-moderno que se 
encontra em um mundo desacelerado em relação ao passado. Para ele, os diferentes 
conceitos de modernidade e modernização sobrepõem-se de forma “desorientada”, 
tal como uma cascata, em que os conceitos surgem em uma sequência extrema 
mente veloz, entrecruzando-se, sendo seus efeitos acumuladores e interferentes, em 
uma dimensão de simultaneidade. Entretanto, na pós-modernidade – que se 
sobrepõe ao “‘Alto Modernismo’, o momento dominado pelas “vanguardas 
históricas” (para nós) da primeira década e dos anos vinte deste século [XX]” (p.18), 
que deveria seguir o movimento e superar a Alta Modernidade, concebe-se como 
uma “situação que desfaz, neutraliza e transfora os efeitos acumulados dessas 
modernidades que têm se seguido uma à outra desde o século XV” (p.21). 
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Nesse sentido, temos a retomada da figura do duplo no 

romance Nove noites, ao mesmo tempo em que aponta para outras 

formas, como o espelhamento, a alteridade e a autoficção no 

contexto contemporâneo. Por sua própria estrutura fragmentada, 

formada ora pela voz do narrador-jornalista, ora pela carta-

testemunho de Manoel Perna, encontramos uma indicação dessa 

cisão do eu, tema comum na modernidade e contemporaneidade, 

bem como a dualidade ficção/realidade contribui para a formação de 

espaços e realidades duplas e incompletas, levando o “leitor” ao 

questionamento de onde começa um e/ou termina o outro. 

Assim, buscamos compreender nesses fenômenos as 

diferentes formas empregadas pelo escritor contemporâneo para 

expressar o esfacelamento do eu na (im)possibilidade de ser 

completo na realidade ou na ficção. 

“O homem é duplo”, disse-me. 

“Sinto dois homens em mim”, escreveu um Pai 
da Igreja. [...] Em todo homem há um 
espectador e um ator, o que fala e o que 
responde. (NERVAL, 1855) 

O romance Nove noites gira ao redor do suicídio de Buell 

Quain, porém este não é seu único enredo. Dotado de duas 

narrativas que se intercalam, relata a passagem do antropólogo 

americano pelo Brasil e sua experiência entre os índios e a busca pela 

descoberta dos mistérios que envolvem essa morte, enquanto revela 

os processos pelos quais o investigador perpassa, bem como suas 

próprias reminiscências. Em um intricado jogo entre um narrador e 

outro acaba por construir o verdadeiro enredo do romance, a busca 

pelo conhecimento de si e do outro, bem como releva a tênue, se é 

que existe, linha entre a ficção e a realidade, entre a verdade e a 

imaginação. 
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A estrutura narrativa de Nove noites é um convite para a 

incursão ao mito do duplo, uma vez que encontramos no romance 

não apenas um narrador, mas dois que se complementam na maior 

parte da narrativa. Manuel Perna, amigo de Buell Quain, propõe-se a 

tarefa de testemunhar sobre os acontecimentos que antecederam ao 

suicídio do antropólogo americano na perspectiva de preparar seu 

interlocutor “para quando você vier”44 (CARVALHO, 2010, p.6). 

Enquanto o segundo narrador se apresenta como um jornalista 

engajado em revelar a verdade sobre os acontecimentos que 

envolveram a estada de Quain no Brasil. 

O jornalista, em sua posição de narrador, demonstra, além da 

história, seu processo de investigação, sua busca por testemunhos e o 

levantamento dos fatos revelando não apenas si mesmo, mas o 

próprio autor, Bernardo, que, como jornalista de formação, viu-se 

impelido a escrever sobre Quain ao ler uma notícia de jornal, e, em 

seu processo de escritor, também foi atrás de arquivos e papeis que o 

fundamentasse em sua ficção: 

A notícia no jornal, lida por acaso por um dos 
narradores no início do romance [Nove noites] 
(e por mim [Bernardo Carvalho] antes de 
começar a escrevê-lo), serviu na realidade como 
despertador para um projeto que, sem que eu 
tivesse consciência, estava pronto para ser 
escrito. (VILLALOBOS, 2013) 

Houve uma pesquisa sobre fatos reais, que 
precedeu a escrita, coisa que não costumava 
fazer. Desse ponto de vista, a linguagem mais 

                                                           
44

 Uma vez que no romance Nove noites há a diferenciação gráfica na fala dos 
narradores, sendo o texto em itálico corresponde à fala de Manoel Perna, optamos 
por manter a mesma formatação, e no caso de grifos nossos, buscamos diferenciá-lo 
por meio do negrito, enquanto que na fala do narrador-jornalista nossos grifos 
obedecerão ao padrão ABNT, ou seja, itálico. [Nota da autora] 
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jornalística, ou com aparência de uma 
linguagem mais direta, se explica. É a linguagem 
do relato. Por outro lado, logo que comecei a 
fazer a pesquisa, deparei com as cartas de um 
sujeito, Manoel Perna, um homem do sertão, 
que havia conhecido Quain nos meses que 
precederam o seu suicídio, e logo percebi que 
ele tinha que ser um dos narradores, porque era 
a pessoa mais próxima do antropólogo quando 
ele se matou, o único que teria podido revelar 
alguma coisa sobre o suicídio do amigo, se ainda 
estivesse vivo. (LAUB, 2006, p.24) 

Nesse sentido, além do discurso que se duplica, o narrador-

jornalista mostra-se como um duplo do autor. Essa duplicidade torna-

se mais explícita no decorrer da narrativa, em que encontramos 

vários elementos autobiográficos de Bernardo Carvalho, como aponta 

Flávio Carneiro, para quem “cai bem a opção do autor de fazer dele 

mesmo um duplo” (2005, p.143), uma vez que Carvalho esteve entre 

os índios no Xingu durante sua infância, conforme foto 

disponibilizada na orelha da primeira impressão do livro. 

Esse relato aproxima mais o narrador-jornalista do autor, que 

concede a mesma ancestralidade sua a sua personagem fictícia, “meu 

pai me fez o favor de anunciar que eu era bisneto do marechal 

Rondon por parte de mãe” (CARVALHO, 2010, p.58), uma vez que sua 

personagem também esteve no Xingu, na idade de seis anos, sendo 

essa uma experiência traumática: 

Ninguém nunca me perguntou, e por isso nunca 
precisei responder que a representação do 
inferno, tal como imagino, também fica, ou 
ficava, no Xingu da minha infância. [...] É uma 
casa solitária no meio do nada, erguida numa 
área desmatada e plana da floresta, cercada de 
capim-colonião e de morte. (p.53 – grifos da 
autora) 
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A casa solitária relatada pelo narrador-jornalista como 

presente em sua infância nos remete à própria convivência inicial de 

Buell entre os índios, que no início de sua expedição é colocado para 

dormir em uma casa solitária, longe dos demais membros da aldeia. 

A passagem do narrador-jornalista pelo Xingu é resultado de 

suas andanças ao lado do pai: 

Eu mesmo participei, como espectador e vítima, 
de duas dessas histórias [a bordo de um 
pequeno avião], sendo que a menos grave foi 
quando meu pai se esqueceu de fazer uma 
mistura de óleo, um procedimento de praxe que 
devia ser realizado durante o vôo. (p.57) 

Essa relação entre pai e filho em jornada também está 

presente na construção de Buell Quain, que acompanhava o pai em 

viagens quando criança, bem como sua vivência turbulenta com os 

indígenas. 

Buell Quain também havia acompanhado o pai 
em viagens de negócios. Quando tinha catorze 
anos, foram a uma convenção do Rotary Club na 
Europa. [...] Mas se para Quain, [...], o exótico 
foi logo associado a uma espécie de paraíso, à 
diferença e à possibilidade de escapar ao seu 
próprio meio e aos limites que lhe haviam sido 
impostos por nascimento, para mim as viagens 
com o meu pai proporcionaram antes de mais 
nada uma visão e uma consciência do exótico 
como parte do inferno. (CARVALHO, 2010, p.57 
– grifos da autora) 

A terceira noite foi um inferno. Fazia um frio do 
cão e eu não arrumava posição na rede. (p.95 – 
grifos da autora) 

Ele estava cansado de observar, mas nada podia 
lhe causar maior repulsa do que ter que viver 
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como os índios, comer sua comida, participar da 
vida cotidiana e dos rituais, fingindo ser um 
deles. Tentava manter-se afastado e, num 
círculo vicioso, voltava a ser observador. (p.49 – 
grifos da autora) 

E compreendo por que quisesse tanto voltar aos 
Trumai e ao inferno que me relatou. (p.51 – 
grifos da autora) 

A figura do duplo novamente se faz presente, agora entre o 

narrador-jornalista e o antropólogo americano, não apenas em suas 

infâncias, mas na retomada da convivência entre os índios, quando o 

narrador-jornalista volta ao Xingu para reviver as experiências de 

Quain. Seus discursos se entrelaçam e um se integra ao outro, uma 

vez que ambos parecem estar atrás de algo que poderá “dar sentido” 

à sua própria existência ou mesmo reordenar sua relação consigo 

mesmo. 

Tem-se aqui não apenas um duplo, mas uma questão de 

espelhamento em que Buell Quain está refletido no narrador-

jornalista e este é um reflexo do próprio autor, em uma simbiose que 

contribui para construir o enredo policial do romance, e, 

principalmente, para manter o mistério, não sobre o motivo da morte 

do antropólogo, mas sobre “quem sou eu?”. 

Buell vai até os Krahô como o outro, o estrangeiro, e sua 

identidade se constitui frente àquele povo, em que, durante sua 

pesquisa, parece confrontar a si mesmo e às suas relações, chegando 

ao ponto de não suportar a si mesmo, buscando como solução, o 

suicídio: “Na solidão, vivia acompanhado dos seus fantasmas, via a si 

mesmo como a um outro de quem tentava se livrar. Arrastava alguém 

no seu rastro. Carregava um fardo: Cãmtwỳon” (p.101 – grifos da 

autora). 

Interessante notarmos a definição dada pelo narrador-

jornalista para o termo indígena Cãmtwỳon, que, conforme 
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descobertas daquele, era o nome de batismo do antropólogo na 

língua krahô:  

‘O que significa?’, eu queria saber. Mas ninguém 
sabia ao certo. O velho só repetia: ‘Cãmtwyon, 
Cãmtwyon’. Passei o resto da viagem tentando 
encontrar alguém que me decifrasse o 
significado daquele nome (p.71)  

Após muitas perguntas, o narrador-jornalista consegue a etimologia 

da palavra, e então, resolve ter sua própria interpretação ao termo: 

Decidi-me por uma interpretação selvagem e 
um tanto moral: "Cãmtwyon" passou a ser, para 
mim, ao mesmo tempo a casa do caracol e o seu 
fardo no mundo, a casca que ele carrega onde 
quer que esteja e que também lhe serve de 
abrigo, o próprio corpo, do qual não pode se 
livrar a não ser com a morte, o seu aqui e o seu 
agora para sempre. “Cãmtwyon” passou a ser 
para mim o rastro do caracol: não adianta fugir, 
aonde quer que você vá estará sempre aqui. 
(p.72 – grifos da autora) 

Nesse sentido, o nome krahô de Buell parece captar o 

antropólogo e sua luta contra si mesmo, contra sua própria vivência, 

demonstrando que o jovem Quain não poderia ser considerado um 

homem uno e completo, antes, está fragmentado e desejoso de se 

livrar de seus fragmentos, mas, conforme o narrador-jornalista chega 

à conclusão, isso não é possível, pois para o americano, não há como 

fugir de si mesmo, até mesmo porque, “na sua obsessão [de Quain], 

não é impossível que já vise a si mesmo por toda parte” (p.99), o que 

se adequa ao romance de Carvalho, uma vez que há reflexos de 

Quain em vários personagens, bem como esse é construído por 

diversas faces, muitas vezes dentro dele mesmo. 
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Essa multiplicidade em Quain é relatada tanto pelo narrador-

jornalista quanto por Manoel Perna, que parece compreender a luta 

interna que se apodera do antropólogo, como podemos verificar nos 

trechos destacados: 

Havia sido traído pelo intruso e sua câmera. Não 
podia admitir que aquela fosse a sua imagem 
mais verdadeira: a expressão de espanto diante 
do desconhecido. Havia sido pego de surpresa 
pelo fotógrafo, antes de poder dizer qualquer 
coisa. (p.104-105) 

A saída de Buell Quain da aldeia pela última vez 
lembra uma fuga. Sua caminhada pela mata 
acompanhado de dois rapazes que havia 
contratado para guiá-lo até Carolina se parece 
com uma luta contra o tempo ou contra alguma 
coisa no seu encalço. Se estava realmente louco, 
e a despeito do clichê psicológico, era então 
uma fuga de si mesmo, do duplo que o mataria 
na eventualidade de uma nova crise, que se 
aproximava. (p.101 – grifos da autora) 

Agora, quando penso nas suas palavras cheias 
de entusiasmo e tristeza, me parece que ele 
tinha encontrado um povo cuja cultura era a 
representação coletiva do desespero que ele 
próprio vivia como um traço de personalidade. 
(p.51 – grifos da autora) 

Nesse processo de (re)atualização do duplo, os textos literários, 

ao tratarem do encontro com o outro eu, levantam questões como a 

loucura, a angústia e a morte. Sobre esta última, Ana Maria Lisboa de 

Mello observa que no “nível do microcosmo a crença de que a alma 

sobrevive ao aniquilamento do corpo é o paradigma da duplicidade”, 

sendo que,  
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por um lado, a personificação da alma imortal 
[...] é uma ideia através da qual o Eu se protege 
do aniquilamento, por outro, esse duplo é 
percebido como ‘um mensageiro assustador da 
morte’ (2000, p.112) 

Assim, torna-se claro que, em algumas mitologias, o encontro com 

seu doppelgänger é compreendido como um presságio de morte, um 

acontecimento nefasto (CHEVALIER; GHEERBRAND, 2000). 

Entretanto, se para Arthur Schopenhauer (2000) a angústia é a 

consciência humana da morte, para Françoise Dastur, a angústia da 

morte “é o verdadeiro princípio da individuação” (2002, p.41) do 

homem, em que ele toma consciência e conhecimento de si. Assim, 

para fugir “do duplo que o mataria” (CARVALHO, 2010, p.101), “que 

vive dentro dele ou a seu lado” (RANK, 1939, p.39), Quain vê-se 

obrigado a tomar a decisão do suicídio, uma vez que a 

fantasia de ser o um outro cessa naturalmente 
com a morte, porque sou eu quem morro, e não 
o meu duplo: a frase célebre de Pascal (“Morre-
só”) designa muito bem esta unicidade 
irredutível da pessoa face à morte, mesmo se 
ela não a tem principalmente em vista. A morte 
significa o fim de qualquer distancia possível de 
si para si, tanto espacial quanto temporal, e a 
urgência de uma coincidência consigo mesmo. 
(ROSSET, 1997, p.86) 

Ainda, segundo Raul Fiker, “todo aquele que se encontra com 

seu próprio duplo morre ou é de alguma forma eliminado” (2000, 

p.121), e nesse sentido, Quain busca sua própria eliminação, para 

nela, encontrar a si mesmo, pois como afirma Schopenhauer, “a 

morte é a grande oportunidade de não ser mais Eu” (2000, p.138), e 

esse é o sentimento que Buell transparece para Manoel Perna, 

quando explica sua vontade de fugir de si mesmo. 
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ele me disse que estava em busca de um ponto 
de vista. Eu lhe perguntei: "Para olhar o quê?". 
Ele respondeu: "Um ponto de vista em que eu já 
não esteja no campo de visão". Eu poderia ter 
dito a ele, mas não tive coragem, que não 
precisava procurar, que se fosse por isso não 
precisava ter ido tão longe. Porque ele nunca 
estaria no seu próprio campo de visão, onde 
quer que estivesse, ninguém nunca está no seu 
próprio campo de visão, desde que evite os 
espelhos. (CARVALHO, 2010, p.100) 

Nessa perspectiva, Manoel Perna compreende o motivo do 

suicídio de Quain, “ele se matou para sumir do seu campo de visão, 

para deixar de se ver” (p.100). Entretanto, essa conclusão não parece 

satisfazer o narrador-jornalista, que continua a explorar os fatos e os 

arquivos sobre a passagem do antropólogo pelo Brasil. Nesse 

caminhar, os duplos ressaltam seus contornos, e encontramos a 

ligação Buell Quain/narrador-jornalista mais espelhada e entrelaçada, 

uma vez que o duplo, em geral, apresenta-se como qualquer modo 

de desdobramento do eu, demonstrando a multiplicidade que o 

homem carrega em si, mas que é impassível de ser completo. 

Assim, a revelação do motivo do nome Buell Quain não ser 

estranho ao narrador-jornalista nas primeiras páginas do romance 

reescreve as razões para aquela obsessiva necessidade de conhecer e 

expor a verdade. 

Não posso dizer que nunca tivesse ouvido falar 
nele, mas a verdade é que não fazia a menor 
ideia de quem ele era até ler o nome de Buell 
Quain pela primeira vez num artigo de jornal, na 
manhã de 12 de maio de 2001, um sábado, 
quase sessenta anos depois de sua morte às 
vésperas da Segunda Guerra. 

[...] 
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Nada dependeu de mim, mas de uma 
combinação de acasos e esforços que teve início 
no dia em que li, para o meu espanto, o artigo 
da antropóloga no jornal e, ao pronunciar 
aquele nome em voz alta, ouvi-o pela primeira 
vez na minha própria voz. (p.11-12) 

Abri as cortinas e perguntei de novo se 
precisava de alguma coisa. E ele repetiu o nome. 
Me chamava “Bill”, ou pelo menos foi isso que 
entendi. Tentava estender o braço na minha 
direção. Segurei a mão dele. Ele apertou a 
minha com a força que lhe restava e começou a 
falar em inglês, com esforço, mas ao mesmo 
tempo num tom de voz de quem está feliz e 
admirado de rever um amigo: “Quem diria? Bill 
Cohen! Até que enfim! Rapaz, você não sabe há 
quanto tempo estou esperando”. (p.130) 

Mas foi só ao ler o artigo da antropóloga há oito 
meses, e ao repetir em voz alta aquele nome 
que eu não conhecia e ainda assim me parecia 
familiar: “Buell Quain, Buell Quain”, que de 
repente me lembrei de onde o tinha ouvido 
antes e, fazendo a devida correção ortográfica 
na minha cabeça, descobri de quem falava o 
velho americano no hospital, quem era a pessoa 
a que ele se referia e que havia esperado por 
tanto tempo. (p.131) 

O narrador-jornalista, antes confundido pelo senhor como 

Cohen, enxerga-se agora na figura do Quain, um antropólogo 

“perdido” na “fuga de si mesmo”, refletindo parte desse narrador-

jornalista, que em suas descobertas reencontra sua própria relação 

com o mundo e consigo mesmo, reanalisando sua relação com o pai, 

sua infância, sua existência, criando na ficção sua própria expressão 

de si. 
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Essa duplicação Quain/narrador-jornalista é reforçada pela 

perspectiva de ambos quererem escrever um livro. Enquanto o 

primeiro pretendia relatar sobre os índios e o segundo busca a 

história do antropólogo, aquela que tinha construído em sua 

investigação:  

Tentei lhe explicar que pretendia escrever um 
livro e mais uma vez o que era um romance, o 
que era um livro de ficção (e mostrava o que 
tinha nas mãos), que seria tudo história, sem 
nenhuma consequência na realidade (p.85)  

“A ficção começou no dia em que botei os pés nos Estados 

Unidos” (p.142). 

Assim, o discurso duplo entre verdade e ficção se faz presente, 

uma vez que podemos conceber que o romance Nove noites poderia 

ser o fruto daquele desejo do narrador-jornalista de ficcionalizar suas 

descobertas, tal como o próprio autor Bernardo Carvalho, em 

especial quando se descobre que o narrador Manoel Perna não 

deixou nenhuma carta testamento: “Manuel Perna não deixou 

nenhum testamento, e eu imaginei a oitava carta” (2010, p.120). Esse 

fato, conforme aponta Diana Klinger “desconstrói a própria 

verossimilhança interna do relato” (2012, p.147). 

Novamente o leitor é conduzido para a duplicidade 

realidade/ficção e, nesse jogo, encontramos também a dualidade 

verdade/imaginação e os narradores de Carvalho se justapoem para 

comporem a figura autoficcional45 do autor, pois conforme assume 

Bernardo, 

                                                           
45

 Segundo Azevedo (2008), o termo autoficção foi empregado pelo francês Serge 
Doubrovski “para nomear um exercício ficcional criado como resposta à análise de 
Philippe Lejeune” (p.34-35), que especifica a inexistência de um herói do romance 
com o mesmo nome do autor do romance. Para Doubrovski a autoficção refere-se ao 
fato de que “todo contar de si, reminiscência ou não, é ficcionalizante” (p.35). Para o 
escritor francês, a autoficção é “a ficção que eu [Doubrovski], como escritor, decidi 
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Transformando em narrador um homem da 
província [Manoel Perna] que queria escrever 
belas cartas, eu podia dar livre curso às 
metáforas e às belas frases, coisa que sempre 
me causou o maior horror. [...] houve uma 
espécie de mudança em relação à linguagem 
dos livros anteriores, ao mesmo tempo pra os 
dois extremos opostos: de um lado, o relato 
jornalístico e, do outro, o beletrismo. (LAUB, 
2006, p.24) 

Da mesma forma que podemos compreender o narrador-

jornalista como um simulacro do autor, a personagem Manoel Perna 

que relata, por meio de cartas sua convivência com Quain, bem como 

as nove noites que antecederam ao suicídio desse, também se torna 

parte desse autor, que, assim, consegue liberar em sua obra o 

“beletrismo” sem culpa. Nesse processo de autoficcionalização do 

autor, por meio de referências autobiográficas explícitas, como 

aponta Karl Erik Schollhammer (2011), bem como pela exposição de 

sua própria experiência de autor, Bernardo alcança um novo duplo, 

que se constrói no encontro com o outro [seus narradores] e ao 

mesmo tempo desconstrói sua própria identidade para tornar-se 

outro, mas agora ficcional, pois conforme esclarece Klinger, 

Confundindo as noções de verdade e ilusão, o 
autor destrói a capacidade do leitor de “cessar 
de descrer”. Assim, o que interessa na 
autoficção não é a relação do texto com a vida 
do autor, e sim a do texto como forma de 
criação de um “mito do escritor”. [...] A 
autoficção participa da criação do mito do 
escritor, uma figura que se situa no interstício 

                                                                                                                             
apresentar de mim mesmo e por mim mesmo, incorporando, no sentido estrito do 
termo, a experiência de análise, não somente no tema, mas também na produção do 
texto”. (Doubrovsky,  Apud  KLINGER, 2012, p.47) 
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entre a “mentira” e a “confissão”. (2008, p.22; 
24) 

É nesse interstício que encontramos os narradores, ou seria 

apenas um narrador, no romance Nove noites, cada um criação do 

outro, e, porque não, todos criação desse autor, que se fragmentaliza 

e cuja “verdade está perdida entre todas as contradições e 

disparates” (CARVALHO, 2010, p.06), pois como afirma Luciene 

Azevedo, “a novidade na autoficção é a vontade consciente, 

estrategicamente teatralizada nos textos, de jogar com a 

multiplicadade das identidades autorais, os mitos do autor” (2008, 

p.37). 

Assim, concordamos com o posicionamento de Evando 

Nascimento, para quem a força da autoficção é o seu 

descompromisso com a autobiografia e com a ficção, no sentido de a 

primeira não ser prometida e a segunda ser rompida. O estudioso 

complementa que 

Ao fazer coincidir, na maior parte das vezes, os 
nomes e as biografias do autor, do narrador e 
do protagonista, o valor operatório da 
autoficção cria um impasse entre o sentido 
literal (a referência real da narrativa) e o sentido 
literário (a referência imaginária). O literal e o 
imaginário se contaminam simultaneamente, 
impedindo uma decisão simples por um dos 
polos, com a ultrapassagem da fronteira. (2010, 
p.196) 

Esse é o caminho tomado por Carvalho, que assume sua 

vontade de brincar com o leitor, criando uma armadilha com a 

autobiografia (SIMÕES, 2007), jogando com a multiplicidade criada 

entre o eu e o outro, duplicando-se em vários outros, jogando-se em 

um enredo labiríntico, que, ao mesmo tempo protege o centro e o 
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expõe aos olhos cobiçosos do leitor contemporâneo, que busca a 

verdade na ficção e a ficção na realidade, e nesse jogo,  

o autor assume um duplo estatuto 
contraditório: um lugar vazio impossível de 
garantir a veracidade referencial e 
simultaneamente um intruso que se assume 
interlocutor de si, colocando-se abertamente na 
posição de autor, fingindo-se outros (AZEVEDO, 
2008, p.39) 

Assim, retornamos aos conceitos de Gumbrech (1998), que 

estabelece o movimento de desaceleração presente na 

contemporaneidade, em que não se pretende ser revolucionário, mas 

sim desestabilizar os pilares que nutrem a busca do homem pela 

modernização de sua realidade, em constante reflexo do homem 

esfacelado e incompleto. 

O romance Nove noites estabelece bem esse paralelo, quando 

nos apresenta uma destotalização do discurso narrativo e literário, 

em que a ficção está permeada de verdade e esta preenchida em 

suas lacunas pela imaginação, bem como uma desconstrução da 

figura do narrador, cuja autoridade narrativa pode ser questionada, 

pois não possui a verdade dos fatos e desorganiza o texto, quando 

teria, na tradição, a função de organizá-lo (PINTO, 2003). Nesse 

processo, desreferencia o leitor, uma vez que o original – a história 

real de Quain, já não serve como referente para a representação 

dada, já que as fronteiras da literatura foram atravessadas, assim com 

a da ficção, dessubjetivando esse sujeito histórico e ficcional, 

simulado, espelhado e criado, iluminando o esfacelamento do 

homem contemporâneo, que ao mesmo tempo, quer ser um e 

muitos, construído e constituinte do outro. 
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Lívia Fernanda Diniz Gomes (UFMA) 

Aluísio Tancredo de Azevedo, nascido em São Luís do 

Maranhão em 1857, é considerado até hoje um dos maiores 

representantes da literatura maranhense e brasileira em geral, 

sobretudo com seus romances de cunho naturalista. No entanto, a 

obra de Aluísio Azevedo, que é vasta e híbrida, tem como ponto de 

partida um romance romântico chamado Uma Lágrima de Mulher 

(1879) e conta também com a publicação de crônicas, peças teatrais 

e romances-folhetim. Estes últimos, escritos entre 1882 e 1886, e 

entre 1890 e 1892 após certa pausa, e publicados no rodapé de 

jornais, se tornaram alvos de diversas críticas quanto a sua aparente 

oposição às obras naturalistas e quanto a sua qualidade (CÂNDIDO, 

1960, p.4). Por isso, acabaram por desempenhar um papel 

secundário no que diz respeito aos estudos em torno da obra do 

literário maranhense. 

Diversas passagens desses romances-folhetim chegaram a ser 

reutilizados pelo autor na produção de alguns romances posteriores e 

outros, ainda, foram publicados sob a forma de contos (MÉRIAN, 

1988). Dentre eles está Demônios, originalmente publicado na Gazeta 

de Notícias entre os dias 1 e 11 de fevereiro de 1891 e 

posteriormente figurando como conto numa coletânea de mesmo 

nome em 1893, em sua primeira edição, e em 1894, na segunda. 

Alguns anos depois, em decorrência da venda definitiva dos direitos 

autorais sobre o conjunto da obra de Aluísio Azevedo à editora 

Garnier em 1897, Demônios foi publicado novamente na coletânea 

Pegadas (1898), sendo esta edição ligeiramente diferente das 

anteriores por não apresentar trechos referentes à putrefação dos 
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cadáveres e ao momento de encontro do protagonista com sua noiva 

desfalecida, de certo teor necrofílico. 

Demônios representa duas facetas ainda pouco exploradas da 

obra de Aluísio Azevedo: sua habilidade enquanto contista e sua 

produção fantástica, que possui ainda outras narrativas curtas como 

O Impenitente e Último Lance, e ainda A Mortalha de Alzira, também 

publicado como romance-folhetim à princípio, narrativa fortemente 

inspirada na novela fantástica La morte amoureuse (1836) do autor 

francês Teóphile Gautier. 

Henrique Maximiliano Coelho Neto, nascido em Caxias em 

1864, foi outro proeminente escritor maranhense no cenário literário 

nacional. Conheceu e tornou-se amigo de Aluísio Azevedo em 1886, 

na época em que ambos moravam no Rio de Janeiro, e chegaram 

mesmo a compartilhar entre si e com os escritores Olavo Bilac e 

Pardal Mallet o pseudônimo Vítor Leal, sob o qual escreveram juntos 

o romance-folhetim Paula Mattos ou o Monte do Socorro (MÉRIAN, 

1980). Em sua obra autobiográfica A Conquista (1899), Coelho Neto 

narra acerca de acontecimentos no microcosmo da sua geração de 

escritores, jornalistas, poetas e intelectuais que moravam no Rio de 

Janeiro, utilizando para si o nome Anselmo Ribas e para Aluísio a 

alcunha de Ruy Vaz. 

Intitulado Príncipe dos Prosadores Brasileiros, reconhecido e 

aclamado por suas obras e lutas em vida, Coelho Neto acabou 

passando por um processo de esquecimento, de forma que pouco 

dos seus romances, comédias, ensaios, poesias, crônicas e contos é 

atualmente lido, discutido e pesquisado. Dentre seus contos, 

encontra-se A Bola, curta narração fantástica publicada em 1927 em 

Contos de Vida e da Morte e “resgatado” na coletânea O Fantástico 

Brasileiro: Contos Esquecidos organizado pela professora Maria 

Cristina Batalha. 

Esse artigo objetiva analisar três das temáticas através das 

quais o elemento insólito se faz presente nos contos fantásticos 
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“Demônios” (1893), de Aluísio Azevedo, e “A Bola” (1927), de Coelho 

Neto. Para tanto, foram utilizados os estudos do crítico literário 

búlgaro Tzvetan Todorov, do escritor e crítico literário espanhol David 

Roas e do escritor norte-americano Howard Philips Lovecraft quanto 

às definições do fantástico e de seus elementos primordiais para 

legitimar a obra enquanto pertencente a esse gênero. Foram 

utilizados ainda o ensaio introdutório a Contos Fantásticos do Século 

XIX do teórico e escritor Ítalo Calvino quanto às vertentes do 

fantástico para situar os contos em Fantástico Visionário e Cotidiano, 

e as perspectivas dos pesquisadores e professores brasileiros Lenira 

Marques Covizzi e Flávio Garcia no que diz respeito ao elemento 

insólito nas narrativas ficcionais. 

O interesse crítico pela literatura fantástica, intensificado 

durante o século XX, levou ao surgimento de um corpus de 

abordagens ao gênero a partir de variadas correntes teóricas, e como 

resultado surgiu uma diversidade de definições acerca do que seja o 

fantástico e quais obras o compõe. Quando o crítico literário búlgaro 

Tzvetan Todorov escreveu sua Introdução à Literatura Fantástica 

(1970), de abordagem estruturalista, lançou uma das obras 

fundamentais para os estudos acerca do gênero fantástico. Em seu 

segundo capítulo, “Definição do Fantástico”, ele explicita que a 

natureza do fantástico reside em deparar-se com um acontecimento 

que a princípio não possa ser elucidado pelas leis que regem um 

determinado mundo (2012, p.30). Tal experiência leva à dúvida 

quanto à forma que esse acontecimento possa ser explicado, se como 

um produto da ilusão dos sentidos, percepções ou obra da 

imaginação, de forma que as leis desse mundo permanecem 

inalteradas; ou se esse acontecimento de fato existiu, tornando-se 

parte dessa realidade e, assim, alterando-a significantemente. 
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Por isso, para Todorov, a condição primeira para considerar 

uma obra fantástica consiste na hesitação provocada no leitor, a 

incerteza diante da escolha de uma explicação natural ou 

sobrenatural do elemento insólito na narrativa. Em seguida, destaca 

que essa hesitação pode ser, e em grande parte das vezes é, 

compartilhada com uma personagem da obra, pois é a partir do 

prisma e perplexidade dela que o leitor terá uma percepção ambígua 

dos acontecimentos narrados e assim será integralizado ao mundo da 

obra. Finalmente, o teórico destaca a importância de que qualquer 

interpretação poética ou alegórica feita da narrativa seja descartada, 

sendo essa prática considerada por ele como um dos perigos que 

ameaça o fantástico. 

Outra característica do fantástico ressaltada por Todorov diz 

respeito à efemeridade do gênero, já que no momento em que uma 

decisão é tomada no sentido de esclarecer o acontecimento insólito 

na narrativa, deixa-se de ter o fantástico puro e tem-se a aproximação 

com um de seus gêneros limítrofes, o estranho e o maravilhoso: 

O fantástico, como vimos, dura apenas o tempo 
de uma hesitação: hesitação comum ao leitor e 
à personagem, que devem decidir se o que 
percebem depende ou não da “realidade”, tal 
qual existe na opinião comum. [...] Se ele decide 
que as leis da realidade permanecem intactas e 
permitem explicar os fenômenos descritos, 
dizemos que a obra se liga a um outro gênero: o 
estranho. Se, ao contrário, decide que se devem 
admitir novas leis da natureza, pelas quais o 
fenômeno pode ser explicado, entramos no 
gênero do maravilhoso. (2012, p.48) 

No entanto, essa classificação não se apresenta de forma tão 

definitiva, uma vez que subgêneros podem surgir na divisa entre 

esses tipos, os quais são o fantástico-estranho e o fantástico-

maravilhoso. Obras que em grande parte permanecem no terreno do 
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fantástico, mas possuem um desfecho estranho ou maravilhoso 

passam a fazer parte desses subgêneros limítrofes. Por fim, o crítico 

lembra que algumas obras podem ser chamadas de fantástico puro, 

sendo estas as que terminam sem apresentar uma resolução natural 

ou sobrenatural para o elemento insólito presente na narrativa. 

Em seu ensaio crítico The Supernatural Horror in Literature, 

inicialmente publicado em 1927, o escritor norte-americano Howard 

Phillips Lovecraft ressalta como fundamental outra característica 

comum às obras fantásticas, e que não se encontra necessariamente 

na obra, mas sim na experiência do leitor: o medo. 

Devemos considerar uma narração 
preternatural não pela intenção do autor, nem 
pela pura mecânica da trama, mas pelo nível 
emocional que ela alcança [...] Um conto é 
fantástico muito simplesmente se o leitor 
experimenta profundamente um sentimento de 
temor e de terror, a presença de mundos e 
poderes insólitos (2008, p.17) 

O efeito produzido pelo surgimento do elemento insólito no 

contexto cotidiano, fazendo com que o real e o sobrenatural entrem 

em colisão, leva a uma série de questionamentos acerca dos sentidos, 

da realidade, do próprio eu e mesmo da sanidade, de forma que a 

reação natural a tudo isso nada mais é que o medo. E mais: como o 

próprio Lovecraft ressalta logo na introdução do seu ensaio, “o mais 

forte e antigo tipo de medo é o medo do desconhecido” (2008, p.13). 

Esse desconhecido, que é igualmente imprevisível, configura desde 

tempos primitivos como possível fonte de bênçãos e maldições para a 

humanidade, uma vez que pertence às esferas de existência das quais 

o homem nada sabe a respeito e da qual não toma parte. 

Teorizando a esse respeito, o espanhol David Roas, escritor, 

crítico literário e especialista em literatura fantástica, reitera a tese de 

H.P. Lovecraft em seu A Ameaça do Fantástico, quando afirma que: 
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“O fantástico nos faz perder o pé em relação ao real. E, diante disso, 

não cabe outra reação senão o medo.” (2014, p.138). Ele ressalta 

ainda que, apesar de condição necessária para o fantástico, o medo 

não é característica exclusiva desse gênero. E diz o mesmo acerca do 

sobrenatural: este pode ser encontrado em narrativas utópicas, ficção 

científica, romances de cavalaria e epopeias gregas, mas o único que 

não pode funcionar na ausência do sobrenatural é o fantástico (2014, 

p.30). 

Outra contribuição de Roas diz respeito à importância do 

realismo no desenvolvimento da narrativa fantástica, uma vez que a 

verossimilhança com o mundo cotidiano deve ser a mais real possível 

antes da ruptura causada pelo elemento insólito, uma vez que o 

objetivo da obra fantástica é estabelecer esse rompimento com a 

realidade empírica: “A narrativa fantástica está ambientada, então, 

em uma realidade que ela constrói com técnicas realistas e ao mesmo 

tempo destrói, inserindo nela outra realidade, incompreensível para a 

primeira” (2014, p.54). Para tanto, faz-se necessário considerar que 

essa representação do real depende de um determinado contexto 

sociocultural, pois é a partir das noções de realidade e verdade desse 

contexto extratextual que dialoga com o discurso fantástico que o 

insólito poderá ser recebido, de fato, como um elemento transgressor 

e anacrônico a ela. 

Ainda nesta mesma linha temática, o escritor e teórico italiano 

Ítalo Calvino, na introdução da coletânea de obras fantásticas sob sua 

organização chamada Contos fantásticos do século XIX – O fantástico 

visionário e o fantástico cotidiano, traz uma contribuição interessante 

quanto à classificação das narrativas fantásticas. Calvino divide as 

obras de sua compilação nessas duas categorias de fantástico, o 

visionário e o cotidiano, que são definidas por ele da seguinte forma: 

o fantástico visionário é aquele que “coloca em primeiro plano uma 

sugestão visual” (2004, p.11), já que a temática dessas obras 

fantásticas baseia-se naquilo que se vê, ou seja, o ponto forte da 
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estória provém da capacidade de suscitar imagens enquanto 

evidência de uma cena complexa e insólita, a fim de promover um 

espetáculo do sobrenatural para o leitor. O autor exemplifica ao 

comentar O elixir da longa vida de Honoré de Balzac:  

Mas o conto se impõe pelos efeitos macabros 
das partes do corpo que vivem por si: um olho, 
um braço e até uma cabeça que se destaca do 
corpo morto e morde o crânio de um vivo (2004, 
p.102) 

Já o fantástico cotidiano, também chamado por Calvino de 

“mental”, “psicológico” ou “abstrato”, consiste na apresentação dos 

elementos insólitos de maneira bem menos visível, apostando muito 

mais no que se sente do que no que se vê. O exemplo desta 

tendência é o conto O coração denunciador de Edgar Allan Poe: “as 

sugestões visuais são reduzidas ao mínimo, restringem-se a um olho 

esbugalhado na escuridão, e toda a tensão se concentra no monólogo 

do assassino”. (CALVINO, 2004, p.12). Calvino discorre ainda sobre o 

fantástico visionário ter sido muito mais difundido durante a primeira 

metade do século XIX, cedendo espaço, aos poucos, ao fantástico 

cotidiano, que configurou como bem mais recorrente na segunda 

metade desse mesmo século, prolongando-se ao século seguinte. 

No que diz respeito ao insólito em si, Todorov, ao citar teóricos 

franceses que se aventuraram na definição do fantástico antes dele 

mesmo o fazer, destaca os termos utilizados por eles para expressar a 

presença do sobrenatural na obra fantástica: Pierre-Georges Castex 

utiliza o termo “mistério”; Louis Vax, o “inexplicável”, e Roger Caillois 

o “inadmissível” (TODOROV, 2012, p.32). 

A professora e pesquisadora Lenira Marques Covizzi, em seu 

estudo acerca das narrativas de Guimarães Rosa e Jorge Luís Borges, 

define o insólito enquanto uma categoria importante que  
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carrega consigo e desperta no leitor, o 
sentimento do inverossímel, incômodo, infame, 
incongruente, impossível, infinito, incorrigível, 
incrível, inaudito, inusitado, informal [...] (1978, 
p.26)  

Covizzi destaca ainda que o insólito contém uma “carga de 

indefinição própria do seu significado” (1978, p.26), o que explicaria o 

uso do itálico para destacar os prefixos de negação nos termos 

utilizados por ela para tratar do insólito que, mais do que revelar 

aquilo que ele é, revela aquilo que ele não é. Quando da 

manifestação do insólito, ela discorre que “entra-se em contato com 

objetos, pessoas, situações até então desconhecidos” (1978, p.26), o 

que causaria a sensação de perplexidade e mesmo de euforia. 

Finalmente, associa o insólito à uma inadequação, uma disfunção 

num dado contexto em que está inserido. 

Em associação às ideias de Lenira Marques Covizzi, o professor 

e pesquisador das vertentes do insólito ficcional Flávio Garcia, define 

o insólito como categoria que 

engloba eventos ficcionais que a crítica tem 
apontado ora como extraordinários – para além 
da ordem – ora como sobrenaturais – para além 
do natural – e que são marcas próprias de 
gêneros literários de longa tradição, a saber, o 
Maravilhoso, o Fantástico e o Realismo 
Maravilhoso. Insólito abarca aquilo que não é 
habitual, o que é desusado, estranho, novo, 
incrível, desacostumado, inusitado, pouco 
freqüente, raro, surpreendente, decepcionante, 
frustrante, o que rompe com as expectativas da 
naturalidade e da ordem, a partir senso comum, 
representante de um discurso oficial 
hegemônico. (GARCIA, 2007, p.1) 
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Também destacando palavras com as quais o insólito pode 

encontrar similaridades, Garcia salienta o fato de que o insólito é uma 

característica presente em outros gêneros além do fantástico, com o 

qual tem sido associado ao longo dessa explanação. Assim, o insólito 

configura-se como o elemento que desestrutura a narrativa do eixo 

do real, deslocando-a para o terreno do desconhecido onde o 

sobrenatural se manifesta. 

Demônios tem sua narrativa desenvolvida a partir do ponto de 

vista de um escritor que, embora tenha a sensação de já ter dormido 

bastante, acorda durante o que parece ser ainda noite. Para distrair-

se do que julga ser um momento de insônia, resolve escrever 

algumas páginas até o amanhecer. Ele então vivencia um estranho 

momento no qual escreve demasiada e nervosamente como “um 

cavalo que se esquenta e se inflama na vertigem do galope”, pois as 

ideias vinham a ele como “um bando de demônios” (AZEVEDO, 1893, 

p.20). Após sair desse estado de transe, confuso e sem ter nenhuma 

noção de tempo, a personagem se surpreende ao perceber que a 

noite não cessa e tudo ao seu redor passa a ficar ainda mais escuro e 

silencioso. Recorre ao seu relógio, mas este parece ter parado de 

funcionar em algum momento durante a noite. 

O protagonista resolve então sair do seu quarto e checar os 

demais hóspedes da pensão onde estava e é então que com grande 

choque constata que estão todos mortos, não havendo uma 

explicação plausível para tal. Descobrindo-se em total escuridão, já 

que nem mesmo a chama da sua vela se sustenta, a personagem 

lembra então de sua noiva, Laura, e sai em busca dela na esperança 

que esteja viva. No primeiro momento, ela parece estar morta como 

todos os outros, mas após alguns momentos de interação entre os 

dois, ela se reanima e os dois trocam um breve diálogo acerca de 
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como procederiam então. O casal decide morrer juntos e partem em 

direção ao mar, que à essa altura era muito mais lodo e lama, assim 

como todo o espaço percorrido pelos dois. 

No caminho, o narrador e sua noiva passam por um processo 

de involução, no qual deixam de ser completamente humanos e têm 

suas habilidades de fala e pensamentos limitadas. Passam a 

apresentar características selvagens e voluptuosas, como animais 

ferozes para, em seguida, fincarem raízes no solo e perderem toda 

sua mobilidade – configurando, assim, como vegetais. Depois do que 

pareceu muito tempo, o casal-árvore sente sua medula alcalinando e 

seu corpo perdendo sua natureza de matéria orgânica até alcançarem 

o supremo estado de cristalização, se tornando, assim, minerais. Após 

outro longo período de tempo, eles passam a se tornar gasosos e 

sobem em direção ao firmamento para serem, finalmente, nada. 

O desfecho da história desfaz todo o aspecto fantástico da 

narrativa, uma vez que é explicitado que tudo aquilo foi o resultado 

da escrita produzida durante o momento de insônia da personagem 

enquanto aguardava o amanhecer. Após esse breve resumo do 

primeiro conto em estudo, os próximos tópicos tratarão de abordar 

como o elemento insólito se faz presente na narrativa através das 

temáticas do medo, do silêncio e da morte, respectivamente. 

O medo, como bem observam Lovecraft (2008) e Roas (2014), 

é essencial para identificar narrativas como fantásticas. No caso de 

Demônios, pode-se constatar que, uma vez privado de alguns de seus 

sentidos, como a audição, e de uma explicação racional quanto ao 

que estava acontecendo ao seu redor, o narrador reage através do 

medo: 

Meu Deus! Meu Deus! E um violento calafrio 
percorreu-me o corpo. Principiei a ter medo de 
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tudo; principiei a não querer saber o que se 
tinha passado em torno de mim durante aquele 
maldito sono traiçoeiro; desejei não pensar, não 
sentir, não ter consciência de nada. (AZEVEDO, 
1893, p.24 – grifo da autora) 

Ao sair do seu quarto para explorar o resto da pensão em 

busca de outras pessoas, o narrador encontra o primeiro cadáver, 

seguido dos corpos dos demais hóspedes da pensão e se vê diante de 

um sentimento temerário ainda maior, o medo do desconhecido e, 

consequentemente, do inexplicável, insólito: 

E o meu terror cresceu. E apoderou-se de mim o 
medo do incompreensível; o medo do que se não 
explica; o medo do que se não acredita. E saí do 
quarto querendo pedir socorro, sem conseguir 
ter voz para gritar e apenas resbunando uns 
vagidos guturais de agonizante. E corri aos 
outros quartos, e já sem bater fui arrombando 
as portas que encontrei fechadas. A luz da 
minha vela, cada vez mais lívida, parecia, como 
eu, tiritar de medo. Oh! Que terrível momento! 
Que terrível momento! Era como se em torno 
de mim o nada insondável e tenebroso 
escancarasse, para devorar-me, a sua enorme 
boca viscosa e sôfrega. (AZEVEDO, 1893, p.28 − 
grifos da autora) 

Duas possibilidades suscitavam também o temor da 

personagem: a chance de que sua noiva Laura também estivesse 

morta e a iminente escuridão total. A primeira ideia, “fuzilou rápida 

no meu espírito, pondo-me no coração um sobressalto horrível” 

(AZEVEDO, 1893, p.31). Já a ideia de completa escuridão que em 

breve chegaria, considerando a forma gradual que as luzes 

diminuíam, fazia-se o sangue gelar. Quando isso finalmente ocorreu, 
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Foi terrível o meu abalo, fiquei espavorido, 
como se ela me apanhasse de surpresa. Inchou-
me por dentro o coração, sufocando-me a 
garganta; gelou-se-me a medula e secou-se-me 
a língua. Senti-me como entalado ainda vivo no 
fundo de um túmulo estreito; senti desabar 
sobre minha pobre alma, com todo o seu peso 
de maldição, aquela imensa noite negra e 
devoradora. (AZEVEDO, 1893, p.35-36) 

Vendo-se imerso em total escuridão e solidão, a personagem 

teme que mais surpresas desagradáveis apareçam no seu caminho ao 

encontro da confirmação do destino de Laura. No entanto, após 

encontrar a noiva e descobrir que ela estava viva, a personagem tem 

o sentimento de temor atenuado, entrando no que chama de “estado 

místico” (AZEVEDO, 1893, p.51). A forma serena com que Laura havia 

se comportado diante dos acontecimentos daquela noite sem fim fez 

com que o narrador se constrangesse do próprio desespero. 

Quis pedir socorro; sair à rua para chamar 
alguém, mas fora detida por uma vertigem que 
a prostara no leito. Entretanto, não me parecia 
revoltada contra tamanhos infortúnios. E a sua 
tranquila resignação fez-me corar do meu 
desespero tão cerrado até ali. Mais calmo, 
contei-lhe por minha vez o que presenciara. 
(AZEVEDO, 1893, p.54) 

Deste momento em diante, o casal resolve se suicidar juntos e 

não mais apresentam qualquer sentimento de medo diante do 

cenário terrível onde se encontravam, ou mesmo das transformações 

que em breve começariam a ocorrer. Também essa apatia e 

resignação, que contrastam com todo o medo e terror apresentado 

até então, contribui para a manutenção do insólito na narrativa até o 

seu final. 
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O silêncio apresenta-se como um dos aspectos mais essenciais 

na instauração do fantástico na narrativa, uma vez que a 

intensificação desse elemento ao longo da estória abre espaço para o 

surgimento de um ambiente sobrenatural na obra. O silêncio 

(juntamente com a escuridão) também possibilita conhecer a cena 

que se desenvolve através de outros sentidos do narrador, como o 

tato, o olfato e o paladar, uma vez que ele eventualmente se vê 

desprovido do uso da audição (e também da visão). Essa descrição 

detalhada do ambiente formada a partir dos sentidos do narrador 

propicia o desenvolvimento de imagens complexas, traço 

característico das obras do fantástico visionário (Calvino, 2004). A 

personagem principal e narrador da estória, escritor cujo nome 

permanece desconhecido, acorda e espanta-se ao perceber que o dia 

ainda não amanheceu, já que tem a sensação que já havia dormido 

em demasia. 

Sim! Não havia dúvida que era bem singular não 
ter amanhecido! [...] pensei, indo abrir uma das 
janelas da varanda. 

Qual não foi, porém, a minha decepção quando, 
interrogando o nascente, dei com ele ainda 
completamente fechado e negro, e, baixando o 
olhar, vi a cidade afogada em trevas e 
sucumbida no mais profundo silêncio. 

Oh! Era singular, muito singular! (AZEVEDO, 
1893, p.16 – grifo da autora) 

Nesse instante, o relógio ainda marcava meia-noite, embora 

houvesse parado de funcionar, o que faz a personagem imaginar que 

dormira por mais de um dia, o tempo que levaria para o relógio 

esgotar a corda. De fora, não chegava nenhum som que pudesse ser 

considerado corriqueiro ao horário próximo do amanhecer: pessoas 
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que passassem a caminho do trabalho, o cantarolar de um ébrio, o 

barulho de um carro ou mesmo o ladrar de um cão. 

A personagem questiona-se sobre que horas seriam, mas “a 

noite nada me respondeu, fechada no seu egoísmo surdo e 

tenebroso” (AZEVEDO, 1893, p.17 − grifos da autora). À todas essas 

observações, a personagem exclama quão singular toda a situação 

lhe parecia: o insólito começa a aparecer de forma mais evidente 

através do silêncio que, deste momento em diante, passa a se tornar 

ainda mais intensificado. Durante todos os momentos do seu 

espertar até então, o narrador vivencia hesitação profunda quanto às 

possíveis explicações para o que está acontecendo. Essa hesitação, 

que é compartilhada com o leitor, posiciona a narrativa no terreno do 

fantástico, conforme discorre Todorov (2012). 

O protagonista começa então a questionar sua própria 

capacidade de ouvir, por isso resolve fazer um teste vibrando o 

tímpano da mesa com toda a força possível. O som, no entanto, se faz 

abafado e lento, “como se lutasse com grande resistência para vencer 

o peso do ar” (AZEVEDO, 1893, p.18). A personagem se questiona 

quanto ao que teria acontecido durante sua “ausência de vida” para 

que aquelas que ele considera como “as duas expressões mais 

impressionadoras do mundo físico”, audição e visão, houvessem sido 

enfraquecidas a tal ponto. O narrador decide então distrair sua mente 

da situação corrente, convencendo-se de que tudo poderia tratar de 

uma ilusão sua, e o faz trabalhando, engajando-se no uso da sua 

pena. 

Depois do momento de intensa escrita que parecia ter durado 

horas, o protagonista fica estarrecido ao observar que não só o dia 

não havia amanhecido como tudo ao seu redor se tornara ainda mais 

silencioso e escuro: “O nascente continuava fechado e negro; a 

cidade deserta e muda” (AZEVEDO, 1893, p.22). 

Uma vez mais a personagem observa o ambiente e questiona 

se não teria enlouquecido, embora cada vez mais veja diante de si um 



447 
 

contexto sobrenatural. O silêncio que ultrapassa a normalidade 

representa o elemento insólito no momento inicial da narrativa em 

que um ambiente familiar ainda se configura presente de alguma 

forma. Nas próximas partes da estória, esse elemento se intensifica, 

de forma a caracterizar a atmosfera de medo que acompanha a saga 

da personagem. 

A ausência de som é perpetuada ao longo da narrativa, 

embora, ainda que remotamente, o narrador e Laura consigam 

estabelecer alguma comunicação entre si. 

Depois de beber, Laura perguntou-me se a luz e 
o som nunca mais voltariam. Respondi 
vagamente, sem compreender como podia ser 
que ela se não assustava naquelas trevas e não 
me repelia do seu leito de donzela. Era bem 
estranho o nosso modo de conversar. Não 
falávamos, apenas movíamos com os lábios. 
Havia um mistério de sugestão no comércio das 
nossas ideias; tanto que, para nos entendermos 
melhor, precisávamos às vezes unir as cabeças 
fronte com fronte. [53] E semelhante processo 
de dialogar em silêncio fatigava-nos, a ambos, 
em extremo. Eu sentia distintamente, com a 
testa colada à testa de Laura, o esforço que ela 
fazia para compreender bem o meu 
pensamento. (AZEVEDO, 1893, p.52 – grifos da 
autora) 

Tal interação ocorre por um tempo limitado. Uma vez que as 

personagens tenham estabelecido seu plano de suicídio e comecem a 

passar pelo processo de involução descrito na parte final da narrativa, 

eles não mais utilizam a faculdade de falar. Agora, seguir-se-á essa 

análise com a terceira temática propulsora do aparecimento do 

insólito na narrativa. 
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A morte apresenta-se de maneira sutil nos primeiros capítulos 

da narrativa, já que os elementos do insólito predominantes então 

são a escuridão e o silêncio. Ainda assim, pode-se destacar a 

sensação que a personagem tem no momento que acorda, ao 

descrever que seu sono foi tão profundo que seu despertar poderia 

ser comparado ao intervalo entre o estágio de sono normal e aquele 

do qual “nunca mais se volta” (AZEVEDO, 1893, p.14). As chamas da 

vela que ainda permanecem na primeira parte da narrativa são 

comparadas ao fogo fátuo das sepulturas, imagem que será retomada 

posteriormente de forma literal, através do cadáver do pai de Laura. 

Outro indicativo de morte nesse momento ocorre quando o narrador 

resolve checar suas plantas e percebe que, além de não mais 

exalarem nenhum perfume, suas folhas pendiam para fora do vaso, 

“como embevecidos membros de um cadáver ainda quente” 

(AZEVEDO, 1893, p.23). 

No momento em que o narrador resolve checar seu relógio e 

descobre que ele estava parado indicando meia-noite, pode-se dizer 

também que há uma espécie de morte também: a do tempo. Sem o 

referencial do relógio ou da luz solar, o protagonista deixa de ter 

qualquer referência temporal. 

O meu relógio, agora inútil, marcava 
estupidamente doze horas. Doze horas de quê? 
Doze horas! [...] isto que vinha a ser? [...] Doze 
horas? [...] Que significaria esta palavra? [...] 
Arremessei o relógio para longe de mim, 
despedaçando-o contra a parede. Ó meu Deus! 
se continuasse para sempre aquela 
incompreensível noite, como poderia eu saber 
os dias que se passavam? [...] Como poderia 
marcar as semanas e os meses? [...] O tempo é o 
sol; se o sol nunca mais voltasse o tempo 
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deixaria de existir; só haveria eternidade! 
(AZEVEDO, 1893, p.33) 

Há, então, a intensificação da presença da morte quando o 

corpo de um vizinho de quarto na pensão é descoberto, estendido na 

cama e embrulhado por um lençol, como se houvesse falecido 

durante o sono. O aspecto do cadáver, porém, é assustador, pois já 

apresenta sinais severos de decomposição, o que levanta a dúvida do 

que poderia ter causado esse efeito tão rapidamente. Ao sair 

tateando por ajuda, o protagonista descobre que não se trata da 

morte da luz, do som ou de um indivíduo apenas, mas de todos ao 

seu redor: 

Era a morte geral! a morte completa! Uma 
tragédia silenciosa e terrível com um único 
espectador, que era eu. Em cada quarto havia 
um cadáver pelo menos! Vi mães apertando 
contra o seio sem vida os filhinhos mortos; vi 
casais abraçados, dormindo aquele derradeiro 
sono, enleados ainda pelo último delírio de seus 
amores; vi brancas figuras de mulher 
estateladas no chão, decompostas na 
impudência da morte; estudantes cor de cera 
debruçados sobre a mesa de estudo, os braços 
dobrados sobre o compendio aberto, defronte 
da lâmpada para sempre extinta. E tudo frio, e 
tudo imóvel, como se aquelas vidas fossem de 
improviso apagadas pelo mesmo sopro; ou 
como se a terra, sentindo de repente uma 
grande fome, enlouquecesse e devorasse de 
uma só vez todos os seus filhos. (AZEVEDO, 
1893, p.28-29) 

Assim como os moradores de Pompéia, antiga cidade do 

Império Romano destruída pela erupção do vulcão Vesúvio, as 

personagens aqui são descritas como se uma morte repentina as 
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tivesse tomado no meio das atividades que estavam realizando. 

Embora o narrador cite brevemente que alguns cadáveres exalavam o 

fedor da peste, não há nenhuma explicação natural ou científica para 

o que possa ter ocorrido, menos ainda para o que poderia ter levado 

à simultaneidade desse acontecimento com o cenário ao redor. 

A morte de todas as pessoas naquele momento, em contraste 

com o fato de que o protagonista era o único que restava com vida 

até aquele momento para presenciar e narrar o acontecido, torna-se 

o que há de mais insólito e assustador na narrativa até o momento. A 

reação da personagem, que passou pela hesitação e pelo medo, 

agora chega ao ápice do terror. 

E por quê? E para onde tinham fugido aquelas 
almas, num só voo, arribadas como um bando 
de aves forasteiras? Estranha greve! Mas por 
que não me chamaram, a mim também, antes 
de partir? [...] Por que me abandonaram sozinho 
entre aquele pavoroso despojo nauseabundo? 
[...] Que teria sido, meu Deus? que teria sido 
tudo aquilo? [...] Por que toda aquela gente 
fugia em segredo, silenciosamente, sem a 
extrema despedida dos moribundos, sem os 
gritos de agonia? [...] E eu, execrávelexceção! 
por que continuava a existir, acotovelando os 
mortos e fechado com eles dentro da mesma 
catacumba? (AZEVEDO, 1893, p.30) 

Com o tempo, e influenciado pelo instinto de sobrevivência e 

vontade de encontrar sua noiva, o narrador passa a se adaptar, ainda 

que primitivamente, à presença dos cadáveres. Um exemplo disto 

ocorre quando o narrador sai em busca de comida, pois já se haviam 

passado muitas horas, talvez até mesmo um dia, desde sua última 

refeição. 

O criado jazia estendido junto à mesa, 
espumando pela boca e pelas ventas; não fiz 
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caso. Do fundo dos quartos vinha já um bafo 
enjoativo de putrefação ainda recente. 
Arrombei o armário, apoderei-me da comida 
que lá havia e devorei-a, como um animal, sem 
procurar talher. Depois bebi, sem copo, uma 
garrafa de vinho. E, logo que senti o estômago 
reconfortado e, logo que o vinho me alegrou o 
corpo, foi-se-me enfraquecendo a ideia de 
morrer com os outros e foi-me nascendo a 
esperança de encontrar vivos lá fora, na rua. 
(AZEVEDO, 1893, p.35) 

A capacidade de adaptação e o instinto de sobrevivência do 

narrador recebem destaque nessa passagem do conto. Como a 

própria personagem destaca parágrafos antes, a fome é a voz mais 

poderosa do instinto de conservação pessoal. O amor, ainda segundo 

ele, seria o equivalente para o instinto de conservação da espécie; e é 

por isso que, em seguida, ele vai em busca de Laura. Ao dirigir-se às 

cegas para a casa da família de sua amada, o narrador desespera-se 

ao encontrá-la aparentemente morta. Ele se declara, afaga-a e beija-

a, numa passagem de claro teor necrofílico. 

Sim! Sim, minha esposa e minha sombra 
querida, se tua alma impaciente não esperou 
por minha alma, teu corpo será na morte o 
companheiro inseparável do meu corpo! Meus 
braços não te deixarão nunca mais! nunca mais! 
Aqui, neste peito, onde repousas agora o teu 
formoso rosto já sem vida, tens tu o teu túmulo! 
Meus últimos pensamentos e meus últimos 
beijos serão as flores de tua sepultura! E, em 
vão tentando falar assim, chamei-a de todo 
contra meu corpo, entre soluços, osculando-lhe 
os cabelos. (AZEVEDO, 1893, p.48) 

Esse cenário é levemente atenuado com a descoberta de que a 

jovem está viva também, assim como ele. Nesse novo cenário, em 
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que a regra geral é estar misteriosamente morto, ser um dos raros 

sobreviventes se torna um aspecto singular na estória. 

Nos últimos capítulos do conto, a morte, enquanto elemento 

insólito, faz-se presente mais uma vez, quando desvela-se, aos 

poucos, de que forma o narrador e sua noiva encontrarão seu fim. A 

princípio, decidem morrer juntos no mar, e o deslocamento entre a 

casa de Laura e a praia mostra-se tão difícil que ambos desejam que a 

morte chegue ainda mais rápido. Ao longo do caminho, os 

apaixonados experimentam transformações que vão na contramão 

da evolução humana, já que passam de humanos à animais 

irracionais, e então tornam-se árvores, em seguida minerais e 

desfazem-se em éter no ar. É a morte que ocorre processualmente, e 

oposição à todas as mortes repentinas apresentadas no ápice da 

narrativa. Isso também mostra uma nova face do insólito através da 

mesma temática, já que também esse processo vai contra as leis que 

a priori regiam o mundo da narrativa apresentada no conto. 

A Bola, assim como Demônios, também tem sua narrativa 

desenvolvida a partir do ponto de vista de um escritor. O narrador-

personagem começa sua história descrevendo sua mudança com a 

família da cidade de Campinas para o Rio de Janeiro, especificamente 

para o Hotel Metrópole, no bairro das Laranjeiras, no ano de 1904. A 

isso, segue-se a descrição dos aposentos ocupados pela família, sua 

mobília simplória, os hóspedes, e a atmosfera que circundava o local. 

Descobre-se, em seguida, que os meios de sustento do escrito 

não têm sido suficientes para prover qualidade de vida para o escritor 

e os seus, o que fica claro na descrição a seguir: 

Ali vivia eu recluso, como acorrentado à mesa 
insular, realizando o prodígio de tirar da pena os 
recursos necessários à vida, mas como os 
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trabalhos eram remunerados mediocremente, 
só pela quantidade conseguia eu o milagre que 
me tornou asceta como Antão ou Bruno, não só 
de corpo, pela magreza, como de espírito, pela 
acedia. (NETO, 2011, p.73-74 – grifos da autora) 

Assim, o escritor encontrava-se cada vez mais fraco, apático e 

disciplinado pela rotina de escrever em demasia, da qual se abstinha 

uma vez por semana apenas, tempo esse que “far-me-ia falta no fim 

do mês” (NETO, 2011, p.74). Sua esperança é que logo recebesse uma 

nomeação para o estrangeiro, a fim de se desfazer desse tipo de vida. 

É então numa noite de insônia que o evento insólito, em torno 

do qual a história gira, finalmente ocorre. Enquanto o escritor ocupa-

se em escrever no silêncio da madrugada, “um estalido seco” (NETO, 

2011, p.74) originado num dos cantos da sala chama sua atenção. É 

explicado então ao leitor que o barulho veio de uma bola branca de 

celulóide, com um grão de chumbo dentro, que o escritor trouxera 

como brinquedo para um de seus filhos. 

A princípio, a personagem atribui o acontecimento à existência 

de ratos no local, que poderiam ter tocado o objeto, fazendo com que 

este deslizasse para a direção da escrivaninha de onde o escritor 

observava. No entanto, a bola moveu-se novamente, subindo de 

volta para o canto de onde saíra. 

A reação do escritor é de hesitação e medo. Ele então sai do 

cômodo e dirige-se para o quarto cautelosamente, receando 

provocar nova manifestação do insólito que acabara de testemunhar. 

Deitado e tremendo, a personagem ouviu ainda algumas vezes o 

ruído da bola até que finalmente uma de suas filhas começou a 

chorar, som que “exorcizou” o estado de pavor do escritor de dentro 

dele e finalmente o permitiu adormecer. 

A história termina com a gélida observação feita pelo narrador-

personagem na manhã seguinte ao acontecimento terrificante: A 

bola, que se encontrava no canto da sala no momento em que ele 
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deixara a sala na noite anterior, agora encontrava-se debaixo de sua 

escrivaninha. Após essa curta narração do segundo conto em estudo, 

os tópicos seguintes abordarão a presença do elemento insólito sob 

as temáticas anteriormente explicitadas: medo, silêncio e morte. 

Embora o medo já esteja presente desde o início da narrativa, 

com o receio da personagem de não conseguir escrever o suficiente 

para o seu sustento e da família, de não conseguir sua nomeação 

para o exterior, e de ver seus filhos e esposa padecerem de suas 

complicações, é só com o advento da movimentação da bola que o 

medo se torna reação diante do incompreensível ou desconhecido, 

como apontam Lovecraft (2008) e Roas (2014). 

Ao iniciar sua narrativa acerca desse evento específico, o 

narrador declara: “Foi em uma dessas noites que, pela primeira vez, 

senti o sangue regelar-se-me, as carnes crisparem-se-me, arrepiarem-

se-me os cabelos de pavor” (NETO, 2011, p.75). Essa reação deve-se à 

segunda movimentação da bola, quando esta, sem que nenhuma 

força lhe fosse aplicada, rolou de volta ao canto onde estava 

inicialmente. 

É então que o escritor, vendo que aquele acontecimento 

desafia a leis do mundo no qual está inserido (TODOROV, 2012), 

hesita e sente medo: 

Se, como eu me explicara, ela viera pela 
inclinação do soalho, como assim remontava 
vencendo o aclive? Se descera impelida por 
algum rato, que força a fazia voltar, e direta, ao 
sitio de onde se deslocara levada como por 
atração magnética? 

Acompanhei-a com olhar pávido e sentia-me 
enregelar, transido. Os olhos ardiam-me fitos no 
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estranho objeto que se movia animado, que se 
dirigia, conscientemente, em rumo direto, sem 
o menor desvio e, chegando ao ângulo de onde 
partira ali se encravou e ficou. (NETO, 2011, 
p.74) 

O fragmento acima configura como o ápice da manifestação do 

insólito na narrativa. O sentimento de medo da personagem aumenta 

à medida que tenta racionalizar o ocorrido, porém, como ela ressalta, 

“o meu pavor crescia tolhendo-me em paralisia gélida” (NETO, 2011, 

p.76). O narrador se refugia no quarto, pois o medo impede-o de 

retornar ao cômodo anterior e enfrentar a força incompreensível que 

compelia a bola a se mexer. 

Entrei no quarto. Estrias fúlguras lampejavam 
nos espelhos. Todo eu vibrava 
estarrecidamente. Quis, entretanto, reagir, 
tornar à sala, desafiar o sobrenatural; faltou-me 
ânimo. Deitei-me e fiquei tiritando sob as 
cobertas como se o leito estivesse gelado. 
(NETO, 2011, p.76) 

Após o choro de sua filha distraí-lo do acontecimento, o 

narrador consegue adormecer. Na manhã seguinte, novamente o 

medo se faz presente diante de uma nova manifestação insólita: “À 

porta, porém, estremeci aterrado: a bola, que eu deixara encurralada 

no ângulo da sala, achava-se debaixo da minha cadeira.” (NETO, 2011, 

p.76). Assim, pode-se perceber a presença do medo desde o início da 

manifestação do insólito na estória, até o seu final, sem maiores 

explicações acerca de como tudo ocorreu. Em seguida, discorrer-se-á 

acerca da temática seguinte, o silêncio. 

Em A Bola, o silêncio funcionará como forma de estabelecer o 

ambiente onde o acontecimento insólito ocorrerá e poderá ser 
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testemunhado pelo narrador-personagem, o escritor. Assim, os sons 

relacionados ao evento potencialmente sobrenatural serão 

apresentados a partir de adjetivos que expõem a natureza 

amedrontadora do ocorrido. 

Assim, tem-se que, na madrugada do ocorrido, a personagem 

“escrevia no grande silêncio da casa adormecida” (NETO, 2011, p.75); 

que era “crebro estrépito” a bola se movimentando de volta ao seu 

ponto inicial; e que, por isso, “A sala encheu-se de soturno ressoo 

como de concha” (2011, p.76 – grifo da autora). É ainda “No silêncio 

e na escuridão do quarto” (2011, p.76) que o escritor treme de medo 

diante da incompreensão do que ele presenciara e percebera que 

ainda ocorria no cômodo ao lado, que era “lúgubre quietação”. 

Finalmente, com o choro da filha que o fizera se desprender do 

transe em que se encontrava, naquela atmosfera que “se desvanecia 

como se dissipam as sombras ao bruxoleio de alva” (2011, p.75 – 

grifo da autora). 

Antes, porém, que a bola ocupasse o foco do conto, algumas 

referências aos sentidos do escritor são feitas na narrativa. Ao 

descrever o ambiente no qual estava inserido após a mudança de 

cidade, o escritor observa que “O silêncio, durante o dia, era tórpido 

e ainda mais dormente o tornava o rechino monótono das cigarras” 

(NETO, 2011, p.73). Assim, embora o silêncio fosse elementar para 

que a personagem pudesse escrever satisfatoriamente, não 

configurava como algo que fosse do seu agrado. Em lugar disso, 

preferia os momentos em que parava para “espairecer um pouco no 

jardim” divertindo-se com a correria das crianças. 

Esses descansos estavam intercalados com os momentos de 

trabalho árduo, que por vezes resultavam em sintomas físicos e 

mentais, como o escritor os descreve ainda no mesmo parágrafo: 

“vencido pela fadiga, sentia os olhos obscurecerem-se-me em 

obnubilações ou doer-me o dorso da longa curvatura em que o 

forçava” (NETO, 2011, p.74 – grifo da autora). A descrição destacada, 
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mais que uma referência à momentânea perda de visão da 

personagem, remete a uma indicação que seus sentidos não seriam 

tão confiáveis. 

Obnubilações, por definição, referem-se a estados de 

perturbação e entorpecimento mental, nas quais um indivíduo não 

faz boa associação de ideias e pode ter sua visão ofuscada ou 

brevemente subtraída, o que levaria a má percepção dos objetos ao 

seu redor. Seria, portanto, possível que o acontecimento descrito 

pelo escritor envolvendo a bola pode ter sido “percebido” por ele 

daquela forma, o que não significa necessariamente que tenha 

“ocorrido” como tal. Com isso, uma explicação natural para o 

elemento insólito seria possível, embora a história termine sem 

pender para o Estranho ou Maravilhoso, mantendo a dubiedade 

características do Fantástico até o fim. 

A morte apresenta-se no conto de formas sutis, uma vez que 

ninguém chega propriamente a morrer ao longo da história. 

Indicações que a personagem e outros próximos estivessem no limite 

entre vida e morte, no entanto, são apresentados durante a primeira 

metade do conto. Conforme já explicitado no resumo da obra, era 

com muito custo que o escritor conseguia produzir em quantidade 

suficiente para que conseguisse “os recursos necessários à vida” 

(NETO, 2011, p.73), por conta da mediocridade do seu pagamento, e 

que já se encontrava em estado de magreza e apatia por conta dessa 

limitação. Discorreu-se ainda como a rotina rígida de trabalho o 

sentenciou a diversos sintomas físicos e mentais, inclusive a insônia 

que propiciou seu testemunho do evento insólito na narrativa. Tem-

se, ainda, a situação de sua família, como se pode ler sucintamente 

no parágrafo a seguir: 
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A minha saúde, sempre periclitante, equilibrada 
pela ciência e pelo desfecho carinhoso de 
Francisco Fajardo, enfermidades das crianças e, 
por fim, agravando a situação precária, a doença 
de minha mulher, tornaram-me os dias mais 
sombrios. (NETO, 2011, p.74) 

Não há, ao longo da narrativa, indicações sobre quais 

exatamente seriam os problemas que assolavam os filhos e a esposa 

do escritor, mas o uso de vocábulos distintos para tratar daqueles ou 

desta pode trazer uma pista de que não se tratam da mesma coisa. 

Para os filhos, o escritor usa o termo enfermidade, e, para a esposa, a 

palavra doença. Segundo o médico e escritor Lemos Torres (1961), 

enfermidade vem do latim infirmita, infirmatatis (de infirmus), que 

significa “fraqueza, debilidade. Incapacidade de realizar algo de 

habitual devido a uma deficiência; corresponde no grego a astheneia, 

astenia, que designa propriamente fraqueza muscular”. 

Doença também é uma palavra originada no latim dolentia, de 

dolens (dor) e do verbo doleo, dolere, e que, portanto, indica sentir 

ou causar dor, perturbação em que há dor, afligir-se, amargurar-se. 

Outro termo em latim para doença era morbus, palavra que originou 

os termos mórbido, morbidade, etc. Assim, pode-se interpretar que, 

enquanto os filhos sofriam de algo relacionado à fraqueza, sua 

esposa padecia de algo mais grave. Corroboram com isso menções às 

crianças brincando no jardim num momento anterior no texto, 

enquanto em momento algum a companheira do escritor é citada 

novamente praticando qualquer ação que fosse ao longo da 

narrativa. Mesmo quando, ao final do conto, uma das crianças acorda 

e chora, é a ama quem vai acudi-la e amamentá-la. 

Requer também especial atenção a menção a Francisco 

Fajardo, ainda nesse mesmo fragmento. Fajardo foi Membro Titular 

da Academia Nacional de Medicina, escreveu acerca da febre 

amarela, cólera e beribéri e desenvolveu uma tese acerca do 
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Hipnotismo, sendo um dos pioneiros nessa área no país. Faleceu aos 

42 anos, em 1906, acidentalmente ao tomar um soro antipestoso. A 

referência a esta notável figura do desenvolvimento científico na 

virada do século indicam que o narrador-personagem poderia sofrer 

ou ter sofrido de um desses males que assolaram o país durante a 

segunda metade do século XIX e primeiras décadas do século XX, e 

levaram a óbito milhares de pessoas. 

Referências mais diretas à morte também estão presentes no 

conto, sobretudo após a principal manifestação do insólito na 

narrativa, ou seja, a movimentação inexplicável da bola pelo assoalho 

do cômodo. O escritor, personagem sob cujo olhar o leitor tem 

acesso ao ambiente dos eventos ocorridos, descreve que a chama do 

gás “tremia tornando-se de livor funéreo” (NETO, 2011, p.76 – grifo 

da autora). Mais adiante, ainda na mesma página, quando descreve o 

choro da filha em meio ao silêncio pavoroso daquela situação, o 

escritor diz que “Era um som de vida, único naquela lúgubre 

quietação rondada pela Morte” (2011, p.76 – grifos da autora). Assim, 

embora nenhum assassinato ou falecimento tenha ocorrido no 

transcorrer daquele evento, a principal associação que o escritor faz é 

com a Morte, com inicial maiúscula, e o adjetivo que mais usa para 

descrevê-lo é lúgubre, que é relativo à morte e evoca as ideias de 

morte, fúnebre e macabro. 

A partir da análise aqui desenvolvida, foi possível observar que, 

tanto no conto Demônios (1893), quanto no conto A Bola (1927) 

fazem-se presentes a hesitação e o medo, elementos considerados 

fundamentais para a existência de uma narrativa dentro dos limites 

do fantástico. Pôde-se constatar ainda que o primeiro conto, de 

Aluísio Azevedo, se encaixa na categoria do fantástico visionário, uma 

vez que as detalhadas descrições do cenário sobrenatural através da 
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experiência sensorial do narrador são características dessa vertente, 

conforme as categoriza Ítalo Calvino. Já o segundo conto em estudo, 

de autoria de Coelho Neto, pertence à categoria do fantástico 

cotidiano, uma vez que as referências ao sobrenatural são bem mais 

sutis e demandam maior atenção aos seus detalhes e interpretações. 

As temáticas do medo, do silêncio e da morte comprovaram-se 

como formas basilares na instauração do elemento insólito nas 

narrativas. Em Demônios, as duas primeiras mais recorrentes no início 

da narrativa, enquanto a última se torna o principal elemento na 

metade da narrativa e ao final. Já em A Bola, as duas primeiras 

temáticas se fazem presente ao longo de toda a história, enquanto a 

última se mostra de forma mais direta e com maior intensidade na 

segunda metade do conto. 
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Lucas Henrique da Silva (UEL) 

“Por que me fitas com olhos sem poder de visão?” 

(Macbeth, W. Shakespeare) 

E. T. A. Hoffmann (1776-1822) escreve a primeira versão de “Os 

autômatos” em 1814, publicando-o em uma revista de música da 

época (HIRT, 2010). Cinco anos mais tarde, porém, o alemão 

empenha um novo esforço sobre o texto, transformando-o em um 

conto fantástico, para então integrar a coletânea Os Irmãos de 

Serápio (1819). O título origina-se de um grupo de amigos 

intelectuais do qual o escritor fazia parte, junto de nomes como os 

poetas Achim von Armin (1781-1831) e Adalbert von Chamisso (1781-

1838). Neste conjunto de narrativas, Hoffmann toma a sua própria 

realidade como principal material de trabalho. 

A arquitetura destas narrativas se baseia num 
enquadramento particular: cada um dos contos 
é precedido ou acrescido de comentários que, 
no texto, são atribuídos aos que estariam 
acompanhando as histórias, os interlocutores do 
orador. Com os nomes mudados, aparecem aqui 
todos os “Irmãos” opinando sobre os roteiros e 
seus desfechos. A inclusão destas falas quebra a 
linearidade da leitura, provocando uma ilusão 
metalinguística. Coincidentemente, são uma 
mostra verídica das relações com seus pares, em 
especial com aqueles que, com ele, respondiam 
a duas paixões elevadas: a vocação pela escrita 
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e o fascínio pelo inaudito. (CESAROTTO, 1987, 
p.112) 

No conto “Os autômatos”, podemos identificar esta atitude nas 

personagens. Para construir Ludwig, por exemplo, jovem de 

profundos conhecimentos musicais, Hoffmann toma como modelo 

um de seus ídolos da época: Ludwig van Beethoven (1770-1827), 

grande personalidade da música romântica. Assim como esta 

homenagem, outras personagens partem de figuras reais, como 

Ferdinando, por exemplo, que se faz baseado em um dos amigos 

pessoais de Hoffmann: Dr. David Ferdinand Koreff, físico alemão e 

membro do grupo. 

Ferdinando e Ludwig são duas personagens que atendem a um 

padrão da obra hoffmanniana: a dupla de artistas que vai contra o 

senso comum. São figuras encontradas em outros textos do escritor 

alemão, como “A janela de esquina do meu primo”, por exemplo, com 

o personagem-narrador e o primo doente, ou Gato Murr, em que o 

músico Kreisler e seu gato, simbolizando o romântico e o burguês, 

dividem a folha de memórias. No caso de “Os autômatos”, 

Ferdinando e Ludwig representam a crítica hoffmanniana à voga dos 

autômatos da época. Isto porque, no momento em que escreve o 

conto, os autômatos constituíam um grande interesse artístico e 

científico, e as máquinas musicais ganhavam cada vez mais espaço46. 

Esta crítica, então, faz-se encenada pelas personagens. Seus diálogos, 

                                                           
46

 Um grande exemplo desta tendência artística de autômatos musicais na época são 
as máquinas de Vaucanson. Jacques de Vaucanson (1709-1782) construiu os 
autômatos mais célebres do século XVIII. Seu autômato flautista, referenciado na 
obra de Hoffmann, foi um de seus trabalhos. Segundo Mario Giuseppe Losano (1992, 
p.81), no fim do século XVIII, suas obras foram recuperadas pelo conselheiro alemão 
Gottfried Cristoph Beires (1730-1809), o que contribuiu para a acolhida das figuras 
na literatura da época. Em “Os autômatos”, Hoffmann mostra-se um conhecedor 
profundo desta e de outras histórias envolvendo autômatos. Cesarotto, inclusive, 
menciona um relato de uma orquestra de autômatos relatada por Hoffmann em seus 
diários. 
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declamados como em dueto, inserem-se nos debates filosóficos da 

época. Este marco estrutural da narrativa constitui o que Cesarotto 

chama de “ilusão metalinguística” (1987, p.112). 

Além destas, outras personagens encontram-se implicitamente 

imbricadas no mundo do escritor. Para construir o Professor X, por 

exemplo, ilustre magnetizador e pesquisador de autômatos, 

especialmente aqueles musicais, Hoffmann provavelmente também 

toma como um primeiro modelo a imagem do conselheiro alemão 

Gottfried Cristoph Beires. No conto, Beires é mencionado como rival 

do Professor, conforme o seguinte trecho:  

o Professor possui autômatos magníficos, em 
especial os musicais, rivalizando de longa data 
nessa ciência com o conselheiro áulico B., com 
quem se corresponde sobre toda a espécie de 
arte mecânica e também mágica (HOFFMANN, 
1993, p.98) 

Todas estas primeiras relações sinalizam as marcas da 

duplicidade, elemento que atravessa o texto como um todo. Em “Os 

autômatos”, Hoffmann efetiva o duplo além de seu uso argumental. 

Temos uma gama de figuras que, em certo momento da narrativa, 

comunica-se profundamente, como se constituísse alteregos em 

torno da verdadeira personagem principal: o autômato Turco. 

Entretanto, ele não é o único autômato, como nos indica o título no 

plural, e sua presença parece apontar para algo maior: a usurpação 

da arte pelo seu duplo mecânico. 

Os autômatos são personagens que aparecem em, no mínimo, 

dois contos fantásticos de Hoffmann, como elementos constitutivos 

do noturno em seus textos. Em “O Homem da Areia”, conto de 1815, 

publicado em Quadros noturnos, a boneca Olímpia engana a 
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sociedade burguesa, passando-se por uma mulher de verdade, 

desestabilizando a inteligência dos seus convivas e, até mesmo, a do 

leitor. O conto “Os autômatos”, de quatro anos mais tarde, insere-se 

na mesma vertente, como um “tratado sobre as máquinas” 

(CESAROTTO, 1987, p.147). Neste último, porém, aprofunda-se a 

caracterização destas personagens, permitindo uma atualização do 

tema. 

Em “Os autômatos”, o autômato bizarro chamado Turco 

falante, além de cópia perfeita, é capaz de lançar um aterrador olhar 

místico para o recôndito de seus interlocutores. Muito bem 

proporcionada e trajada à moda turca, a figura não se encerra em si e 

representa toda uma classe de personagens mecânicas. No conto, 

Hoffmann expande a sua galeria, trazendo, inclusive, autômatos reais 

para a sua ficção. Na galeria do Professor X, encontramos figuras 

como o flautista de Vaucanson, a tocadora de harmônica, assim como 

muitas outras personalidades mecânicas emblemáticas do século 

XVIII. São alteregos do autômato Turco, que o representam em sua 

ausência. Forma-se, assim, um mosaico de duplos. Junto de seu 

maestro, o horrendo Professor, o autômato constitui-se por notáveis 

capacidades artísticas, mas sua música é uma orquestra fúnebre. 

Segundo Otto Maria Carpeaux (1942), em Contes d’ Hoffmann, 

o mundo dos textos hoffmannianos é dividido em um duplo. De um 

lado, os autômatos representam o negativo do maravilhoso; do outro, 

encontra-se a arte, elemento mágico por natureza, que passa 

despercebido aos olhos dos homens e da sociedade. O desenfreado 

crescimento da mecânica alienou o homem das artes. Assim, a tarefa 

do artista é defender a música do monstro inânime, que ameaça 

usurpá-la com suas engrenagens imitadoras. Esta ideia fixa de 

Hoffmann caracteriza o autômato como duplo, reduplicações da 

personalidade do herói, que se vivificam para intervir funestamente 

em seu destino. Nesta batalha, porém, o homem não raramente 

perde o controle, ficando sob o capricho de forças obscuras 
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horripilantes, como um verdadeiro autômato desprovido de livre 

arbítrio. É justamente o que acontece com Ferdinando em “Os 

autômatos”, que clama aterrorizado: “Seja fiel! Seja fiel! Ah, sinto que 

uma força estranha apoderou-se de mim, alcançando as cordas mais 

secretas da minha alma que agora são obrigadas a soar de acordo 

com seus desígnios, mesmo que para isso eu deva morrer!” 

(HOFFMANN, 1993, p.109). Assim, a profunda ligação entre os seres 

vivos e as figuras imitadoras é colocada em xeque. 

Oscar Cesarotto, em No olho do outro, afirma que o autômato 

constitui o “duplo mecânico do ser humano” (1987, p.147), sendo o 

seu aspecto o “traço determinante do seu poder perturbador” (1987, 

p.153). Segundo Adilson dos Santos em “Périplo pelo território do 

duplo” (2009), no duplo, a identificação de caracteres 

diametralmente semelhantes é positiva. Entretanto, se pensarmos no 

caso do autômato, esta característica transforma-se em motivo de 

angústia. Este duplo, criado pelo seu original com o intuito de 

cumplicidade – e subordinação –, não raro se revela negativo, por 

meio de um jogo de aparências. Assim, o substituto perfeito, de 

repente, torna-se o usurpador. 

Nas representações do duplo, o papel de outro é determinado 

a partir de diversos fatores: “padrões de comportamento, suas 

crenças, seus conhecimentos, seus costumes e valores” (SANTOS, 

2009, p.74), etc. Sendo assim, se o autômato, por natureza, é incapaz 

de agir e pensar por conta própria, o que gera então o sentimento 

negativo, que o transforma em alheio, estrangeiro? Podemos afirmar 

que, na literatura, este fator está ligado diretamente à representação. 

Afinal, conforme afirma Freud em “O Inquietante”,  

entre muitas liberdades do criador literário está 
a de escolher a seu bel-prazer o mundo que 
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apresenta, de modo que este coincida com a 
realidade que nos é familiar ou dela se distancie 
de alguma forma (2010, p.372)  

No caso da animação de figuras inertes, o efeito, se negativo ou 

harmonioso, depende desta representação dada pelo escritor, pois 

“nós o seguimos em qualquer dos dois casos” (2010, p.372). 

Desta forma, a animação do inanimado apresenta-se sob 

diferentes facetas. Conforme o psicanalista, para a criança, a 

animação de suas bonecas não representa uma angústia, mas antes 

um desejo. Assim, nos contos de fadas, por exemplo, a animação de 

objetos inanimados são elementos harmoniosos. Entretanto, na 

literatura fantástica, demonstra-se o quão angustiante pode se tornar 

a realização desses desejos infantis na vida adulta. Estes conteúdos 

são elementos constitutivos do que Freud chama de sentimento do 

inquietante (unheimliche). São angústias aparentemente 

desconhecidas, mas dolorosamente familiares, pois se relacionam 

àqueles conteúdos do Eu como desejos reprimidos, noções superadas 

– como a crença no sobrenatural –, o medo da morte, entre outros. 

São elementos que deveriam permanecer ocultos, mas que retornam 

sob uma nova solicitação. 

Na literatura, falamos de um efeito do inquietante, por meio do 

tratamento do escritor de temas angustiantes. Neste contexto, na 

esteira de Freud, separando o inquietante vivenciado do inquietante 

literário, e dando uma maior flexibilidade para o segundo, o fator da 

representação para gerar o referido efeito adquire primeiríssima 

importância. No caso do inanimado animado, Freud elucida a questão 

da representação valendo-se de contraposições entre o modo de 

Hoffmann e outros tratamentos literários do tema, conforme o 

trecho: “nos contos de Andersen, os utensílios domésticos, os móveis 

e o soldadinho de chumbo são animados, e nada está mais longe de 

ser inquietante” (2010, p.367). Entretanto, acreditamos que o próprio 

material da obra hoffmanniana é suficiente para tal distinção. 
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Hoffmann demonstra uma grande versatilidade em tratar deste 

tema, confirmando o seu papel de pioneiro. No conto “O Quebra-

Nozes e o Camundongo Rei”, por exemplo, a animação do inanimado 

é elemento harmonioso. A pequena Marie vê na vida de seu boneco 

quebra-nozes um cúmplice para as suas aventuras. Aliás, no próprio 

texto de “Os autômatos”, há um duplo trabalho com o referido tema. 

Nele, a animação de objetos sem vida é motivo de profundo terror, 

porém, em certos trechos, suspende-se o clima horripilante e 

retornamos à harmonia infantil. Eis um exemplo: 

“Devo confessar”, continuou Ludwig, “que a 
figura, logo que entrei, lembrou-me nitidamente 
um belíssimo quebra-nozes que, quando eu era 
criança, ganhara de um primo de Natal. O 
homenzinho representado pelo quebra-nozes 
apresentava um semblante de gravidade 
cômica, e, quando devia quebrar uma noz muito 
dura, girava, cada vez, graças a um mecanismo 
interior, enormes olhos que lhe saltavam da 
cabeça; isso proporcionava ao objeto algo de 
tão vivo e burlesco que eu podia brincar horas a 
fio com ele, que se tornava em minhas mãos 
uma verdadeira mandrágora. (1993, p.96) 

É como se Hoffmann antecipasse a narrativa do “Quebra-

nozes”, presente no mesmo livro em que consta “Os autômatos”. 

Reatando com o trecho, logo em seguida Ludwig é obrigado a 

concordar que os autômatos agora nada parecem com o seu quebra-

nozes. A mudança de representação do autômato de harmônica para 

negativa demonstra o efeito do inquietante atravessando as 

personagens, pois a harmonia da infância retorna agora como a mais 

terrível das angústias. 

Nesta duplicidade de representações, predomina-se, 

obviamente, a negativa. Agora a imaginação de bonecos realizando 

os mesmos movimentos – como o girar de olhos do quebra-nozes, 
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gesto que o Turco também faz – é o que de mais horrível pode 

alcançar imaginação. Os quebra-nozes da infância são substituídos 

por aterradoras bonecas dançarinas e máquinas que cantam. 

Já a relação de um homem vivo com figuras 
inertes que imitam com perfeição os 
movimentos e a forma do ser humano é para 
mim algo opressivo, sinistro, eu diria aterrador. 
Não posso deixar de imaginar que deve ser 
possível fazer com que autômatos, através de 
mecanismos internos ocultos, dancem com 
graça e agilidade, associando-lhes homens vivos 
que rodopiariam com eles danças de todos os 
tipos, onde se veria o dançarino em carne e osso 
agarrar a dançarina de madeira e sair girando 
com ela – você suportaria esta visão um minuto 
que fosse, sem ficar intimamente horrorizado? 
(1993, p.103) 

As personagens humanas de “Os autômatos”, em confronto 

com as figuras sem vida, sofrem uma experiência de identificação 

insólita. Nas palavras de Cesarotto, a imagem de si, roubada pelo 

duplo mecânico, “agora se apresenta como alheia” (HOFFMANN, 

1993, p.153). Atendo-se a esta questão, podemos dizer que o 

autômato se caracteriza como um duplo exterior, categoria em que o 

processo de identificação faz-se de forma “extrínseca ao ‘eu’” 

(SANTOS, 2009, p.74). Como se dá neste tipo de duplo, o exterior é 

apenas o primeiro passo, e o processo encaminha-se para o interior, 

abalando as noções básicas do Eu, como a ideia narcísica da imagem 

de si. Ocorre-se, assim, uma ruptura com a dicotomia do Eu/outro. O 

Eu animado, autônomo, olha para o outro inanimado, autômato, e de 

repente estes limites se confundem. Entretanto, é na compreensão 

de que os olhos do outro são desprovidos de vida que esta ruptura 

configura uma identificação não pacífica, conflituosa. A dicotomia do 

vivo/morto é então questionada. 
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A morte é um dos mais profundos temas do duplo inquietante. 

Está ligado a “força de nossas reações emotivas originais e a incerteza 

do nosso conhecimento científico” (FREUD, 2010, p.353); segundo 

ele, o duplo com o tempo tornou-se o mensageiro da aniquilação. 

Desta forma, tudo o que se relaciona com cadáveres e o retorno dos 

mortos é material de profunda angústia. A ideia de que “o morto 

tornou-se inimigo do que sobrevive e pretende levá-lo consigo para 

partilhar sua nova existência” (2010, p.362) é um tema inquietante 

que encontra uma representação distorcida no autômato. Constitui-

se como uma noção de diferença estabelecida entre o Eu e o outro. 

No nosso conto, constantemente as personagens humanas imaginam 

os autômatos como figuras mortas, como se vivessem uma espécie 

de pesadelo: “o seu esplendido e espirituoso Turco, que revira os 

olhos, gira a cabeça e levanta os braços, me perseguiria, em noites de 

insônia, como um monstro necromante” (1993, p.88 – grifos do 

autor). Semelhantes representações efetivam-se inúmeras vezes: 

“figuras que são ao mesmo tempo morta e viva”; “estátuas de uma 

vida morta ou de uma morte viva” (1993, p.87). 

Esta noção de diferença abala o processo de alteridade (ou 

outridade) que caracteriza o duplo. Compreendida por Abbagnano 

como o ato de “ser outro, colocar-se ou constituir-se como outro” 

(2003, p.34), a alteridade efetiva-se como um mecanismo de 

autoconhecimento. Conforme Santos, o contato com o outro 

“provoca o retorno do indivíduo sobre si mesmo, na tentativa de se 

entender” (2009, p.75). O duplo, assim, destrói a percepção que cada 

um tem de si mesmo. Fazendo uso das palavras de Julia Kristeva: “a 

partir do outro, eu me reconcilio com a minha própria alteridade-

estranheza, que jogo com ela e vivo com ela” (1994, p.191). Assim, a 

própria estranheza do outro comunica a estranheza daquele que 

observa. Em relação a isto, faz-se uso das palavras de Santos: 

Pode suscitar a identificação de um com o 
outro, o que equivale dizer o reconhecimento 
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do outro como sendo o seu duplo. A sensação 
do insólito é o motor de identificação. No 
contato com o outro, com a diferença que ele 
suscita, o Eu sente emergir anseios 
inconscientes, um outro lado que, até então, 
desconhecia. Ao deparar-se com seus aspectos 
essenciais, ele se descobre, de algum modo, 
análogo. (2009, p.74) 

Em outras palavras, entende-se que o duplo parte da 

alteridade que o confronto com o outro ocasiona. O olhar crítico do 

homem sobre a máquina perfeita denuncia a sua carência de vida, 

mas o olhar do duplo em retorno expõe a própria estranheza deste 

em relação à sua limitação. Neste confronto, saltam aos olhos 

conteúdos reprimidos essenciais ao Eu. Nesta esteira, Freud afirma 

que o duplo pode avançar para a divisão opositiva que integra a 

psicologia do Eu. A partir das considerações iniciais de nomes 

notáveis da fortuna crítica do duplo, como Otto Rank, o psicanalista 

coloca esta questão da seguinte forma: 

A ideia do duplo não desaparece 
necessariamente com esse narcisismo inicial, 
pois pode adquirir novo teor de estágios de 
desenvolvimento posteriores da libido. No Eu 
forma-se lentamente uma instância especial, 
que pode contrapor-se ao resto do Eu, que 
serve à auto-observação e à autocrítica, que faz 
o trabalho da censura psíquica e torna-se 
familiar à nossa consciência como “consciência”. 
No caso patológico do delírio de estar sendo 
observado, ela torna-se isolada, dissociada do 
Eu, discernível para o médico. O fato de que 
exista uma instância assim, que pode tratar o 
restante do Eu como um objeto, isto é, de que o 
ser humano seja capaz de auto-observação, 
torna possível dotar de um novo teor a velha 
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concepção do duplo e atribuir-lhe várias coisas, 
principalmente aquilo que a autocrítica vê como 
pertencente ao superado narcisismo dos 
primórdios. (2010, p.352) 

Assim, projeta-se na figura do outro tudo aquilo que é interior 

ao Eu, mas ao mesmo tempo lhe é estranho. Por meio deste 

processo, possibilita-se uma terrível auto-observação, onde o Eu é 

tratado como um objeto. A partir desta colocação, podemos pensar 

na relação entre as figuras imitadoras e a angústia de ser observado, 

como um reflexo deste processo de autocrítica. No conto, esta 

representação é explicita, conforme se nota no trecho a seguir: 

Já muito jovem, fugia delas chorando, quando 
era levado a uma sala com figuras de cera, e até 
hoje não posso visitar uma exposição desse 
gênero sem ser assaltado por uma sensação de 
horror e mal-estar. Gostaria de exclamar, com 
Macbeth: ‘Por que me fitas com olhos sem 
poder de visão?’, quando vejo dirigidos a mim 
aqueles olhares fixos, mortos, vítreos em todos 
aqueles potentados, famosos heróis, assassinos, 
bandidos, e estou convencido de que a maioria 
das pessoas compartilha comigo dessa dolorosa 
sensação que me domina, mesmo que não seja 
em tão alto grau; pois percebe-se que em uma 
sala com figuras de cera, por maior que seja a 
multidão, todos falam sussurrando e raramente 
se escuta uma palavra em voz alta; isso não 
acontece por respeito aos personagens 
famosos, é unicamente a pressão do aspecto 
sinistro e aterrorizante que faz com que os 
visitantes falem naquele pianíssimo. (1993, 
p.87-88) 

Este sentimento dá-se pela imaginação de uma força 

intelectual presente em figuras sem vida. Em outras palavras, é como 
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se aqueles olhares observassem, julgassem. Inverte-se, assim, os 

papéis de homem e máquina, e é o outro mecânico que agora 

procura, com seus olhos sem vida, pelas imperfeições do homem. 

Desta forma, o conteúdo deste duplo demonstra-se de um elevado 

grau de inquietante estranheza, pois dentro desta sensação suscitada 

há mais do que os anseios deste Eu, mas também o retorno de 

muitos conteúdos reprimidos. Segundo Freud, nesta instância crítica 

que se materializa, leva-se em conta fatores como: 

Todas as possibilidades não realizadas de 
configuração do destino, a que a fantasia se 
apega, e as tendências do Eu que não puderam 
se impor devido a circunstâncias desfavoráveis, 
assim como todas as decisões volitivas-
coartadas, que suscitaram a ilusão do livre-
arbítrio. (2010, p.353) 

Em “Os autômatos”, estes fatores efetivam-se por meio das 

personagens. Ferdinando, na mesma noite em que ouve ressoar o 

maravilhoso canto da mulher misteriosa, recebe-a em seus sonhos. A 

cena é descrita como algo próximo ao devaneio. No dia seguinte, o 

rapaz vê pela janela do alto de seu quarto uma mulher, que o olha de 

canto da carruagem em partida – ele julga ser a cantora. Sozinho, 

Ferdinando decide não buscar por informações sobre a moça, pois, 

para ele, tudo o que poderia ser dito significaria profanar sua 

memória intangível. Ao invés disso, dedica-se a pintar 

fidedignamente a imagem idealizada em seu sonho, carregando-a 

num medalhão em seu peito. O objeto torna-se a única atestação da 

veracidade do acontecido. Tudo em relação a este passado é 

recalcado por Ferdinando nas profundezas de seu inconsciente e 

retorna no fatídico encontro com o Turco. Podemos dizer que estes 

fatos da narrativa, reais ou não, constituem uma série de situações 

desfavoráveis, em que o Eu não pudera se impor. Gera-se, assim, um 

conteúdo repugnante, que se faz absorvido e isolado na figura do 
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terrível duplo. Desta forma, a sensação terrível perante a figura do 

autômato é a constatação destes conteúdos projetados em um olhar 

idêntico, mas desprovido de vida. 

Como o autômato é incapaz da linguagem, no conto, a forma 

como o Turco encarna este duplo efetiva-se com a ajuda de outras 

figuras. São os seus alteregos, elementos constituintes do mosaico de 

duplos que permeia a narrativa. Trata-se de figuras desprovidas de 

identidade, ligadas ao autômato direta ou indiretamente. Estas 

personagens assemelham-se em seus tratamentos, sempre marcados 

pelo mistério: a primeira delas é a cantora amada de Ferdinando, 

modelo da imagem no medalhão sobre o peito; a segunda e não 

menos importante é o Professor X. 

O desdobramento entre o Turco e a cantora é uma marca 

estrutural do texto. Seus discursos são bastante parecidos, assim 

como o impacto que caracteriza suas ações. Constituem-se 

essencialmente por registros contrários, mas interligados: o primeiro, 

o autômato, bastante terrível e perturbador; já a cantora, por sua vez, 

representa-se pelo harmonioso. Desta forma, as personagens 

constituem diferentes lados de uma só direção. Esta polarização 

demonstra-se no registro da narrativa. A cantora, no devaneio de 

Ferdinando, afirma: “Sim, eu sabia que só cantando podia voltar a 

viver em ti; pois cada som que emiti já repousava em teu peito e 

bastou o meu aspecto para fazê-lo vibrar” (1993, p.93). Enquanto o 

Turco, por sua vez, impera aterrador: “Meus olhos contemplam o teu 

peito, mas o brilho do ouro que está voltado para mim confunde 

minha visão. Vire o retrato!” (1993, p.95). Ambos aludem ao peito de 

Ferdinando. É justamente onde se encontra o objeto que liga a 

relação entre estas duas personagens: o medalhão. É nele em que se 
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encontra a imagem da amada, que o Turco alude para revelar o 

segredo de Ferdinando. 

As palavras do Turco são lidas à revelia do antigo sentimento 

feliz do encontro com a cantora. A “felicidade maior” (1993, p.93) do 

encontro com a amada no passado retorna como “infeliz” (1993, 

p.95). Assim, o harmonioso transforma-se em terrível, e as palavras 

de amor que antes despertavam maravilhosas sensações, 

transformar-se-ão em uma terrível sentença, no mais restrito sentido 

da palavra. 

Como exprimir a sensação que abalou todo o 
meu ser? – meu peito estava realmente na 
posição descrita pelo Turco; sem que me 
observassem, virei-a e repeti a pergunta; então 
o autômato falou num tom sinistro: ‘Infeliz! No 
momento em que a vires novamente, ela estará 
perdida para ti!’ (1993, p.95) 

Os oráculos são conhecidos como sabedorias divinas 

consultadas pelos heróis, e a palavra desta figura não raro soa 

terrível, justamente pelo seu caráter profundamente ambíguo. Isto 

porque ele remete aos medos daqueles que o consulta, e seus dizeres 

transformam-se em enigmas que devem ser desvendados pelo herói. 

Nosso oráculo mecânico não é diferente. Através do duplo projetado 

em sua figura, ele é capaz de uma sobrenatural comunicação, de 

caráter somente equiparável à música. Ludwig, como um 

desdobramento de seu amigo, reflete de uma posição privilegiada do 

mistério: 

Assim, embora não expressando claramente o 
segredo que guardamos, ele apresenta – como 
num êxtase produzido precisamente pela 
relação existente com o princípio espiritual 
desconhecido – alusões a tudo que repousa em 
nosso próprio peito, a tudo que se torna 
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manifesto ao olho do espírito quando 
suficientemente iluminado. É a força psíquica 
que faz com que soem as cordas de nosso ser – 
que normalmente apenas se mesclariam 
confusamente –, de modo a fazer vibrá-las e 
adquirir um sentido como um acorde límpido; 
mas então somos nós quem fornecemos a nós 
mesmos as respostas, à medida que com mais 
clareza percebemos, como se projetada para 
fora de nós, a voz interior despertada por um 
estranho espírito espiritual. (1993, p.100) 

Esta presciência do oráculo é a desgraçada que fada o herói ao 

sofrimento, transformando-o em uma marionete a favor do destino. 

O tema da loucura, conforme colocado, é o que transforma o homem 

em um autômato, à mercê de forças obscuras superiores. Desta 

forma, chegamos a questão da ilusão do livre-arbítrio, elemento do 

duplo também comentado por Freud. Em relação a isto, partir-se-á 

do que afirma Cesarotto: 

Ferdinando, o protagonista de “Os autômatos”, 
logo depois de ouvir, da boca rija do Turco, o 
vaticínio de suas desgraças, movimenta-se 
mecanicamente, como se tivesse, de repente, 
perdido a elasticidade, convertendo-se num 
fantoche. Suas articulações, endurecidas, 
revelam suas linhas de fratura, ficando à mercê 
de desintegração. (1987, p.157) 

No conto, não somente Ferdinando, mas todos aqueles que se 

deparam com o autômato demoníaco são agora desprovidos de 

qualquer livre-arbítrio, onde entra a outra personagem alterego: o 

Professor X. Seu nome indica uma divisão, como a soma de dois 

fatores que resultam em determinado valor. Assim, desprovido de 

identidade fixa, ele habita o terreno da ciência/mágica, do 

orgânico/inorgânico, todos os campos de seu interesse. Em meio aos 
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autômatos de sua orquestra, sua figura se confunde com uma 

máquina, e a sua caracterização é bastante ligada ao universo 

mecânico: sua voz “tinha algo de extremamente antipático, como o 

timbre agudo de um tenor estridente e dissonante” (1993, p.102). 

Sabemos que no conto a voz é um poderoso motor de identificação. 

Neste caso, ela indica o próprio lugar ambíguo desta personagem no 

conto: entre o mundo dos humanos, como um poderoso 

magnetizador, e como um maestro no mundo das máquinas, o que 

lhe concede primeira importância. 

Acredita-se que o Professor é quem magnetiza Ferdinando em 

direção à desgraça, por meio de uma misteriosa relação entre ele e a 

cantora. Entretanto, o próprio Professor encontra-se sobre a atração 

psíquica do autômato, tornando-se o seu alterego. Assim, ele atrai o 

artista para o centro gravitacional de seu duplo, mantendo-o sob o 

domínio do autômato. É como se o próprio Professor, afirma Ludwig: 

“contra a vontade – pela intervenção de um princípio inimigo que 

nele se enreda e luta contra ele –, fortifique esta relação, cuja solidez 

se aumenta em função da própria luta” (1993, p.109). 
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O insólito é marcado por “acontecimentos que podem ser 

explicados pelas leis da razão, mas que são, de uma forma ou de 

outra, incríveis, extraordinários, chocantes, singulares, inquietantes” 

(TODOROV, 2006, p.157), pois, aquilo que não acontece 

habitualmente, algo incrível, que pode manifestar-se nos gêneros 

Fantástico, Maravilhoso (sobrenatural aceito, visto como um 

acontecimento cotidiano, como em geral acontece nos contos de 

Gabriel García Marques: por exemplo, um anjo que passa a fazer 

parte da sociedade de um vilarejo; ou uma jovem que, por conta de 

um espinho no dedo, sangra até a morte), Estranho (sobrenatural 

explicado. Um exemplo análogo ao gênero Estranho seria a série de 

desenho animado Scooby-Doo, onde temos um elemento 

aparentemente sobrenatural, mas que é explicado racionalmente ao 

final de cada episódio da animação – geralmente são pessoas 

caracterizadas como lobisomens, bruxas ou fantasmas), sobrenatural, 

ficção científica, romance de mistério e policial. 

Seres mágicos sempre fizeram parte do imaginário humano, e 

histórias ligadas a essas criaturas remontam aos primórdios da 

humanidade. Esses elementos sobrenaturais geralmente eram 

criados para tentar explicar fenômenos naturais, aos quais ainda não 

se possuía uma explicação racional. A mitologia nórdica, por exemplo, 

afirmava que quando havia descargas elétricas em uma tempestade, 

era porque o deus Thor estava com raiva ou combatendo seus 

inimigos com seu martelo mágico, o Mjönir. Já os gregos diziam que 

um dos motivos para que os marinheiros não retornassem de suas 
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aventuras eram os feitiços lançados pelas sereias: monstros marinhos 

metade peixe e metade mulher, que, por meio de seus cânticos, 

hipnotizavam os viajantes e os atraíam para armadilhas fatais. 

Com a implementação do cristianismo na Europa durante o 

período medieval, os antigos deuses e outras criaturas pagãs foram 

demonizadas. Assim, qualquer tipo de associação com a antiga 

tradição era visto como a manifestação do mal. Dessa forma, 

começam a surgir histórias de bruxas, dragões, fantasmas e outras 

criaturas que tinham por função amedrontar os humanos, sobretudo 

os cristãos. Esse tipo de narrativa fez sucesso por muito tempo, 

porém, com o advento do Iluminismo e da consequente valorização 

da razão, passaram a perder o prestígio de outrora. Percebeu-se, 

então, a necessidade de se criar um novo tipo de narrativa, que 

pusesse o homem no centro dos tormentos dessas histórias. A partir 

do Romantismo, movimento literário em que este tipo de literatura 

se consolidou, os contos de horror passaram por uma remodelagem: 

agora seria a vez do homem ser o causador do terror e pavor a ser 

experimentado pelas personagens e pelo leitor. Sua consciência, 

angústias e aflições, além da incerteza diante dos acontecimentos, 

serão elementos importantes no novo modelo do fantástico 

sobrenatural que estava em desenvolvimento. 

Destarte, obras como “Dr. Jenkyll e Mr. Hyde” (ou “O médico e 

o monstro”), de R. L. Stevenson; e “A Metamorfose”, de Franz Kafka; 

além das obras de Edgar Allan Poe, serão um marco na 

reconfiguração deste gênero literário. Em Poe, particularmente, suas 

personagens terão episódios de loucura, acessos de raiva e distúrbios 

comportamentais, além, é claro, de serem os pacientes ou agentes da 

ação sobrenatural descrita na história. 

Tendo isso em vista, este trabalho pretende analisar a 

veracidade da existência de Ligeia, no conto homônimo de Poe, 

observando, dentre outros fatores, o momento sobrenatural quando 

da “ressurreição” da moça, questionando se realmente poderia se 
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tratar de um evento misterioso ou de um delírio por parte do 

narrador personagem, que possuía o costume de utilizar substâncias 

entorpecentes. Para tal efeito, será feita uma breve explanação do 

gênero Fantástico, perpassando por aspectos da narrativa gótica (que 

muito influenciaram o autor na construção de seus contos), além de 

um breve comentário sobre a vida de Poe e das principais 

características de suas obras, chegando, finalmente, à análise do 

conto selecionado. 

Quando se estuda o fantástico, pode-se perceber que há um 

consenso entre os críticos literários, que afirmam que "a presença do 

sobrenatural é condição indispensável para que um texto possa ser 

considerado Fantástico" (ROAS, 2014, p.25). Porém, esta não é a 

única condição para a categorização no gênero, pois, por exemplo, as 

epopeias contém elementos sobrenaturais (deuses, ninfas, 

monstros), porém suas entidades sobrenaturais são vistas como 

componentes da sua realidade. Para que uma obra possa ser 

considerada Fantástica é preciso que o elemento sobrenatural cause 

uma interrupção brutal na realidade, levando tanto a personagem 

quanto o leitor à hesitação: 

Produz-se um acontecimento que não pode ser 
explicado pelas leis deste mesmo mundo 
familiar. Aquele que percebe deve optar por 
uma das duas soluções possíveis; ou se trata de 
uma ilusão dos sentidos, de um produto da 
imaginação e nesse caso as leis do mundo 
continuam a ser o que são; ou então o 
acontecimento realmente ocorreu, é parte 
integrante da realidade, mas neste caso a 
realidade é regida por leis desconhecidas por 
nós. O Fantástico ocorre nessa incerteza. [...] O 
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Fantástico é a hesitação experimentada por um 
ser que só conhece as leis da natureza, face a 
um acontecimento aparentemente 
sobrenatural. (TODOROV, 2012, p.30-31) 

Seguindo a mesma perspectiva de Todorov, David Roas (2014, 

p.31) complementa, afirmando que a narrativa Fantástica deve criar 

um ambiente verossímil ao que o leitor habita, que será instabilizado 

pelo fenômeno sobrenatural. Pode-se, então, perceber que o mundo 

da narrativa Fantástica possui leis próprias que transgridem às leis 

naturais que regem o mundo real, apesar de ambos serem 

aparentemente idênticos. Tal característica é necessária para que 

ocorra o chamado “efeito fantástico”, ou seja, a incerteza na 

percepção da realidade. Porém, é preciso que a dúvida quanto a 

realidade do fato sobrenatural seja perpetuada até o fim da narrativa 

e que leve o leitor a refletir sobre os acontecimentos que permeiam a 

história. 

Já Lovecraft (2007), traz mais um elemento para caracterizar o 

Fantástico: o medo. Para o autor, uma boa história sobrenatural deve 

conter muito mais que ossos ensanguentados ou lençóis flutuantes 

que arrastam correntes. A história deve ser construída de tal forma, 

que gere desconforto no leitor. 

Devemos julgar uma história fantástica não pela 
intenção do autor ou pela simples mecânica do 
enredo, mas pelo nível emocional que ela atinge 
em seu ponto menos banal. Se as sensações 
apropriadas forem provocadas, esse “ponto 
alto” deve ser admitido, por seus próprios 
méritos, como literatura fantástica, pouco 
importando quão prosaicamente ele seja 
degradado na sequência. (LOVECRAFT, 2007, 
p.17-18) 

Lovecraft ainda chega a afirmar que, nos contos góticos 

(modelo de narrativa fantástica a ser analisado neste trabalho, que 
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tem por objetivo suscitar o medo no leitor – mas não a ponto de 

forçá-lo a abandonar a leitura), é necessário que o autor consiga 

envolver seu leitor de tal forma que, mesmo estando assustado, ele 

sinta prazer no que está lendo. E, ainda segundo o autor, “a emoção 

mais antiga e mais forte da humanidade é o medo, e o tipo de medo 

mais antigo e mais poderoso é o medo do desconhecido” 

(LOVECRAFT, 2007, p.13). E se houve alguém que conseguiu e ainda 

consegue suscitar esse sentimento em quem o lê, sem dúvida alguma 

foi Edgar Allan Poe. As principais características de suas obras serão 

retratadas no próximo tópico deste trabalho. 

Edgar Allan Poe nasceu em 19 de Janeiro de 1809. Era o 

segundo filho de David Poe e Elizabeth Arnold, porém, como tornou-

se órfão muito cedo, foi adotado por John Allan e Frances Kelling 

Allan. Estudou na Inglaterra e na Universidade de Virgínia (EUA), mas 

abandonou a universidade para se dedicar à carreira militar. Em 1835, 

casou-se com sua prima Virgínia Clemm, de 13 anos, que faleceu 

ainda muito jovem após uma grave doença. Poe foi poeta, editor, 

crítico literário e contista, fazendo parte do movimento romântico 

dos Estados Unidos. Seu primeiro livro publicado (anonimamente) foi 

uma antologia de poemas, onde o principal seria “O Corvo”; no 

entanto, destacou-se como escritor de contos macabros, onde todas 

as ações aparentemente sobrenaturais são consequências de atos 

humanos. Suas histórias sempre têm um viés biográfico, pois 

parecem repassar sua melancolia e excentricidade, além de que, na 

maioria de seus contos, as personagens são neuróticas e seus 

cenários são escuros, o que sugere a morte (sendo bastante 

abordada e estando ligada ao mistério) e a fatalidade: 

Depois que eu lhes contar toda a história com 
bastante calma, sei que vão concordar comigo. É 
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verdade! Sou muito nervoso. Mas não sou 
louco. E meu ouvido sempre foi muito bom. A 
doença não entorpeceu meus sentidos. Antes, 
aguçou-os. Eu ouvia todas as coisas: do céu, da 
terra. 

Até do inferno. 

Como, então, sou louco? 

Ouçam: uma ideia penetrou no meu cérebro. Sei 
que ficou comigo, dia e noite. E eu gostava do 
velho. Nunca me fizera mal algum. Eu não 
desejava nem o seu ouro. Não havia motivo. 
Penso que era o olhar dele! Sim, era isso. Um de 
seus olhos parecia com o de um abutre [...] de 
cor azul-pálida, um olho que sofria de catarata. 
Coberto com uma horrível película. Desbotado. 
E quando me olhava, meu sangue se enregelava. 
Foi assim, por isso, que me decidi acabar com o 
velho. Eu não o matei. Destruí seu maldito olho 
de abutre que me punha nervoso. 

Eu sei tudo o que eu fiz com o velho. Ninguém 
pode me chamar de louco. Os loucos nada 
sabem. (POE, 2011, p.97) 

Uma figura recorrente é a da “mulher morta”, devido à 

sensibilidade de Poe em relação à morte precoce da sua esposa, o 

que acentuou ainda mais o seu vício alcoólico, levando-o à 

decadência e consequente morte, em 07 de outubro de 1849, aos 40 

anos. Outro ponto importante a ser citado em sua obra é a impressão 

de realismo dentro do irreal, devido ao constante uso do “eu” e dos 

verbos em primeira pessoa, o que faz com que o leitor acredite que 

os fatos aconteceram com o próprio autor. 

Nasci aqui. Minha mãe morreu aqui. Há em mim 
uma lembrança tão forte de formas, expressões 
e até de sons que, creio, devo ter vivido uma 
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vida anterior a esta. Estou convencido disso. A 
lembrança é vida demais. Estou certo de que vivi 
muito mais, por aqui, antes de tudo o que vou 
contar. Antes do que aconteceu agora. Mas não 
tentarei convencer ninguém, nem discutirei a 
respeito do que creio. Creio. E basta. (POE, 
2011, p.69) 

Em seu livro, o Histórias Extraordinárias, Poe retrata com 

intensidade o seu pessimismo e seu espírito macabro, servindo como 

modelo para demais produções literárias fantásticas, além de ser um 

manancial para análises acadêmicas. Na próxima seção deste artigo 

será analisado o elemento sobrenatural ligado à moça Ligeia, 

personagem do conto homônimo que compõe o corpus do livro 

supracitado. 

Suas principais obras incluem os poemas “O Corvo”, “Para 

Helena”, “Annabel Lee”; e os contos “O Gato Preto”, “O Coração 

Delator”, “A Queda da Casa de Usher”, “Berenice”, “O Barril do 

Amontilado”, “William Wilson”, “Os Crimes da Rua Morgue” e “O 

Retrato Oval”. 

Como é característico de Poe, o seu conto “Ligeia” é narrado 

em primeira pessoa, o que leva o leitor a crer que os fatos narrados 

aconteceram consigo mesmo. O narrador, a quem o autor não atribui 

um nome (outra característica estilística) afirma ser casado com uma 

moça chamada Ligeia. Sendo muito apaixonado pela moça, o 

narrador vê-se devastado quando ela morre. Dessa forma, “entrega-

se” ao vício do ópio e parte de casa, a fim de fazer viagens. Em uma 

de suas jornadas, encontra uma abadia abandonada e decide 

comprá-la, tornando-a sua nova moradia. Nessa mesma época, casa-

se com lady Rowena Trevanion e a leva para morar na abadia, que 

havia sido decorada para ser utilizada como lugar de recordação (e 
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por que não de “culto”) à Ligeia. Contudo, passados dois meses de 

seu segundo casamento, sua esposa é acometida de grave doença, da 

qual não consegue se recuperar. 

Os momentos antecessores e posteriores à morte de Rowena 

serão marcados por acontecimentos aparentemente sobrenaturais, 

mas questionáveis, devido ao fator “uso do ópio” por parte do 

narrador. As principais hipóteses levantadas, levando em 

consideração o fator supracitado são: o narrador já fazia uso de 

substâncias entorpecentes antes do falecimento de Ligeia, levando a 

crer que a mesma não passaria de uma alucinação; quando, ao 

narrador oferecer uma taça de vinho para Rowena, já moribunda, o 

narrador vê caírem algumas gotas de um líquido vermelho, o que faz 

com que o estado de saúde de sua esposa piore consideravelmente; 

bem como o momento “sobrenatural” após a morte de Rowena: o 

reaparecimento de Ligeia. Essas três hipóteses têm por finalidade 

discutir a aparente existência de Ligeia, buscando a solução para a 

pergunta: seria a moça o fruto da imaginação de um viciado? 

O primeiro ponto a ser levado em consideração sobre Ligeia é a 

profunda falta de lembranças do narrador para acontecimentos que 

deveriam ser marcantes em sua vida, já que ele era profundamente 

apaixonado pela moça. Logo no começo do conto, o autor se lastima 

por não lembrar de absolutamente nada sobre o seu passado com 

Ligeia: nem como se conheceram, nem o nome de família da moça. O 

narrador chega a afirmar que não seria possível lembrar de tais 

“detalhes, pois tudo em Ligeia era grande e importante demais” (POE, 

2011, p.117). E, a partir disso, faz uso de adjetivos enaltecedores para 

descrever Ligeia. Contudo, duas de suas características mais 

marcantes eram o olhar (que o narrador diz não existir olhos iguais 

aos de Ligeia, sendo que seria possível reconhecê-los em qualquer 
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parte) e o leve “andar” da moça, que só tornava possível perceber a 

sua presença quando ela lhe sussurrasse no ouvido. Esta última 

característica já seria suficiente para se duvidar de sua existência, 

mas o narrador ainda acrescenta o tom exageradamente branco de 

sua pele. Pode-se perceber que, apesar de ser repleta de qualidades, 

como beleza e inteligência, Ligeia é descrita como uma figura 

praticamente fantasmagórica, porém de aspecto angelical. Mesmo 

quando estava em seu leito de “morte”, a moça não perdeu a sua 

magnitude. Após a morte da esposa, o narrador alega ter se 

entregado ao ópio. No entanto, levando em consideração a forma 

como Ligeia é retratada no conto, além da completa ausência de 

lembranças da sua vida de solteira, pode-se supor que tal substância 

já era presente na vida do narrador, antes dos acontecimentos 

descritos no conto. 

Sabe-se que diversas substâncias tóxicas podem causar 

alucinações, como o LSD (Ácido Lisérgico Dietilamida), que causa, 

entre outras coisas: delírios, sensação paranoide de poder voar, 

distúrbios visuais e, em casos mais graves, morte acidental. No caso 

do ópio, que é retirado da papoula Papaver somniferum, seus 

principais efeitos psíquicos são: deterioração intelectual, mente 

letárgica, diminuição da capacidade de vigília, perda de contato com 

a realidade e declínio dos hábitos sociais. Diante disso, é possível 

compreender que o narrador possivelmente já utilizava substâncias 

capazes de alterar o seu domínio psicológico, o que leva à 

compreensão de que Ligeia seria apenas uma alucinação criada a 

partir dos efeitos do uso do opiáceo. Por conta disso, as 

características que são atribuídas à alucinação “Ligeia” podem ser 

consideradas como o que os psicólogos James Jadiman e Robert 

Frager (1986), a partir de estudos freudianos, vão chamar de 

“elaboração onírica”: 

Esta é o conjunto das operações que 
transformam os materiais do sonho (estímulos 
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corporais, restos diurnos, pensamentos do 
sonho) num produto: o sonho manifesto (La 
Planche e Portalis, 1973, p.664 na ed. bras.). Um 
sonho não aparece simplesmente; ele é 
desenvolvido para atingir necessidades 
específicas, embora não sejam descritas de 
maneira clara pelo conteúdo manifesto do 
sonho. Quase todo sonho pode ser 
compreendido como a realização de um desejo. 
O sonho é um caminho alternativo para 
satisfazer os desejos do id

47
” (FADIMAN; 

FRAGER, 1986, p.17 − grifo das autoras) 

A partir do momento em que Ligeia é aceita como uma 

alucinação (ou sonho de um viciado) e aceita-se a sua existência 

como a realização de um desejo do narrador, abre-se a prerrogativa 

de que esse desejo que habita o subconsciente do narrador possa ser 

o desejo de ter suas qualidades reconhecidas, já que a sua mente 

projeta em Ligeia características que ele considera admiráveis: beleza, 

erudição, caráter, eloquência. E, como Fadiman e Frager elucidam no 

livro Teorias da Personalidade, a “projeção” é 

O ato de atribuir a uma outra pessoa, animal ou 
objeto as qualidades, sentimentos ou intenções 
que se originam em si próprio [...] A variável 
crítica na projeção é que não vemos em nós 
mesmos o que parece claro e óbvio nos outros 
(FADIMAN; FRAGER, 1986, p.22) 

Tal conceito fica bastante claro quando o narrador tenta 

acompanhar o ritmo perfeito de Ligeia: por mais que se esforce e 

estude, o narrador julga nunca conseguir alcançar o nível intelectual 

de Ligeia. 

                                                           
47

 É a essência primordial da personalidade, sofrendo influências do ego e do 
superego. É amorfo e desordenado. 
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Falei da cultura de Ligeia. Era imensa. Conhecia 
as línguas clássicas e modernas. E as ciências. 
Todas. Mas eram conhecimentos profundos, 
espantosos. Tanto que eu me sentia uma criança 
primária e me deixava guiar por ela no mundo 
da pesquisa física, da investigação metafísica. 
Parecia saber tudo, e eu me curvava diante de 
sua esplêndida lucidez. E eu vivia estudando, 
pesquisando, ilustrando sempre mais a minha 
mente. Mas me deixava conduzir pela sabedoria 
de minha esposa. Realmente, eu dependia dela 
para tudo. Até para pensar, resolver, solucionar. 
Para viver [...] (POE, 2011, p.119) 

Quando sua “esposa” vem a “falecer” (o que pode ter 

acontecido em mais um estado alucinatório causado por uma 

possível abstinência), o narrador encontra-se devastado e resolve 

seguir uma vida levemente isolada (mais uma característica de quem 

faz uso de opiáceos) e, finalmente, afirma utilizar substâncias 

entorpecentes. E, segundo o narrador, é em um dos momentos 

alucinógenos causados pela droga, que ele decide contrair 

matrimônio com a senhorita Rowena Trevanion. A existência de tal 

moça não pode ser considerada uma aparição, pois nela estão 

presentes elementos que são ausentes em Ligeia, como o 

conhecimento de sua família e seu interesse nas riquezas do marido. 

Outro fator a ser citado é o sentimento mútuo de ódio e desprezo por 

parte do casal. Eles mal conversam, principalmente pelo medo de 

Rowena em relação aos acessos de raiva do marido (que preferia 

assim, já que dessa forma poderia ter liberdade para se deliciar com 

os momentos – comuns – de lembrança de Ligeia). 

No entanto, quando a esposa adoece gravemente, no segundo 

mês de seu casamento, o narrador demonstra estar bastante 

preocupado com a sua saúde. E são nos momentos que antecedem a 
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morte de Rowena que os primeiros acontecimentos (aparentemente) 

sobrenaturais irão surgir. 

Os momentos antecessores à morte de Rowena serão 

marcados por episódios aparentemente sobrenaturais. Mas por que 

fazer essa afirmação? Porque eles apenas serão perceptíveis por meio 

de oscilações na luz do leito de morte e pelo balanço das cortinas do 

lugar. Outro fator que levou a questionar tais acontecimentos é que 

os únicos a presenciá-los são Rowena, que está acometida por uma 

febre forte; e o narrador, que constantemente está sob efeito do 

ópio. Ambos os estados podem levar à manifestação de alucinações. 

Posteriormente às primeiras manifestações “sobrenaturais”, o 

narrador prepara uma taça de vinho para Rowena, porém o que 

acontecerá a seguir dará fim a vida da moça. 

quando Rowena levava novamente a taça aos 
lábios, vi cair dentro três ou quatro gotas 
grandes de um líquido brilhante e vermelho. Eu 
vi. Rowena não. [...] Não posso esconder, 
todavia, que, depois daquelas gotas, seu estado 
piorou sensivelmente. Assim, na terceira noite, 
já estávamos preparados para o túmulo. (POE, 
2011, p.122) 

Considerando que apenas o narrador viu as gotas vermelhas 

caírem no vinho de Rowena e tendo em vista que ele encontrava-se 

alterado devido ao ópio, supõe-se que quem colocou o veneno 

vermelho no vinho da doente fora o próprio narrador. Como 

esperado, Rowena faleceu poucos dias após beber o vinho 

envenenado. Quando seu corpo estava pronto para ser sepultado, o 

narrador, consciente de que suas alucinações eram causadas pelo 

ópio, presencia o acontecimento “sobrenatural” que mais lhe 

assustará: a transfiguração de Rowena para a alucinação Ligeia. Tal 
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fato é precedido por um momento de forte desejo do narrador em 

reencontrar a primeira “esposa”. Imediatamente, acontecem quatro 

episódios de reanimação do cadáver, até que, por fim, Rowena/Ligeia 

volta à vida. 

O corpo se relaxou, saindo da rigidez da morte. 
Estava claro: era a vida que voltava, com força, 
àquele corpo. Rowena sacudiu totalmente as 
algemas da morte. [...] Poderia ser Rowena viva 
que estava à minha frente? Lady Rowena, a 
loura de olhos azuis? Mas por que eu duvidava 
disso? Tudo ali se parecia muito com ela. Como 
poderia não ser ela? Mas teria ela, então, se 
tornado mais alta depois da doença? Que 
loucura me dominou com esse pensamento? 
[...] Estremecendo com meu contato, ela deixou 
cair da cabeça o véu e as faixas que a envolviam. 
Na atmosfera nervosa do quarto, cheio de panos 
esvoaçando ao vento, soltou-se enorme massa 
de cabelos longos e revoltos. E eram mais 
negros que as negras asas da meia-noite! (POE, 
2011, p.124) 

O caso descrito por Poe no texto acima poderia ser 

considerado como uma mistura de dois conceitos de renascimento 

propostos por Jung no livro Os arquétipos e o inconsciente coletivo. O 

primeiro seria a “metempsicose”, onde ocorre a transmigração da 

alma de um corpo para outro (como no caso do Buda, exemplo dado 

por Jung); e a “ressurreição” com “mutação”, “onde o ressurrecto é 

um outro ser” (JUNG, 2000), em um corpo de distinta estrutura. 

Contudo, ainda que tal mudança possa ter impressionado o narrador, 

apenas a diferença dos olhos faz com que o mesmo constate que não 

se trata mais de Rowena, e sim de Ligeia, pois, segundo o narrador, 

não havia no mundo olhos iguais aos de Ligeia. Seus olhos eram tão 
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impressionantes que causavam ao narrador um certo espanto, 

misturado com admiração. 

Contido no macrogênero do insólito, o Fantástico é 

caracterizado por apresentar um elemento sobrenatural que, 

interrompendo brutalmente a realidade, leva o leitor e a personagem 

à hesitação. As histórias se passam em ambientes verossímeis ao 

leitor e suas leis transgridem as leis do mundo natural. Ou seja, o 

mundo fantástico possui leis que lhe são próprias. 

Durante os séculos XVIII e XIX, o gênero fantástico passou por 

uma renovação: os elementos essencialmente sobrenaturais e que 

eram frutos da imaginação humana foram substituídos pelo homem e 

os questionamentos acerca da sua essência. Como visto neste estudo, 

Edgar Allan Poe foi um dos grandes expoentes dessa nova forma de 

fazer fantasia. Suas personagens eram carregadas de sentimentos de 

angústia, vícios, loucura e distúrbios comportamentais. Por razão 

estilística, o constante uso do pronome da primeira pessoa do 

singular induz o leitor à crença de que os fatos narrados aconteceram 

com o próprio autor. Os episódios sobrenaturais descritos em sua 

obra são produtos das ações das personagens e, por isso, muitas 

delas são questionáveis. 

No conto Ligeia, o fato a ser contestado é a existência da moça 

que dá nome ao conto. Após profundas análises, constatou-se que 

Ligeia não passa de uma alucinação da parte do narrador-

personagem, que possuía o hábito de consumir ópio. Além do vício, 

outros fatores preponderantes a serem salientados e que corroboram 

a hipótese de se tratar de uma alucinação são: a completa ausência 

de lembranças relacionadas ao passado da moça, a sua aparência 

fantasmagórica, bem como o excesso de qualidades que lhe são 

atribuídas. 
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Considerando os estudos de James Fadiman e Robert Frager 

sobre conceitos freudianos, percebeu-se que essas qualidades 

apresentadas por Ligeia são, na verdade, atributos que o próprio 

narrador-personagem gostaria de ter para si. Dessa forma, ele projeta 

na sua alucinação o desejo de ter as suas qualidades reconhecidas. 

Esse desejo era tão profundo que, na ausência da alucinação, o 

narrador se viu devastado e começou a ansiar por revê-la. Sua 

obstinação tornou-se tamanha que o levou a, talvez de forma 

inconsciente, assassinar a sua verdadeira esposa, lady Rowena. A 

mistura dos sentimentos de rever Ligeia e livrar-se do obstáculo que 

era Rowena causa tanto bem-estar ao narrador-personagem, que o 

faz reavivar a sua alucinação, ainda que o próprio não reconheça seu 

sentimento de felicidade e o substitua por um certo espanto de revê-

la com “vida”. 
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Luiza Araújo Vicentini (UERJ) 

Em troca de uma alma imortal, o Diabo tem muitas coisas a 

oferecer. O presente estudo observa a construção da figura desta 

personagem nas obras A História Maravilhosa de Peter Schlemihl, 

novela de Adelbert Von Chamisso (1781-1838) e A Bruxa (2015), filme 

de Robert Eggers. 

Em ambas as obras, o Diabo busca maneiras de envolver os 

protagonistas a fim de com eles estabelecer pactos. Enquanto 

personagem, a figura do Diabo é sedutora e suas propostas são 

atraentes para os protagonistas em seus respectivos contextos. Por 

isso será necessário estabelecer, através da interpretação destes 

personagens, a construção da identidade demoníaca em nosso 

imaginário enquanto leitores e espectadores. A análise desdobra-se 

através de comparações das personagens nas tramas: protagonistas e 

antagonistas, examinando desde os embates morais vividos pelos 

protagonistas até as estratégias utilizadas pela figura do Diabo em 

cada obra. 

Este estudo é fundamentado a partir das teorias sobre Satã e o 

insólito de acordo com autores como Freud, René Girard, Jean 

Delumeau e Otto Rank. 

Sabemos que o demônio é considerado uma antítese de Deus e 

por isso está muito próximo dele: originalmente, Deus e o Demônio 

eram idênticos, e posteriormente lhes foram atribuídas características 

opostas (FREUD, 1969, p.102). 

Na narrativa de Chamisso, Peter Schlemihl vai entregar uma 

carta a um homem de posses, Thomas John. Quando chega a sua 

luxuosa propriedade, Peter tenta se enturmar ao grupo de 
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endinheirados lá presentes. Através da narrativa, percebemos que 

Peter gostaria de ser também um homem rico, e age como se o fosse. 

O Diabo também está lá. Ele aparece na forma de um homem de 

casaca cinza, de conduta extremamente humilde e calma. O 

protagonista fica apavorado ao ver o homem retirando do bolso de 

sua casaca todos os desejos materiais mais improváveis que os 

convidados ousam pedir: desde uma luneta e um tapete até uma 

barraca de campanha e três cavalos de montaria. Nenhum dos outros 

convidados, porém, vê qualquer estranheza no tal homem. Como 

apontado anteriormente, o Diabo não oferece qualquer ameaça a 

ninguém. Mesmo assim, o narrador se assusta. O medo descrito pelo 

narrador se justifica somente pela imensa atração e interesse que o 

homem nele desperta. Ao ser abordado, Peter diz estar sem saída: 

Quanto não me assustei ao ver atrás de mim o 
homem da casaca cinza, vindo ao meu 
encontro! De imediato, ele tirou o chapéu e 
inclinou-se tão profundamente diante de mim 
como jamais homem algum fizera antes. Não 
havia dúvida, ele queria falar comigo e eu não 
poderia evitá-lo, a não ser que fosse grosseiro. 
Também tirei o chapéu, fiz uma reverência e 
fiquei como que plantado ao sol, com a cabeça 
descoberta. Tomado de pavor, olhava-o 
fixamente como um pássaro hipnotizado por 
uma serpente. (CHAMISSO, 2003, p.37) 

A estes acontecimentos podemos relacionar o texto de Freud e 

suas observações sobre “o estranho”. Para o autor, o estranho é algo 

que não sabemos como abordar, é algo que nos provoca medo e 

temor por nos remeter ao conhecido, assim gerando uma dúvida 

sobre a verdadeira identidade do que estamos vendo (FREUD, 1969, 

p.238). 

Primeiramente, é necessário compreendermos a fraqueza do 

protagonista: este é um homem que deseja ser rico e respeitado, e o 
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Diabo se aproxima com uma grande reverência, comportando-se 

como seu servo, assim como serve também às pessoas ricas. Ele 

oferece um elogio à sombra de Peter Schlemihl, dizendo que é 

magnífica e de valor incalculável. Propõe então uma troca. Peter acha 

a proposta estranha, ao que o homem lhe diz que só precisa de sua 

permissão para retirá-la, oferecendo itens mágicos em troca. É 

importante notarmos que o Diabo, nesta novela, precisa do 

consentimento da personagem, e sua abordagem não é incisiva ou 

insistente neste primeiro momento. 

Mas tudo isso será pouco para o senhor: melhor 
seria o chapeuzinho de desejos de Fortunato – 
recém-reformado, e assim novo e resistente. 
Também uma bolsa da fortuna, exatamente 
como a dele. “― A bolsa da fortuna de 
Fortunato!”, exclamei, interrompendo-o; e 
embora sentisse muito medo, com aquela única 
palavra ele apoderou-se totalmente dos meus 
sentidos. (CHAMISSO, 2003, p.39) 

Apesar de apavorado, Peter aceita a proposta do homem de 

trocar sua sombra por um item mágico: uma sacola de onde brotam 

infinitas moedas de ouro. Como seria de se esperar, a escolha de 

Peter traz consequências maiores do que ele imaginava, logo ao 

tomar seu caminho, as pessoas já notam que ele não tem sombra e o 

advertem, dele suspeitam, e as crianças o agridem. A princípio, o 

personagem usufrui do ouro. Hospeda-se em um hotel distinto, e em 

um frenesi vai tirando mais e mais moedas de ouro da sacola, Peter 

deita sobre o grande monte de moedas de ouro e adormece. Na 

manhã seguinte, o protagonista não sabe o que fazer com tanto ouro, 

não consegue devolvê-lo à sacola e, portanto, as moedas tornam-se 

um peso e uma inconveniência. Peter arrepende-se e manda buscar o 

homem de casaca preta, que ele ainda não sabe ser o Diabo. Sem 

sucesso, Peter chega a um dilema: 
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De que valeriam asas a alguém preso por 
correntes de ferro? Ainda mais medonho seria 
seu desespero. [...] Alimentando na solidão meu 
lúgubre segredo, sentia medo até mesmo do 
mais desprezível de meus criados, ao mesmo 
tempo em que o invejava, pois ele tinha uma 
sombra e podia mostrar-se ao sol. Passava, 
solitário, dias e noites em meus aposentos, 
tornando-me cada vez mais triste, e a dor ia 
corroendo meu coração. (CHAMISSO, 2003, 
p.53) 

Posteriormente na novela, Peter volta a encontrar o Diabo, que 

desta vez oferece-lhe sua sombra de volta. A esta altura, Peter está 

enamorado de uma bela moça que também o ama; 

convenientemente para o Diabo, Peter não pode desposá-la até 

conseguir provar a seu pai que ele tem de fato uma sombra. O Diabo, 

no entanto, não quer a sacola da fortuna de volta, e sim a alma de 

Peter. 

Está bem, senhor cabeça dura, pode fugir de 
mim, mas nós somos inseparáveis. O senhor tem 
o meu ouro e eu a sua sombra; isso não dará 
sossego a nenhum de nós. — Já se ouviu falar de 
uma sombra que tenha desistido de seu dono? 
A sua me arrastará atrás do senhor até que 
consinta em aceitá-la de volta e eu venha então 
a me livrar dela. O que o senhor poderia ter 
feito no início com prazer, terá de fazê-lo por 
aborrecimento e tédio, só que demasiado tarde; 
ninguém escapa ao seu destino. (CHAMISSO, 
2003, p.96) 

O protagonista, já ressentido com o Diabo, considera sua 

proposta um mau negócio, e, mesmo depois de muita insistência por 

parte do Diabo, Peter decide abrir mão de sua sombra e da bela moça 

que ama e sai em uma jornada para sua redenção. Enquanto viaja 
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sem rumo, Peter é abordado por um viajante que depois se revela 

como o homem da casaca cinza, isto é, o Diabo, oferecendo-lhe sua 

sombra de volta em troca de sua alma e também oferecendo seus 

serviços. “É pena que o senhor não goste de mim. O demônio não é 

tão feio como se pinta” (CHAMISSO, 2003. p.101). O Diabo apresenta-

se como uma figura honesta, e é muito eloquente ao argumentar que 

um homem rico precisa de uma sombra, que ele está preso à troca 

que fez, e que o único erro de Peter foi não ter percebido antes que 

não poderia ficar sem sua sombra. 

Temia-o verdadeiramente. Tornara-me 
dependente dele. Tinha-me nas mãos depois de 
me ter conduzido de volta à magnificência do 
mundo, da qual eu fugira antes. Tive de 
conformar-me com seu falatório e quase 
cheguei a sentir que ele tinha razão. Um rico 
precisa ter uma sombra neste mundo e, 
portanto, tão logo eu quisesse assumir a posição 
à qual ele me induzira a dar valor de novo, só 
haveria uma saída à vista. Mas, depois de ter 
sacrificado meu amor, depois que a vida 
empalidecera para mim, eu estava seguro de 
uma coisa: não iria ceder minha alma àquela 
criatura, nem por todas as sombras do mundo. 
(CHAMISSO, 2003. p.103) 

O Diabo continua a insistir, diz não compreender tamanho ódio 

por parte de Peter, afinal, ele jamais o forçou a coisa alguma, e então 

se oferece como servo, dizendo que pode ser extremamente 

prestativo, e que se dá muito bem com os ricos, como ele mesmo 

pôde notar. Peter percebe então que Thomas John, o rico 

proprietário da casa onde essa história começa havia também caído 

nas promessas do Diabo. Horrorizado, Peter joga ao abismo a bolsa 

tilintante de Fortunato e diz ao Diabo que nunca mais apareça diante 

de seus olhos. Para que a personagem consiga redimir-se é 



500 
 

necessário então que ele deixe de aspirar à riqueza, causa principal 

de sua tentação e infortúnio. Ele não pede dinheiro algum 

emprestado, e não sente a falta da valiosa bolsa, pela qual havia 

aberto mão de sua sombra. “Fiquei sem sombra e sem dinheiro, mas 

um peso opressivo tinha saído de meu peito e sentia-me sereno” 

(CHAMISSO, 2003. p.107). 

Peter, a partir deste momento, precisará caminhar, e nota que 

seus sapatos luxuosos não servem para tal tarefa, compra um par de 

botas usadas, porém resistentes, e enquanto caminha nota que de 

alguma forma mágica, viaja longuíssimas distâncias.  

Terras maravilhosamente diversificadas, 
campinas, pântanos, montanhas, estepes, 
desertos arenosos iam se desenrolando diante 
de meus olhos admirados: não havia dúvida, eu 
estava com a bota de sete léguas (CHAMISSO, 
2003. p.113)  

Sente-se então abençoado e seu infortúnio compensado. Torna-se 

um botânico e a história termina unindo ficção e realidade, pois a 

personagem teria enviado seus escritos a Chamisso, o autor de tal 

novela, que de fato publicou diversos estudos nessa área. 

O longa-metragem A Bruxa, direção de Robert Eggers, conta a 

história de uma família cristã e puritana na Nova Inglaterra na década 

de 1630. Tendo sido acusado de presunção orgulhosa – sendo tão 

religioso a ponto de acusar os governantes de sua cidade de não 

estarem agindo de acordo com a palavra de Deus – William é banido 

de sua comunidade e deve exilar-se com sua mulher Kate e suas cinco 

crianças: a filha mais velha Thomasin, o menino Caleb, os gêmeos 

Mercy e Jonas, e o bebê Samuel. A crença de que todos eles são 

pecadores está presente na obra e é mencionada nas preces da 

família e nos diálogos entre eles. A família então busca um novo local 

para morarem e nele constroem uma pequena fazenda próxima a 

uma floresta. Notamos que a família menciona frequentemente sua 
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condição irremediável de pecadores. Passam-se meses de 

prosperidade até que o bebê desaparece enquanto sob os cuidados 

de Thomasin. Apesar de muito religiosos, o bebê não foi batizado, por 

culpa da excomunhão de William, e a família suspeita que ele tenha 

sido levado por uma bruxa. A plantação para de crescer, e Caleb 

pergunta a seu pai se Samuel foi para o céu, pois não havia sido 

batizado e o pai demonstra desesperança quanto a isso. Os gêmeos 

Mercy e Jonas, dizem que Black Phillip (o bode da família) lhes contou 

que Samuel foi levado por uma bruxa para a floresta. Irritada com os 

irmãos, Thomasin diz ser a Bruxa para assustá-los. 

Tendo sido a última a ver o bebê, os gêmeos e também Caleb 

antes que eles desapareçam, ela torna-se suspeita por esses crimes. 

Thomasin é o bode expiatório da família, como na triangularização do 

desejo mimético que nos aponta René Girard. Perante a crise, os 

membros da família unem-se contra um único culpado, cujo sacrifício 

deveria absolver a todos (GIRARD, 2001, p.198). Os pais pretendem 

vendê-la a outra família quando ela atingir a puberdade, e de fato 

vemos que toda a família conspirava contra a protagonista. 

O pecado de William é a vaidade, o de Caleb a luxúria, que fica 

evidenciada ao olhar os seios de Thomasin. Quando na floresta 

encontra a Bruxa, Caleb cede à tentação da luxúria. Ele retorna à 

casa, delirando e nu; e posteriormente cospe uma maçã, o símbolo 

do pecado original, símbolo de indulgência, como é seu desejo 

incestuoso por sua irmã. Para compreender a estratégia do Diabo, 

precisamos compreender nossa percepção dele e sua representação 

nestas obras. “A nossos olhos, os demônios são desejos maus e 

repreensíveis, derivados de impulsos instintuais que foram 

repudiados e reprimidos” (FREUD, 1969, p.87). Há então uma relação 

entre o desejo, a tentação e o Diabo. Para que o Diabo tenha poder 

sobre as personagens, é preciso que haja o pecado ou um desejo 

repreensível a ser realizado. O desejo de Peter, da novela de 

Chamisso, é mais óbvio do que o de Thomasin. O Diabo deve então 
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criar desejos em Thomasin enquanto precisa somente alimentar a 

tentação e a cobiça de Peter. 

Para que Thomasin torne-se uma bruxa é necessário que ela 

primeiro seja livre do domínio das figuras masculinas em sua 

realidade, e o Diabo começa então pelo bebê, Samuel, o que 

desestabiliza toda a família e enfraquece sua estrutura, fragilizando 

os pais e criando insegurança para as crianças. A segunda figura a ser 

destruída é Caleb, que também desaparece na companhia de 

Thomasin; e o próprio Diabo, na forma de bode, elimina William. A 

profecia se autoconcretiza, isto é, à medida que a jovem é acusada de 

bruxaria por sua família, a moça se distancia de seus parentes e acaba 

por tornar-se efetivamente aquilo que dizem que ela é. Ela acaba 

banhada no sangue de sua mãe e se submete a Satã, a última figura 

masculina no filme. O Diabo está no controle da família a partir do 

momento em que eles foram excomungados de sua terra sagrada. 

Em ambas as obras o Diabo primeiro enfraquece os 

protagonistas. No caso de Peter Schlemihl, ele vê a riqueza de outros, 

e assim cede sua sombra em troca de toda riqueza material que 

poderia querer. A perda de sua sombra, por sua vez, lhe tira a 

liberdade. Sem sombra, Peter não sai mais ao sol, e não pode casar-

se com a mulher por quem se apaixonou. Ele fica ainda mais 

enfraquecido e abalado, e percebe que a riqueza não lhe é o 

suficiente, e é neste momento que o Diabo lhe aborda novamente, 

desta vez pedindo o que realmente quer: sua alma. É em alimentar a 

ganância – pecado de Peter – que o Diabo o enfraquece. 

Diferente de Peter, Thomasin, talvez devido a sua pouca idade 

já seja um alvo mais fácil. Também as ameaças e conspiração de toda 

a família contra ela fazem com que a personagem sinta raiva; a 

menina se irrita com seu pai e também com seus irmãos, e por conta 

disso, essas personagens se viram contra ela. Totalmente sozinha, 

longe da cidade e em um local ermo, tendo perdido sua família, 

Thomasin fala com o bode, que toma uma forma humanoide e 
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oferece a ela uma vida de delícias, um belo vestido, o sabor da 

manteiga, ver o mundo. Ele pede então que ela tire suas vestes e que 

assine seu livro. A menina cede ao Diabo, que a guia pela floresta até 

um grupo de bruxas a dançar e cantar nuas. 

Enquanto Peter experimenta a redenção e recusa o Diabo, 

Thomasin escolhe efetuar o pacto com Ele. O Diabo da novela não é 

tão cruel e agressivo quanto o representado no filme, que deixa 

Thomasin sem escolha real. Peter não precisava ter trocado sua 

sombra pela sacola de Fortunato, e ficou de fato atraído pela riqueza 

sem necessariamente precisar do luxo. Thomasin, por sua vez, é 

tentada pelas delícias em um momento de fragilidade, trauma e 

solidão, logo após a aniquilação de toda a sua família. 
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Marcelo Pacheco Soares (IFRJ/UFF) 

“Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos 

intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto 

monstruoso.” (KAFKA, 2006, p.13) Como é certamente escusado 

dizer, essa frase inaugura a famosa novela A metamorfose (Die 

Verwandlung), que o escritor tcheco Franz Kafka publica pela primeira 

vez em 1915 na revista Die Weiβen Blätter, na Alemanha, antes de no 

ano seguinte trazê-la a lume em edição em livro. Foi quando então 

essa centenária narrativa entregou uma nova figura ao bestiário da 

literatura fantástica ocidental: o monstro Samsa. 

É claro que, embora se apresente como um caminho fácil, não 

identificamos a monstruosidade do Samsa transformado em inseto 

necessariamente baseados no uso do adjetivo monstruoso que 

encontramos na tradução para o texto, da qual aqui fazemos uso, 

empreendida por Modesto Carone. No original “Als Gregor Samsa 

eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in 

seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.” (KAFKA, 

1916, p.7), a palavra ungeheueren abriga, mais precisamente, uma 

acepção de grandeza excessiva (e essa ideia de excesso lemos como 

“não natural”), desse modo, a princípio, apenas tangenciando o 

significado do termo utilizado por Carone. Trata-se, aliás, de eleição 

vocabular semelhante à cumprida pela maioria das traduções 

brasileiras e portuguesas da novela48, embora, dentre elas, 

                                                           
48

 Espaço profícuo para essa constatação é a exposição fotográfica do artista visual 
João Castilho, em que se apresentam 27 versões em português desse período 
inaugural da narrativa em imagens de suas edições em livros, a qual se encontra 
disponível online em http://www.joaocastilho.net/v2/pt/trabalhos/metamorfose. 
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encontremos também, em lugar de monstruoso, desde opções que 

desse sentido se aproximam, como grotesco, até adjetivos 

dimensionais adjacentes ao seu significado original, tais quais 

gigantesco e enorme. Por outro lado, a mais recente, que Celso 

Donizete Cruz realiza para a editora Hedra em 2009, abrindo quiçá 

um novo viés para a percepção da obra kafkiana na cultura de língua 

portuguesa, utiliza um sintagma mais distinto semanticamente dos 

seus predecessores: “insuportável inseto” – preferência que, ao 

lançar mão de um adjetivo profundamente focado na subjetividade 

dos que o rodeiam e não em uma imagem descritiva mais objetiva do 

protagonista, condiz com o projeto do tradutor de priorizar, defende-

se que por fidelidade ao sentido do próprio texto original e da 

poética de Kafka, não a ocorrência fantástica em si – a transformação 

– mas consequências sociais suas. 

Por tudo isso, seria apenas circunstancial que considerássemos 

Samsa uma monstruosidade em razão do uso dessa palavra, que lhe é 

etimologicamente próxima, na maior parte das traduções em língua 

portuguesa. Antes, fiamo-nos na evidência de que Samsa 

transformara-se num ser cuja definição passa justamente por termos 

como os que Julio Jeha, em análise diacrônica do vocábulo monstro, 

elenca: “um prodígio”, “uma criatura meio humana, meio animal”, 

“um desvio do que nela [a natureza] usualmente ocorria”, “pessoa 

desfigurada”, “ser transformado”. E, especialmente, consideramos o 

fato de a personagem tornar-se algo dessemelhante à sociedade 

pequeno-burguesa de que fazia parte até então na qualidade de 

caixeiro-viajante que exerce a função de sustentar o seu círculo 

familiar, a qual não poderá mais cumprir, tornando-se assim, do 

ponto de vista social, não mais um Mesmo, mas um Outro. Nesse 

sentido, a tradução de Donizete Cruz, ao classificá-lo como 

insuportável a essa mesma comunidade (a que, afinal, não será mais 

comum), curiosamente nos parece capaz de demonstrar sua 
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monstruosidade com maior precisão do que o adjetivo da mesma 

família etimológica pelo que optam outros diversos tradutores. 

Ora, como bem aponta José Gil, “o homem procura nos 

monstros, por contraste, uma imagem estável de si mesmo” (2000, 

p.176). Assim é que, por consequência, haverá, inclusive nas esferas 

das artes, profunda relação entre o monstruoso e a representação do 

Outro (enquanto, na verdade, alter ego). A monstruosidade é a 

“forma extrema de alteridade” (NAZÁRIO, 1998, p.29), segundo 

enfatiza o especialista em cinema Luiz Nazário, porque “o monstro é a 

diferença feita carne” (COHEN, 2000, p.32), conforme conclui Jeffrey 

Jerome Cohen – seja um Outro coletivo ou originário de uma 

coletividade externa (todo um povo julgado como incivilizado, por 

exemplo) ou um Outro individual que se abastarda do seio dessa 

civilização (aquele que se exclui / é excluído da sociedade de que 

origina por comportamentos classificados como ilegais ou imorais ou 

anormais). Por fim, trata-se da “ideia do monstro e a sua ligação com 

as noções do bárbaro e do selvagem” (MAGALHÃES, 2003, p.23) e 

“como referência a todo ser que morfológica ou culturalmente se 

distinga das normas estéticas ou éticas vigentes” (2003, p.26), como 

complementa Célia Magalhães, investigadora das marcas do 

monstruoso na literatura. Diz-nos também Héctor Santiesteban: 

El monstruo es metáfora; un ser llevado a otra 
forma, a otra existencia, pero en esencia el 
mismo; es el mismo, pero transportado a lo 
otro; de ahí la sensación de otredad que 
experimentamos con el monstruo. [...] Ese llevar 
a otra forma es llevar a otro ser. Por ello es que 
sentimos esa sensación de otredad asombrosa. 
Lo monstruoso es lo otro; es lo ajeno a nosotros. 
(2000, p.99) 

Dessa forma, o aspecto sublinhado pela opção por esse 

adjetivo, a qual enfatiza o quanto a sociedade julga-o insuportável, 
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seria o da incapacidade dessa mesma sociedade de exercer um 

dialético discurso de alteridade em relação a Samsa, cuja condição de 

Outro surge revelada em seu novo aspecto monstruoso. 

Célia Magalhães lembra-nos ainda que, por exemplo,  

em Frankenstein, a fonte de ameaça e de 
alteridade está no mesmo que se torna outro 
através de uma metamorfose autogerativa, ou 
seja, da autoalienação do sujeito e da 
multiplicação consequente de identidades 
(2003, p.32)  

Ao contrário do que parece, essa citação nossa não é fortuita. Se 

buscássemos algum traço de hereditariedade na análise genética da 

monstruosidade em Samsa, quiçá aqui encontrássemos vestígios do 

DNA dessa marcante figura do gótico europeu oitocentista. O referido 

desdobramento identitário refere-se, é claro, ao fato de a criatura ser 

formada por várias partes de corpos de origens diversas, imagem que 

colabora para a construção de um discurso que revela o temor da 

sociedade de seu tempo (e não só, lamentavelmente, tendo mesmo 

essa discussão um infeliz caráter atual) do sincretismo racial e 

cultural, interpretado como uma degeneração: ora, tal degeneração 

trata-se precisamente do Mesmo que se torna Outro, a partir desse 

processo de contaminação. Mas não é exatamente esse o gene que 

enxergamos se manifestar com veemência na novela kafkiana e sim o 

anterior: a autoalienação do sujeito resultado de uma metamorfose 

autogerativa. Samsa, de fato, em razão de sua transmutação em 

inseto – que Gilles Deleuze e Félix Guattari, no meritório ensaio sobre 

o autor intitulado Kafka - para uma literatura menor, identificaram 

com um movimento de devir-animal – perde, na destruição da sua 

familiaridade física com os demais membros do meio social em que 

se encontra, sua utilidade perante essa mesma sociedade, o que 

configura a sua metamorfose em Outro, um outro insuportável. Mas 

uma questão, ao menos, surge de modo significativamente distinta 
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em Kafka em relação ao seu antecessor do século XIX: a absoluta falta 

de espanto no que diz respeito ao surgimento do monstro, a tornar 

esse Outro, ex-Mesmo (ou até então suposto Mesmo apenas), figura 

na verdade natural, ou naturalizada, ainda que bastante incômoda – 

daí a importância de, desde o instante inicial da novela, a 

metamorfose já estar consumada. Theodor Adorno, muito a 

propósito, reconhece que, em Kafka, “não é o monstruoso que choca, 

mas sua naturalidade” (1998, p.243). Frankenstein, de certo modo, 

corrobora o discurso de que o sincretismo cultural representa um 

fator de corrupção social; A metamorfose, pelo contrário, evidencia 

(denunciando a necessidade de que seja reconhecido) o devir-

monstro que cada um abriga dentro de si oculto sob a máscara de 

uma identidade alienada, entendendo aqui por alienação a 

autorrepresentação não através de significantes seus, mas daqueles 

que se originam nos Outros: ou seja, a novela intui ter por base o 

processo por que teria passado Samsa ao tornar-se o Mesmo de 

Outros perdendo assim o seu próprio Eu, o qual, todavia, surge-nos 

repentinamente reencontrado na “metamorfose” ocorrida pouco 

antes do início da narrativa e cujo efeito testemunhamos no seu 

período inaugural. 

Em Samsa, pois, concluímos que se representa uma 

subjetividade que, a despeito de sua existência, o homem não 

reconheceria em si mesmo e surge de súbito delatada na narrativa, 

condição de Outro social que, com efeito, vem dessa forma se revelar 

para ele mesmo – e, por consequência, para os leitores que com ele 

potencialmente se identifiquem, como aponta José Gil:  

Os monstros, felizmente, existem não para nos 
mostrar o que não somos, mas o que 
poderíamos ser. Entre estes dois pólos, entre 
uma possibilidade negativa e um acaso possível, 
tentamos situar a nossa humanidade de 
homens. (2000, p.168) 
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Assim, nessa sociedade em que uma identidade geral é forjada por 

vetores externos e a subjetividade é alienada na vã tentativa de nos 

poupar da segregação, o “devir-monstro” desse herói kafkiano, o 

inseto que inadvertidamente lhe vaza, que desavisadamente lhe 

escapa, seria a exibição da sua verdadeira natureza, o que o isola do 

comum, a qual até então fora mantida solapada tão somente por 

uma necessidade de integração civil. Conforme reconhece por fim 

Donizete Cruz:  

Ele [Samsa] só toma consciência de sua 
alienação ao ser alienado de sua forma humana. 
Não é o fato de se transformar em inseto o que 
o aliena, isso só lhe revela sua real alienação. 
(2009, p.21-22)  

E se, como sublinha Michel Foucault em suas aulas sobre a 

anormalidade (referindo-se a monstros reais) observada entre os 

séculos XVII e XIX, “o monstro é, por definição, uma exceção” (2001, 

p.72), a monstruosidade de Samsa não habita propriamente nessa 

sua natureza animal, mas na singular (e por isso inesperada; mais do 

que isso: a todos “insuportável”) manifestação dessa mesma 

natureza. Teriam sentido análogo as palavras de Adorno: “A 

individuação tornou-se tão difícil para os homens, e é ainda hoje tão 

incerta, que eles são tomados por um susto mortal assim que se 

levanta um pouco o seu véu.” (1998, p.249) 

Em suma, a novela constrói não simplesmente a metamorfose 

do Mesmo em Outro, mas, de modo mais preciso, a de um suposto 

Mesmo cuja identidade alienada fora apenas socialmente fraudada 

(os “homens fabricados em linhas de produção” identificados por 

Adorno) em seu verdadeiro e até então oculto Outro – figura in-

comum à sua pretensa comunidade. Deleuze e Guattari nos indicam 

que  
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todo o devir-animal de Gregório, o seu devir 
coleóptero, besouro, escaravelho, barata, é que 
traça a linha de fuga intensa em relação ao 
triângulo familiar, mas, sobretudo, em relação 
ao triângulo burocrático e comercial (2002, 
p.36)  

Por isso: “A metamorfose, de Franz Kafka, é o mais perfeito relato de 

uma autodepreciação gerada socialmente – a monstruosidade como 

um sentimento da alma” (NAZÁRIO, 1998, p.40), conforme reconhece 

Nazário. Daí por fim que, citando uma vez mais Adorno: “A gênese 

social do indivíduo revela-se no final como o poder que o aniquila. A 

obra de Kafka é uma tentativa de absorver isso.” (1998, p.249). 

Tal alienação social, verificada desde o século anterior, é fruto 

da lógica em que se pauta a organização da população em grandes 

metrópoles após as Revoluções Francesa e Industriais e do imperativo 

cada vez mais premente de construir sociedades de consumo com 

gostos assemelhados e necessidades idênticas, de modo a tornar 

rentável a produção em série de produtos. Determinados exercícios 

de alteridade, portanto, contrariariam razões desenvolvimentistas 

econômicas. Dado que esse processo se potencializa no decorrer dos 

anos 1900, tornando-se uma questão do homem da sociedade 

contemporânea pertinente a ser investigada, a influência kafkiana se 

fez sentir por toda a literatura ocidental do século XX, em razão da 

efetividade do método de representação-denúncia dessa condição 

empreendido por Kafka. 

Sendo essa particular mimesis kafkiana algo inescapável em 

uma realidade que cada vez se aproxima mais de seus mundos que 

parecem nascidos de pesadelos, sua influência será francamente 

verificada na literatura que lhe sobrevém, não sendo diferente, de 

modo mais específico, com a ficção portuguesa. Encontramos 

exemplo disso na prosa de José Saramago, mais precisamente aqui 

em Embargo, conto publicado originalmente em 1974 e que, logo 
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depois, comporia o livro Objecto quase, que o autor lançou em 1978, 

antes, portanto, de ele tornar-se o afamado romancista da série 

iniciada em 1980 por Levantado do chão. Nessa narrativa, cujo 

enredo foi adaptado para o cinema em 2010 em longa-metragem 

homônimo de António Ferreira, um evento fantástico acomete o 

protagonista no momento a princípio banal em que ele conduz o seu 

automóvel rumo ao trabalho. Aquilo que, no conto, seria inicialmente 

apenas um sugestivo discurso de sentido figurado – o que se 

evidencia no fato de que o carro “respondia aos seus movimentos 

como se fosse um prolongamento mecânico do seu próprio corpo” 

(SARAMAGO, 2004, p.37 – desse ponto em diante, as referências ao 

conto serão feitas indicando apenas o número da página) – logo se 

concretiza em uma autêntica simbiose entre o condutor e o seu 

veículo, já que, em um dado momento, o homem “não foi capaz de 

sair” (39min.) da viatura porque “as costas aderiam ao encosto do 

banco [...] como um membro adere ao corpo” (39min.). O herói sofre, 

assim, efetiva transformação, certa sorte de mutação que lhe 

subtrairá os traços humanos para progressivamente o reificar, 

enquanto, em sentido oposto, o carro ganha qualidades mais 

humanas, como a de tomar decisões próprias, dando mesmo nova 

dimensão semântica ao prefixo de automóvel. 

O que a personagem do conto saramaguiano vive então é uma 

espécie de metamorfose, tema universal da arte literária que, a partir 

do século XX, será inescapável e essencialmente, nos termos já antes 

discutidos, kafkiano. É Perfecto Cuadrado quem sugere, em breve 

análise, a natureza kafkiana de Embargo: 

Parece imperativa a dupla referência a uma 
muito ibérica e barroca tradição de humor negro 
e ao que poderíamos chamar o absurdo 
friamente racional, cujo paradigma seria a 
narrativa kafkiana, conjugados ambos na 
transformação lenta e minuciosa de um instante 
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de banalidade quotidiana numa eternidade de 
excepcionalidade monstruosa, como evidente é 
também o protagonismo decisivo da cidade 
como espaço coadjuvante dessa transformação, 
uma cidade labiríntica [...]. Um automobilista 
anónimo num carro qualquer duma cidade sem 
perfis nem marcas identificadoras, 
comodamente instalado na sua rotina 
quotidiana, um acontecimento surpreendente 
primeiro, preocupante e ameaçador depois, 
finalmente fatal, um kafkiano ir acontecendo o 
que nunca acontecera mas que se demonstra 
acontecível: o arranque, em certa medida, de 
Ensaio sobre a cegueira. (1997, p.46-47 – grifo 
do autor) 

Assim é que o episódio narrado em Embargo traz uma verdade 

construída pelo espaço ficcional: a questão da desumanização do 

homem, a sua monstruosa reificação consequente do protagonismo 

assumido pelo objeto que deveria estar, pelo contrário, ao seu serviço 

– seu reposicionamento, portanto, como objeto passivo e não sujeito 

ativo – denúncia que perpassa todo o livro Objecto quase49, dando 

forma nessa sua segunda narrativa a uma espécie de jogo metafórico 

que no texto se desenvolve de modo concreto, a partir da 

metamorfose fantástica do homem em automóvel ou, antes, da 

                                                           
49

 Sobre o título da coletânea, já desenvolvemos anteriormente a seguinte análise: 
“Porque, afinal, o ponto de vista desta e das demais narrativas poderia ser o material 
e não o humano (antes o automóvel do que seu condutor, antes a cadeira do que seu 
ditador, antes os mortos do que seu soberano rei, antes o cavalo do que a sua parte 
humana formadora do Centauro [...]), deparamo-nos com o hipérbato que compõe o 
título: não mais “quase objeto” (parte da expressão “homem quase objeto”, em que 
“homem” exerceria a função nominativa) mas sim “objeto quase” (parte da 
expressão “objeto quase homem”, o que promove o objeto à posição de sujeito).” 
(SOARES, 2012, p.163) — e acrescentaríamos agora: temos, por consequência, a 
transferência do sujeito para a posição de objeto e, ademais, um objeto elíptico, 
reiterando o seu apagamento: Objecto quase Ø. 
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simbiose que estabelece com o seu veículo. Ratificando tal ideia, a 

leitura de Maria Alzira Seixo propõe que esse conto é símbolo “da 

escravização e destruição do homem pelo objecto, ou melhor, da sua 

identificação com ele” (1979, p.78), leitura com que concorda 

Horácio Costa, para quem Embargo,  

vignette sobre a situação de dependência 
imposta ao homem contemporâneo pelas 
técnicas de reprodução da sociedade de 
consumo [...], ilustra a ‘servidão’ do sujeito 
tornado objeto (1999, p.139) 

Tal inversão sujeito-objeto insere o conto na lista de obras cuja 

exegese descobre o mesmo “princípio da subjetividade 

completamente alienada” (ADORNO, 1998, p.258) que Theodor W. 

Adorno identifica precisamente em Kafka – aqui, uma alienação 

coisificada, a identidade humana a se reduzir a objeto, processo que 

o filósofo alemão encontrara na imagem dos homens fabricados em 

linhas de produção. E essa leitura certamente se potencializa em 

função do plano de fundo da narrativa, composto a partir de um 

contexto político real e contemporâneo à sua escrita, o da crise do 

petróleo do início da década de 1970 causada pelo controle do 

escoamento da produção imposta pelos fornecedores árabes, o que 

comprometeu o abastecimento de combustíveis na Europa, atingindo 

parte importante do modus operandi da sociedade ocidental. Eis, por 

fim, o outro “amparo da verdade”, desta feita mais designadamente 

na realidade de um fato histórico, que afinal é a primeira motivação 

para o título do conto, cuja ambiguidade é ressaltada ainda por 

Horácio Costa quando aponta que “é o chofer de classe média, um 

exemplo acabado de cidadão comum, quem é ‘embargado’ por seu 

automóvel” (1999, p.139). 

Mas, para além da temática metamórfica de Embargo, seria 

curioso observar com maior atenção outros semas do conto 

saramaguiano em análise, de valor estrutural, que nos permitem 
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comprovar a sua aproximação à novela de Kafka. No início do conto, 

por exemplo, aplica-se uma técnica também empregada pelo escritor 

tcheco em seus dois principais textos: A metamorfose e O processo. 

Coibindo a tentação dos leitores de adotarem o recurso fácil de 

encarar suas narrativas como um sonho, Kafka estrategicamente 

inicia ambas por cenas em que o protagonista está precisamente 

despertando de seu sono, indiciando que tudo sucederia, a partir de 

então, sob um estado de vigília de seus heróis. A crítica nem sempre 

terá percebido o estratagema, o que levou a cansativos equívocos de 

interpretação de sua obra, não raras vezes associada de modo 

reducionista à atmosfera onírica para explicar a sua irrealidade. 

Nesse sentido, surge aqui um fator de legitimação de nossa 

leitura comparativa e que fica a cargo do cotejamento dos trechos 

iniciais das duas obras: o de Embargo – “Acordou com a sensação 

aguda de um sonho degolado” (33min.) – e a muito semelhante frase 

inaugural da novela de Franz Kafka – “Quando certa manhã Gregor 

Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama 

metamorfoseado num inseto monstruoso.” (KAFKA, 2006, p.13 – grifo 

do autor) – segundo, reiteremos, a tradução de Modesto Carone, mas 

cujas versões portuguesas não apresentarão diferenças significativas 

que invalidem a comparação, não apenas no uso do adjetivo 

monstruoso, como já averiguamos, mas também, importante nesse 

momento, nas variações possíveis para unruhigen Träumen, que se 

apresentam em edições do país como “sonhos inquietos” ou 

“inquietantes” ou “sonho agitado”, fazendo mesmo do “sonho 

degolado” por que opta Saramago uma nova possibilidade de 

tradução, quiçá mais dramática. É claro que seria possível levantar 

essa hipótese (que justamente tentamos descartar), a de que a 

narrativa de Embargo se desenvolve em um sonho, em razão do uso 

da imagem do casulo para se referir tanto ao leito do casal – “o casulo 

morno que era a cama” (33min.) – quanto ao carro – “aquele casulo 

quente e embaciado que o isolava do mundo” (43min.). No entanto, a 
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reiteração do signo é antes mais uma evidenciação do diálogo do 

conto com a novela de Kafka (já que é em um inseto que Samsa se 

metamorfoseara) do que uma analogia de que estar no automóvel 

fosse como dormir no leito. 

Temos assim configurado, desde a sua oração inicial, o sintoma 

de que haverá algo de kafkiano em Embargo, ainda antes de se 

conhecer o seu enredo. E tal fato consiste na revelação da 

monstruosidade do protagonista do conto, que migrará assim de sua 

condição de Mesmo de identidade alienada, como tantos 

assalariados da pequena-burguesia citadina contemporânea, em 

Outro cuja alienação torna-se demasiadamente (ou 

monstruosamente, ou ainda insuportavelmente) evidenciada na 

concretização fantástica da superdependência do cidadão de seu 

veículo particular. Seu único destino possível será, portanto, a 

(auto)segregação verificada no temor do protagonista de ser visto na 

sua nova forma monstruosa, exposto como nos freak shows de 

meados dos séculos XIX ao XX e, mais cedo, nos manicômios de 

séculos passados50, de tal modo que lhe preocupa “imaginar-se 
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 Segundo Michel Foucault: “O hábito da Idade Média de mostrar os insanos era 

sem dúvida muito antigo. Em algumas das Narrtürmer da Alemanha tinham sido 
abertas janelas gradeadas que permitiam observar, do lado de fora, os loucos que lá 
estavam. Constituíam eles, assim, um espetáculo às portas das cidades. Fato 
estranho é que esse costume não tenha desaparecido no momento em que se 
fechavam as portas dos asilos mas que, pelo contrário, ele se tenha desenvolvido, 
assumindo em Paris e em Londres um caráter quase institucional. Em 1815, ainda, a 
acreditar num relatório apresentado na Câmara dos Comuns, o hospital de Bethleem 
exibe os furiosos por um penny, todos os domingos. Ora, a renda anual dessas visitas 
elevava-se a 400 libras, o que pressupõe a cifra espantosamente alta de 96 000 
visitas por ano. Na França, até a Revolução, o passeio por Bicêtre e o espetáculo dos 
grandes insanos continua a ser uma das distrações dominicais dos burgueses da rive 
gauche. Mirabeau relata em suas Observations d'un voyageur anglais que os loucos 
de Bicêtre eram mostrados “como animais curiosos ao primeiro campônio que 
aceitava pagar um liard”. Vai-se ver o guardião mostrar os loucos como, na feira de 
Saint-Germain, o saltimbanco domador de macacos. Alguns carcereiros tinham 
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rodeado de gente, o retrato nos jornais, a vergonha de ter urinado 

pelas pernas abaixo” (44min.). Isso é que lhe motiva a fuga para 

ambientes suburbanos e, mais radicalmente ao fim da narrativa, para 

fora da cidade (para uma paisagem composta somente por pedras, 

serra e um céu espantosamente baixo): porque não pertence mais à 

lógica que rege o espaço citadino. Mas os reais motivos dessa cisão, 

dessa inevitável segregação, ainda abordaremos mais à frente. 

Atenhamo-nos agora a alguma análise teratológica da 

personagem. A monstruosidade dessa figura simbiótica vai se 

construindo linha a linha, ganhando contornos no decorrer da 

narrativa, como o próprio automóvel que vai se construindo pouco a 

pouco em sua linha de montagem. E será no terço final do conto, em 

desespero em razão da insólita circunstância em que se vê então 

envolvido, que o estado grotesco da personagem tomado parte do 

objeto-carro estará demonstrado ainda mais francamente. Tal 

situação de degradação já é notável em trechos como aquele em que 

ele sente uma “irreprimível vontade de urinar [...], libertando 

interminável o líquido quente que vertia e escorria entre as pernas 

para o piso do carro” (42min.), a que se segue um choro baixo 

identificado a um “ganido” (42min.), em uma imagem de perda da 

dignidade do ser humano muito semelhante, aliás, à situação a que 

serão submetidos os personagens de Ensaio sobre a cegueira duas 

décadas mais tarde. Mas se torna ainda mais manifesto o prejuízo à 

sua humanidade a espécie de duplo dessa cena, que se passa horas 

depois, porque, quando novamente tiver que urinar, a personagem já 

não encarará o fato com a mesma reação, já que, em seu devir-

animal completado, estará “humilhado demais para se envergonhar” 

(45min.). Nessa altura, o homem já se encontra a brincar com as 

                                                                                                                             
grande reputação pela habilidade com que faziam os loucos executar passos de 
dança e acrobacias, ao preço de algumas chicotadas.” (1978, p.163-164) É dessa 
então longa tradição de exibição do monstruoso e da loucura que a personagem de 
Embargo deseja esquivar-se. 
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palavras que lhe surgem pela ocasião, identificando então alguma 

desabilidade para lidar com a linguagem humana – “humilhado, 

himolhado” (45min.): “Ia declinando sucessivamente, alterando as 

consoantes e vogais, num exercício inconsciente e obsessivo que o 

defendia da realidade” (45min.). Por outro lado, é importante 

perceber que haverá nessa atitude algum importante, ainda que 

tardio, teor de resistência motivada pela tomada de consciência de 

sua condição reificada. 

O carro, por sua vez, também se animiza, mas, para um ser dito 

inanimado, o processo, pelo contrário, é antes uma promoção, 

notadamente porque o bicho/monstro em que se transforma parece 

forte e poderoso, ao contrário da fragilidade que acomete a 

personagem, homem nitidamente fraco desde o início do conto, 

quando até mesmo falta-lhe “o ânimo para levantar-se, para fechar a 

janela” (33min.). De herói ou protagonista do conto, portanto, o 

inominado (e assim já desde o início coisificado, elipticamente 

referido desde a primeira oração: Ø Acordou com a sensação aguda 

de um sonho degolado) personagem de Embargo, pouco a pouco 

vitimado por essa lei da selva que favorece aos mais fortes, tende a 

perder tal condição (ainda que, reiteremos, percebamos nele laivos 

de uma resistência, mesmo que improfícua), passando ao 

secundarismo de quem obedece ao carro (na inversão sujeito vs. 

objeto que analisamos desde o título do livro e no embargo que é do 

petróleo, historicamente, mas é também da vida humana), perdendo 

o controle sobre si na medida em que o carro assume a efetiva 

posição de condutor – dos caminhos a percorrer, do enredo a se 

desenvolver – no vácuo deixado pelo próprio homem – e então 

prontamente ocupado pela máquina – de espaços de decisão, de 

arbítrio. Quando, aliás, afirma-se que “ninguém nunca ficara preso 

desta maneira no seu próprio carro, pelo seu próprio carro” (41min. – 

grifo do autor), o sintagma final, ao se propor a substituir o anterior, 

faz migrar o automóvel sintaticamente da condição de mera menção 
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locativa adjunta (no seu próprio carro) para a função de agente da 

passiva (pelo seu próprio carro), aquele que age portanto enquanto 

um sujeito sofre as consequências verbais da sentença – com o 

agravante de tal sujeito passivo aqui ser, além de tudo, 

semanticamente indeterminado e esvaziado pelo pronome indefinido 

“ninguém”. 

Ora, quanto a isso, faz-se importante lembrar que, por toda a 

manhã, a personagem hesitara a respeito de que atitudes tomar, 

oscilara no tocante a que logradouro se dirigir: ir direto ao escritório 

ou visitar clientes; enquanto o automóvel parava em filas de postos 

de abastecimento com uma espécie de assertividade, eivada mesmo 

de agressividade, fundamentalmente humanas. Por isso mesmo, 

enquanto o homem desesperadamente tentava se libertar, “os limpa-

vidros, que sem querer pusera em movimento no meio da agitação, 

oscilavam com um ruído seco, de metrônomo” (41min.), como se o 

automóvel estivesse, até com algum nível de galhofa, a lhe fazer 

metaforicamente um gesto de negativa que, entre os homens, 

convencionou-se realizar por um movimento semelhante com o dedo 

indicador ou a cabeça. Assim, a reação da máquina demonstra que a 

ela pertence o posto de autoridade, o poder decisório de fornecer 

licença para qualquer movimento, ou, aproveitando a metáfora 

trazida pelo instrumento de medição de tempo usado no âmbito 

musical (metrónomo), pode-se dizer que a cena indica quem dará o 

tom dos acontecimentos por toda a narrativa. 

O primeiro signo da transformação do carro em um animal 

surgiu já quando o homem saíra de casa e o encontrara na rua pela 

manhã: “O automóvel apareceu-lhe coberto de gotículas51, os vidros 

                                                           
51

 Parece fértil perceber que essa característica do automóvel é muito semelhante à 
vidraça “escorrente de transpiração condensada” (33min.) — respiração do casal que 
dorme? suor da própria janela? — do parágrafo inicial do conto, objeto o qual, 
efetivamente, através de seu “olho esquadrado” (33min.), aparece como uma 
sugestão de certa natureza de Big Brother orwelliano: “O olho cinzento da vidraça 
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tapados de humidade. Se não fosse o frio tanto, poderia dizer-se que 

transpirava como um corpo vivo.” (34min.) A ambiguidade logo se faz 

notar, estendendo-se por uma sequência de outras referências 

análogas, desde o motor que, “com aquele rumor inaudível de 

pulmões enchendo e esvaziando, enchendo e esvaziando” (39min.), 

“roncou alto, com um arfar profundo e impaciente” (35min.), “como 

se suspirasse” (38min.), para arrancar “raspando o asfalto como um 

animal de cascos, triturando o lixo espalhado” (35min.), parecendo 

“serpentear” (35min.) com um “frémito animal” (35min.), uma 

“agilidade de animal” (37min.) — mais do que isso, aliás, um 

demoníaco e monstruoso animal de ares mitológicos: “O diabo do 

carro tinha sete fôlegos.” (37min.), segundo ele observa — até a 

súbita aproximação do carro ao posto de abastecimento, com o 

comportamento de “um perdigueiro que acode ao cheiro” (36min.). A 

imagem do cão de caça contrasta com a que é legada ao homem: a 

do fragilizado cachorro lastimoso, que logo estará  

a chorar baixinho, num ganido, 
miseravelmente” (42min.) e que, aliás, atrai a 
atenção de outro cão que “veio ladra-lhe, 
esquálido e sem convicção, à porta do carro 
(42min.) 

Na animalização do carro que abandona o seu estado 

inanimado e na também reificação do homem que o reduz a um ser 

que é apenas parte de um objeto, os dois seres fazem encontrar seus 

níveis de existência, cada um na verdade em seu devir-animal 

particular os quais partem de lados opostos, simultaneamente ao 

encontro e de encontro um do outro, gerando esse ser híbrido 

internamente conflituoso que configura a visão moderna de uma 

                                                                                                                             
foi-se azulando aos poucos, fitando fixo as duas cabeças pousadas na cama” 
(33min.), como algo que espreita em silêncio o inimigo aguardando a oportunidade 
de realizar o seu ataque, seu bote animal. 
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personagem mítica, referido em outro conto de Objecto quase52: o 

Centauro. E se a sociedade atual não permite a vivência deste, como 

a quinta narrativa do livro discutirá, o mesmo correrá em Embargo a 

essa nova criatura nascida do amálgama de outras duas, ciborgue a 

partir do homem e do seu automóvel, aquela que o substitui e ocupa 

o seu espaço – com algum nível também de frankesteinismo. Ora, 

Horácio Costa vislumbrara em “Centauro” um  

universo em que o conflito básico se dá menos 
entre o animal e o humano e sim entre o 
objectual e o humano, numa época em que o 
homem, inconsciente dos seus atributos, antes 
de explorar a sua animalidade prefere – muito 
pior – reduzir-se a coisa (1997, p.341-2)  

Nesse mesmo sentido, “a sucessão de gestos [em que] puxou o 

retrovisor e olhou-se no espelho” (38min.) – e vislumbramos 

novamente o “monstro-espelho do homem” de que falara 

Santiesteban – cria a imagem necessária à constatação da metáfora, 

por se tratar de, no corpo do automóvel, verificar não o rosto de uma 

máquina, mas o do próprio homem (como seria o busto do ser 

humano na estrutura equina que configura o Centauro), com 

expressão ainda dotada (ao menos na primeira oportunidade) de 

predicados humanos: “Viu que estava perplexo e verificou que tinha 

razão.” (38min.) – sentença cujos sentidos oscilam ambiguamente na 

expressão “tinha razão” que significaria apenas “estar certo” ou, mais 

amplamente, “ser dotado de faculdades mentais”. Pois tais atributos, 

                                                           
52

 Enfatizamos que análise de outros contos dessa coletânea de José Saramago 
realizamos no artigo “Saramago quase”, publicado na Revista Augustus, da Unisuam, 
em 2011. Aprofundando-nos ainda na leitura do conto “Coisas”, publicamos o artigo 
“’Coisas’ de Saramago”, nas Atas do X Congresso da Associação Internacional de 
Lusitanistas intituladas Avanços em Literatura e Cultura Portuguesas - Século XX, em 
2012. 
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perplexidade e razão, ao se refletirem assim no automóvel, serão 

gradativamente a ele transferidos. 

Contudo, José Saramago, evidentemente, não faz da obra de 

Kafka tabula rasa para o seu conto. A metamorfose é antes um 

palimpsesto sobre o qual o escritor português escreve uma narrativa 

em que o kafkiano comparecerá para além da temática. Se na novela 

centenária constatamos um Samsa que se torna Outro em relação 

aos Mesmos que lhe rodeiam não apenas e necessariamente em 

função da sua metamorfose, mas pela queda de uma máscara social 

que ocultava essa sua identidade subjetiva, diríamos que em 

Embargo essa circunstância se radicaliza. Ora, verificamos que o 

conto do monstro meio homem meio máquina denuncia a 

“escravização e destruição do homem pelo obcjeto” ou a situação de 

dependência imposta ao homem contemporâneo pelas técnicas de 

reprodução da sociedade de consumo; e, já que tal condição incide 

sobre todo cidadão comum da urbe moderna, esses “homens 

fabricados em linhas de produção” que se isolam uns dos outros em 

suas cápsulas de transitar pela cidade – casulo quente e embaciado 

que os isola do mundo –—, a monstruosidade, uma vez regular 

(cotidiana como o elemento fantástico na poética kafkiana), 

igualmente não reside na sua metamorfose propriamente dita, mas 

na tomada de consciência dessa condição sua (novamente como 

Samsa) e dos membros da sociedade vigente e, no caso do herói 

saramaguiano, na sua reação (aí sim singular em relação aos demais) 

de subverter essa lógica imposta pelos lucros de indústrias como a 

automotiva e do capital especulativo com a commodity petróleo, ao 

intentar, algo ineditamente, desvencilhar-se do carro. 

Para tanto, é preciso que se afaste da cidade (tornar-se Outro o 

segrega), a fim de que pudesse negar a sua lógica. Fará isso, então, 

solitariamente. Não é por acaso que o conto se desenvolve no Natal, 

data que conflui as crenças religiosas fundadoras da civilização 

ocidental e os motores da sociedade capitalista, sendo mesmo sua 
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data comercial mais importante. Mas, ainda que se tratasse de “Um 

Natal escuro e frio” (36min.), como ele lê na manchete do jornal, 

análise reiterada logo depois pelas notícias do rádio, esse contexto 

não impede que os cidadãos cumpram as funções consumidoras a 

que estariam programados desempenhar: “Tempo de Natal, mesmo 

faltando a gasolina, toda a gente vem para a rua” (38min.). O 

resultado empreendido pelo protagonista, todavia, será falho e revela 

a impossibilidade de o homem contemporâneo perverter essa 

dialética da alienação e da reificação, uma vez que apenas no 

fenecimento a ruptura homem-máquina ocorre: a morte da 

personagem a qual encontra par na do próprio carro que, no jargão 

automobilístico popular, também “morre”:  

Às apalpadelas, abriu a porta para se libertar da 
sufocação que aí vinha, e nesse movimento, 
porque fosse morrer ou porque o motor 
morrera, o corpo pendeu para o lado esquerdo 
e escorregou do carro. Escorregou um pouco 
mais, e ficou deitado sobre as pedras. A chuva 
recomeçava a cair (46min.) 

O fato de a ruptura entre a personagem e o objeto ter a morte 

de ambos como saldo final (conforme aliás se repete em outros 

contos do livro: a morte do ditador ao se separar de sua cadeira ou a 

do Centauro na cisão entre sua parte homem e sua parte cavalo, por 

exemplo) comprova a impossibilidade, física na economia do conto, 

mas sócio-político-econômica em referência ao contexto real que a 

narrativa questiona, de alforriar o homem moderno do seu 

automóvel (que no imaginário social torna-se símbolo cultural do 

estilo de vida das sociedades industriais de produção e consumo e 

individualistas do último século, a acompanhar notadamente os 

meninos – porque essa sociedade será também misógina – já desde a 

infância em seus brinquedos), já que, como sugere o fenecimento 
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dessa criatura simbiótica em Embargo, ela já se tornara um indivíduo, 

isto é, aquele que não pode ser dividido. 

E essa morte sob a chuva o identifica com a grotesca imagem, 

que perpassou o conto a lhe antecipar o destino, do “rato morto na 

berma do passeio, [...] rato mole, de pêlo arrepiado” (43min.) em 

frente ao seu prédio, no qual cospe um menino logo no início “como 

lhe tinham ensinado e sempre via fazer” (34min.) e cujo corpo, mais à 

frente, escorregará rua abaixo levado pela força da água da sarjeta. 

Sua sorte é a mesma desse ser asqueroso e sem vida, como fora a 

mesma do herói do conto de Herberto Helder que se isolara em si 

mesmo em um mundo que estava no fundo do seu espelho, a mesma 

do homem transmudado em cavalo branco que nas estratégias de um 

(quiçá alegórico) jogo de xadrez é sacrificado por causa de um xeque 

ao rei que nem sequer seria xeque-mate, na narrativa de Álvaro 

Guerra, a mesma de Gregor Samsa cuja família decide por eliminá-lo 

na novela de Kafka: a da segregação a que, em um mundo que não 

suporta uma dinâmica de alteridade que lhe impeça o funcionamento 

das engrenagens segundo prescrito por interesses pretensamente 

gerais que ignoram subjetividades (a “tão difícil individuação para os 

homens”), estarão condenados esses “monstros” que afinal clamam 

pela identidade que lhes houvera sido alienada. 
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Márcio Alessandro de Oliveira (UERJ) 

Fernando Monteiro de Barros (UERJ) 

“eu sabia do que precisava, se era para me reerguer mais 
poderoso do que tinha sido antes da queda. Eu queria o 
sangue de Harry Potter. Eu queria o sangue daquele que 

tinha me despojado do poder há treze anos.” (ROWLING, 
2001) 

“Pois a vida, afinal de contas, se resume a uma constante 
espera por algo mais, e não tem nada a ver com o que 

estamos fazendo, e a morte é a única certeza que podemos 
esperar.” *¹ (STOKER, 2012-2014) 

“Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte.” 
(1 CORÍNTIOS, Apud ROWLING, 2007) 

O conceito de gótico pressupõe o mórbido, o mau gosto e o 

terror. Tanto do ponto de vista estrutural como do ponto de vista do 

efeito que causam, os romances que carregam as três características, 

por uma questão taxonômica, são passíveis de classificação 

condizente com elas. Um exemplo marcante é Drácula (1897), de 

Bram Stoker (1847-1912), inserido no sistema literário da Grã-

Bretanha, que, de acordo com a definição de Antonio Cândido, conta 

obrigatoriamente com uma tradição (e que, em Estética da Criação 
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 No original, lê-se: “For life be, after all, only a waitin’ for somethin’ else than what 
we’re doin’, and death be all that we can rightly depend on.” (STOKER, 2012-1014, p. 
310) 
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Verbal (BAKHTIN, 1997, p.331), é uma cadeia da qual o romance faz 

parte na condição de enunciado e de elo ou unidade da comunicação 

cultural numa dada esfera). A britânica J. K. Rowling (1965) pode ter 

se servido dessa tradição, o que quer dizer que pode ela ter se 

inspirado em Drácula para criar Voldemort, posto que “o enunciado é 

um elo na cadeia [...] e não pode ser separado dos elos anteriores 

que o determinam, por fora e por dentro, e provocam nele [...] uma 

ressonância dialógica” (BAKHTIN, 1997, p.320). A influência, portanto, 

é interna, ou seja: do país de origem da autora, que deu continuidade 

à literatura de seu país, aqui entendida em consonância com a 

problematização que Terry Eagleton faz do conceito do literário 

(2006, p.1-2) na Introdução de Teoria da Literatura. Inevitavelmente, 

quaisquer paralelos estabelecidos como objetivos de pesquisa e 

objetos de reflexão esbarram na problemática dos gêneros e também 

nos fatores históricos que condicionaram a produção literária de 

ambos os autores. “A obra depende estritamente do artista e das 

condições sociais que determinam a sua posição” (CÂNDIDO, 2006, 

p.40). Polifonicamente, retrataram o sangue, a morte e o 

sobrenatural, que remontam o gótico. Destarte, para analisar os 

traços de terror por recortar e compará-los, faz-se necessário fixar os 

conceitos de gótico e polifonia. 

Segundo Hugo Matos, autor de verbete do E-Dicionário de 

Termos Literários, no âmbito literário, por gótico se entende “excesso, 

representações de darkness, ruínas, otherness e transgressão”. De 

acordo com ele, 

o Gótico transparece em várias obras literárias 
dos finais do século XVIII e início do século XIX, 
mas igualmente transpareceu para obras e 
outras produções artísticas e estilos de vida dos 
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séculos XX e XXI, explorando o imaginário com 
os traços verosímeis [sic] da história, apoiando-
se no medieval. (2010) 

Matos continua: “Contudo, o termo já fora aplicado para as 

obras de Shakespeare, pois as suas célebres tragédias demonstram 

barbárie, terror e, por vezes, medo.” Com efeito: o romance Drácula 

contém: duas referências a Hamlet (p.43-110) e uma referência a 

Noite de Reis (p.200), peças de Shakespeare. 

Um dos períodos apontados por Matos (do século XVIII ao XIX) 

é aquele em que o romance atinge sua perfeição formal. De 

Cervantes, que pode ser considerado um dos fundadores do romance 

moderno, a Stoker, o romance passou a conter diferentes pontos de 

vista, devido às diferentes vozes das personagens, que escrevem 

cartas, bilhetes e, em nome da verossimilhança, assumem a atitude 

responsiva-ativa dos diálogos espontâneos do real, fenômenos da 

polifonia. “Depois de Dostoievski, a polifonia invade a literatura 

universal” (BAKHTIN, 1997, p.340). Há, portanto, diferentes vozes 

tanto na prosa ficcional de Stoker como na de Rowling. Ele ainda está 

situado na Modernidade finissecular, ela, na Pós-Modernidade. Mas a 

polifonia de ambos os autores se mistura com aspectos góticos (ou, 

no caso de Harry Potter, neogóticos, uma vez que, dentro das 

indicações do verbete de Matos, é possível, mesmo que de modo não 

absoluto, restringir o gótico a períodos que antecedem a Pós-

Modernidade), o que faz de Drácula um romance gótico, enquanto 

Harry Potter, com ressalvas taxonômicas que lhe impõem a 

classificação de obra infanto-juvenil de massa, contém evidências que 

lhe conferem um caráter estrutural e funcional de neogótico. Mas 

que seria um romance gótico? Maria Leonor Machado de Sousa, em 

verbete do E-Dicionário, presta as seguintes informações sobre o 

romance gótico, 

em que se procura despertar terror. O termo 
“gótico” tem a ver com o cenário, um castelo ou 
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outro edifício imponente que pudesse 
considerar-se [sic] medieval, de que “gótico” era 
sinónimo no século XVIII. A arquitectura tinha 
que ser complicada, com elementos como 
masmorras, portas falsas, em caracol, torres de 
aspecto ameaçador, onde se desenrolavam 
histórias violentas de sequestros, torturas, 
vinganças, como se imaginava que podiam ter 
acontecido na época bárbara que a Idade Média 
era considerada. 

Também a época em breve deixou de ser antiga, 
mantendo dela apenas o cenário: castelos, 
torres ou conventos arruinados, por onde 
passavam heróis, heroínas e vilões dos tempos 
modernos [...] (2009) 

Na descrição acima, encaixam-se o castelo de Drácula e o de 

Hogwarts, a escola de magia e bruxaria em que estudou Voldemort e 

em que estuda Harry na maior parte do tempo em que se passa a 

história dos romances. Hogwarts, “ao mesmo tempo castelo medieval 

e public school” (CANI, 2008, p.69), é um internato fundado por duas 

bruxas e dois bruxos pelo menos mil anos antes da chegada do herói, 

motivo por que é dividida em quatro casas: Grifinória (Gryffindor), 

Sonserina (Slytherin), Corvinal (Ravenclaw) e Lufa-Lufa (Hufflepuff), 

cada uma com um fantasma “mascote”, e as três primeiras com suas 

respetivas virtudes, condições da seleção (feita por um chapéu 

mágico dotado de raciocínio e fala) de estudantes que com elas 

tenham afinidade: coragem, ancestralidade pura e inteligência. 

(Durante a batalha final contra Voldemort, Harry descobre um fato 

sobre Helena Ravenclaw, a Dama Cinzenta, fantasma da Torre da 

Corvinal. Em vida, foi filha de Rowena Ravenclaw, fundadora da casa. 

A bruxa fora traída pela filha, que lhe roubara o diadema. Ela, que já 

havia recusado o amor do Barão Sangrento, fantasma da Sonserina, 

foi morta por ele, enviado por Rowena, quando se recusou a voltar 
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para a mãe com o diadema. Em penitência, ele se matou e, mesmo 

como fantasma, ficou se flagelando por remorso.) No brasão da 

escola, cada casa é representada por um animal. A Sonserina, a casa 

do fundador Salazar Slytherin, aceita os alunos que geralmente 

alimentam preconceitos e visões aristocráticas de mundo. Seu 

símbolo é uma serpente, posto que Salazar (cujo nome de batismo é 

o de um ditador de Portugal, país onde a autora já morou e trabalhou 

como professora) podia se comunicar verbalmente com as cobras, 

habilidade associada às Artes das Trevas no mundo de Harry Potter. 

Diz-se que ele teria deixado um Basilisco (uma enorme serpente) na 

Câmara Secreta, monstro que deveria matar bruxos de ascendência 

não mágica ou “impura”, mas que foi morto por Harry. 

Mais adiante, mostrar-se-ão relevantes essas informações, pois 

dizem respeito às origens do próprio Voldemort, que é descendente 

de Salazar pelo lado materno, e já controlou o Basilisco. Cria e 

controla uma cobra de estimação menor, Nagini, na qual encerrou um 

pedaço da própria alma. Tudo isso dá a ele mais traços que o 

equiparam a Drácula, que num capítulo desce a parede do castelo 

como um lagarto, um réptil. Talvez esses atributos reptilianos sejam 

indicadores do baixo nível moral e ético de ambos os antagonistas, 

que desceram na escala evolutiva. Cabe a fala do padre de O Castelo 

de Otranto: “Mas ah, senhor, que significa o sangue? Que significa a 

nobreza? Somos todos répteis, miseráveis criaturas pecadoras” 

(WOLPOLE, 1994, p.196). Curiosamente, o nome Drácula pode ser 

cognato de dragão por possivelmente terem a mesma etimologia. 

Ressalte-se que em Hogwarts há Pirraça (Peeves), o poltergeist, 

que não tem vínculo de “mascote” com as casas. Também há os 

retratos, nos quais alguns mortos importantes têm preservada a 

consciência e dos quais se movem para outros quadros, pendurados 

em lugares distantes. Os falecidos diretores da escola, por exemplo, 

depois de mortos, ficam em quadros pendurados na parede da sala 
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do diretor, com quem se comunicam. Intertextualidade oriunda de 

Walpole? 

Apontados os cenários (a que se adicionam outros em ambas 

as histórias, como cemitérios e florestas), é importante atentar para o 

marco inicial do gênero gótico na literatura. Segundo Maria Leonor 

Machado de Sousa, em verbete do E-Dicionário, 

O Género foi criado por Horace Walpole em 
1764, com The Castle of Otranto: A Gothic Story. 
Para além dos traços já referidos, incluiu o 
sobrenatural, algo que aumentava as 
possibilidades de criar terror. mas [sic] este 
elemento, embora não tivesse desaparecido 
completamente, cedo tomou outra forma, mais 
compatível com a época racionalista que era a 
dos autores e dos leitores (em grande número 
autoras e leitoras): o chamado “sobrenatural 
explicado”, que consistia na apresentação de 
cenas arrepiantes que se vinha a demonstrar 
terem causas naturais, trabalhadas de modo a 
parecerem sobrenaturais. (2009) 

Antes que se exponha a polifonia, que de certa forma já foi 

adiantada na forma de intertextualidade, é preciso resumir o enredo 

e descrever algumas das personagens de Drácula e Harry Potter: sem 

isso, não fará sentido falar de polifonia, último tema a ser levantado 

antes dos três eixos norteadores: o sangue, a morte e o sobrenatural. 

Drácula se passa no século XIX, e não conta com um narrador 

onisciente: tudo é narrado por registros das personagens, tais como 

diários, cartas e telegramas, e por isso pode ser considerado um 

romance epistolar. O primeiro deles (com a exclusão da advertência 

inicial, um paratexto) é o de Jonathan Harker, advogado em cujo 

diário conta as traumáticas experiências por que passou no castelo 

do conde, na Transilvânia, onde se hospedara para tratar da venda de 

um imóvel em Londres para o aristocrata, que, para o espanto do 



533 
 

jovem Harker, não tinha reflexo no espelho e nunca aparecia durante 

o dia. Investigando o lugar, descobre que Drácula dorme num caixão, 

alimenta-se de sangue e mantém três vampiresas muito sensuais. 

Mais tarde, escapa e, traumatizado, fica internado num hospital em 

que aparece sua noiva, Mina, após estranhos fenômenos relativos a 

um navio e também a Lucy, sua melhor amiga, transformada em 

vampiresa por Drácula depois que este chega de navio à Inglaterra. 

Ela se casa com Jonathan, volta, acompanhada do marido, e conversa 

com o noivo da falecida Lucy, com Dr. Seward, com Lorde Godalming 

e com Quincey Morris. Munidos dos conhecimentos registrados no 

diário de Jonathan Harker, decidem pôr um fim ao conde, que 

transformara Lucy em vampiresa, fato que obrigou o grupo de 

homens a enfiar uma estaca no coração da moça e a decepar-lhe a 

cabeça no cemitério em que fora sepultada. 

Em Harry Potter, cuja trama se desenrola na Inglaterra do 

século XX (Harry nasceu em 31/7/1980), há duas sociedades: a bruxa, 

que é mágica por ser composta de seres humanos de sangue mágico, 

porém mortais, e a trouxa (muggle). Cada país do mundo tem um 

Ministério da Magia, que controla os animais da fauna mágica 

(dragões, unicórnios, fênix, trasgos, etc.) e aceita a estratificação da 

sociedade, formada por elfos domésticos (escravos), duendes 

(bancários) e bruxos, respeitadores do Estatuto de Sigilo Internacional 

em Magia, imposto na Idade Moderna pela Confederação 

Internacional dos Bruxos, à qual estão subordinados os Ministérios da 

Magia de todos os países. É fundamental para os bruxos que fiquem 

na clandestinidade, longe do conhecimento dos trouxas, cujo sangue 

se misturou com o dos bruxos, para o desgosto dos que acreditam na 

pureza do sangue, como Salazar Slytherin (que não aparece na 

história: é apenas mencionado). 

Criado por parentes trouxas, Harry só descobre sua origem no 

11º aniversário, no ano em que vai para Hogwarts, castelo e internato 

onde supostamente deverá estudar durante sete anos, com férias de 
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verão em casa. No primeiro ano, impediu que a Pedra Filosofal caísse 

em mãos erradas; no segundo, destruiu o diário de Tom Riddle (o 

nome original de Voldemort), com o qual, possuindo o leitor, ele 

podia comandar o Basilisco, serpente encarregada de matar os 

chamados sangues-ruins (mudbloods), grupo discriminado em que se 

encaixa Hermione Granger, conforme será exposto no eixo do sangue; 

no terceiro, descobriu quem havia traído seus pais na época em que 

Voldemort ascendia ao poder: Pedro Petigrew, Rabicho (Wormtale), 

servo de Voldemort que não é insano como Renfield, servo de 

Drácula; no quarto ano, depois de enfrentar o bruxo das trevas 

disposto a morrer – coisa que o vilão jamais faria, já que temia a 

morte mais que tudo –  avisou à comunidade bruxa o seu retorno; no 

quinto, foi oprimido e ridicularizado por ela; no sexto, descobriu o 

que tinha de fazer para matar Voldemort, enquanto ele e seus 

seguidores ameaçavam famílias e assassinavam pessoas; e, 

finalmente, munido das informações do maior bruxo que conhecera, 

pôs-se a fazer o que devia para liquidar seu inimigo e restaurar o 

mínimo de justiça, posto que no sétimo livro, Harry Potter e as 

Relíquias da Morte, Voldemort assume o ministério da Magia usando 

um fantoche. 

É interessante notar que tanto em Drácula como em Harry 

Potter há a revelação das origens de coisas ou seres previamente 

mencionados, o que constitui uma forma de analepse. Conforme diz 

Lia Wyler em entrevista concedida ao site Omelete em 28/11/2003, 

“J. K. Rowling gosta de fazer pós-criações, ou seja, contar as origens 

de alguma coisa a que já se referiu várias vezes [...].” Às pós-criações 

soma-se a estrutura folhetinesca, típica dos romances policiais. Com 

efeito: em Harry Potter há um mistério, um enigma (em inglês, riddle) 

em torno de um crime, como um assassinato (transgressão comum 

entre os vilões, capazes de matar em nome da pureza do sangue), um 

crime cuja resolução é mostrada no desfecho de modo 

surpreendente. Uma vez que se identificam traços góticos ou 
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neogóticos, são relevantes essas caraterísticas. Afinal, “Poe é 

reconhecido por ser o pai da literatura policial” (FAEDRICH; 

FIGUEIREDO, 2015, p.8), o que implica mais intertextualidade, dessa 

vez externa ao sistema literário britânico, já que Edgar Allan Poe 

(1809-1849) é inserido na literatura estadunidense como autor de 

histórias de terror. 

Existem outras semelhanças reveladoras de intertextualidade, 

que serão expostas mais adiante em três subseções, tais como o 

nome dos vilões, a ancestralidade deles e a condição de sua 

imortalidade, além de outros aspectos ligados ao sobrenatural nas 

duas obras, examinados numa perspectiva baseada na polifonia. 

Antes disso, porém, deve-se explicar a intertextualidade, aqui 

entendida como “uma das manifestações mais importantes da 

polifonia” (PINTO, 2015, p.1) e resumida nos termos seguintes: 

A obra predetermina as posições responsivas do 
outro nas complexas condições da comunicação 
verbal de uma dada esfera cultural. A obra é um 
elo na cadeia da comunicação verbal; do mesmo 
modo que a réplica do diálogo, ela se relaciona 
com as outras obras-enunciados: com aquelas a 
que ela responde e com aquelas que lhe 
respondem, e, ao mesmo tempo, nisso 
semelhante à réplica do diálogo, a obra está 
separada das outras pela fronteira absoluta da 
alternância dos sujeitos falantes. (BAKHTIN, 
1997, p.298-299) 

Pelo visto, reverbera na prosa de Rowling o texto de Stoker (e 

também os de Poe e Worpole), até porque 

O enunciado é um elo na cadeia da comunicação 
verbal. Tem fronteiras nítidas, determinadas 
pela alternância dos sujeitos falantes (dos 
locutores), mas dentro dessas fronteiras, o 
enunciado, do mesmo modo que a mônada de 
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Leibniz, reflete o processo verbal, os enunciados 
dos outros e, sobretudo, os elos anteriores (às 
vezes os próximos, mas também os distantes, 
nas áreas da comunicação cultural). (BAKHTIN, 
1997, p.319) 

Sendo verdade a divisão dos gêneros do discurso em simples 

(diálogos espontâneos, réplica diária) e complexos (contratos, cartas 

sociais), os romances se enquadram na última categoria, mas 

incorporam muitos dos da primeira, de modo que perdem o caráter 

espontâneo, pois 

inseridas no romance, a réplica do diálogo 
cotidiano ou a carta, conservando sua forma e 
seu significado cotidiano apenas no plano do 
conteúdo do romance, só se integram à 
realidade existente através do romance 
considerado como um todo, ou seja, do 
romance concebido como fenômeno da vida 
literário-artística e não da vida cotidiana. O 
romance em seu todo é um enunciado, da 
mesma forma que a réplica do diálogo cotidiano 
ou a carta pessoal (são fenômenos da mesma 
natureza); o que diferencia o romance é ser um 
enunciado secundário (complexo). (BAKHTIN, 
1997, p.281) 

O que postula o autor da Estética da Criação Verbal encontra 

em Harry Potter muitos exemplos, notados pela tradutora brasileira 

da série, como ela mesma diz em entrevista à Época, feita em 

26/10/2007 por Gisela Anauete: 

Considero o Harry Potter, com a sua 
multiplicidade de registros – narração, diálogos 
entre iguais e superiores e inferiores 
hierárquicos, artigos de jornal, avisos escolares, 
livros-texto, textos medievais, contos folclóricos, 
aulas, cartas entre garotos e cartas ministeriais, 
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jogos de palavras – o maior desafio que já 
enfrentei depois de A Fogueira das Vaidades, de 
Tom Wolfe. (WYLER, 2007) 

Nos diálogos, como nas ações, opõem-se as visões de mundo 

das personagens e se concretiza boa parte da verossimilhança: 

os gêneros literários são gêneros secundários, 
complexos, que são compostos de diversos 
gêneros primários transformados (réplicas de 
diálogo, narrativas de costumes, cartas, diários 
íntimos, documentos, etc.). Esses gêneros 
secundários, que pertencem à comunicação 
cultural complexa, simulam em princípio as 
várias formas da comunicação verbal primária. 
(BAHKTIN, 1997, p.325) 

Além disso, é o dialogismo que valida a definição de Ducrot 

para polifonia: 

o conceito de polifonia [...] exige apenas que se 
representem, encenem (no sentido teatral), em 
dado texto, perspectivas ou pontos de vista de 
enunciadores (reais ou virtuais) diferentes – daí 
a metáfora do “coro de vozes” [...] (KOCH; 
BENTES; CAVALCANTE, 2008, p.79, Apud PINTO, 
2015, p.12) 

Expostos o gótico e a polifonia, explicam-se, a seguir, os três 

eixos (todos inevitavelmente interligados). 

Aplicando uma das três formas de projeção de Todorov (1979), 

a historiográfica, este trabalho pode se filiar à interpretação de 

Francis Ford Coppola, o diretor do filme Drácula, de Bram Stoker, 
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entrevistado no documentário Grandes livros da humanidade: 

Drácula, do Discovery Civilization. Para ele, o vampiro é uma metáfora 

da sexualidade da era vitoriana, em que o conde Drácula, um nobre, 

também representaria três coisas: a aristocracia, o estrangeiro sob 

um olhar xenófobo e um mundo contrário aos interesses burgueses 

do império inglês. Disso tudo se destaca a sexualidade, despertada 

pelo vampiro, que transforma as mulheres (especificamente a 

personagem Lucy) no que o ethos vitoriano abomina: mulheres 

cheias de volúpia e capacidade de matar bebês, características que 

vão de encontro ao ideal vitoriano de mulher recatada, reprodutora e 

do lar. Ressalte-se que a contaminação do sangue causada pelo 

vampiro é metáfora de doenças sexualmente transmissíveis. Essa 

interpretação, dita no supracitado documentário, vai ao encontro das 

reflexões de Foucault em torno da medicina do século XIX. Segundo o 

autor de História da Sexualidade I: A vontade de saber, 

Era uma [...] ciência essencialmente 
subordinada aos imperativos de uma moral, 
cujas classificações reiterou sob a forma de 
normas médicas. [...] em todo lado provocava 
medos; atribuía às menores oscilações da 
sexualidade uma dinastia imaginária de males 
fadados a repercutirem sobre as gerações; 
afirmou perigosos à sociedade inteira os hábitos 
furtivos dos tímidos e as pequenas e mais 
solitárias manias; no final dos prazeres insólitos 
colocou nada menos do que a morte: a dos 
indivíduos, a das gerações, a da espécie. 

Vinculou-se [...] a uma prática médica insistente 
e indiscreta, volúvel no reclamar suas 
repugnâncias, pronta a correr em socorro da lei 
e da opinião dominante; mais servil ante às 
potências da ordem do que dócil às exigências 
da verdade. Involuntariamente ingênua nos 
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melhores casos, e voluntariamente mentirosa, 
nos mais frequentes, cúmplice do que 
denunciava, altiva e provocadora, essa medicina 
instalou toda uma licenciosidade do mórbido, 
característica do final do século XIX: médicos 
como Garnier, Pouillet e Ladoucette foram, na 
França, seus escribas sem glória e Rollinat seu 
cantor. Mas, além desses dúbios prazeres, 
reivindicava outros poderes, arvorava-se em 
instância soberana dos imperativos da higiene, 
somando os velhos medos do mal venéreo aos 
novos temas da assepsia, os grandes mitos 
evolucionistas às modernas instituições da 
saúde pública, pretendia assegurar o vigor físico 
e a pureza moral do corpo social [...] (1999, 
p.54) 

Vê-se que Stoker produziu um romance de caráter burguês e 

misógino numa era em que se tentava firmar o movimento feminista. 

Van Helsing e o Dr. Seward são médicos, e a ação deles é fundamental 

nas estratégias usadas para derrotar o conde. Apesar de Mina Murray 

(mais tarde, Mina Harker) revelar características que agradem ao 

feminismo e ao movimento feminista inglês Nova Mulher, do fim do 

século XIX, a maior parte da ação na luta contra o vampiro é feita 

pelos homens, entre os quais há dois médicos e um advogado 

(profissionais liberais); e ainda que Mina ajude o grupo como 

datilógrafa e conselheira mesmo antes de ter a ligação mental 

estabelecida pelo sangue de Drácula que ela bebe, o maior elogio à 

inteligência dela é ter o cérebro equiparado ao de um homem no 

discurso de Van Helsing. Pode-se dizer que Stoker, um eu, dirigiu-se a 

um tu que, como ele, era interpelado pela ideologia vitoriana (talvez 

submisso a ela). 

Drácula é obra de um autor; Harry Potter, por outro lado, é 

uma série de sete livros produzida por uma autora, cujos pais eram 

assalariados e não graduados em curso superior. O ethos presente 
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nos romances dela, dos quais se destacam, para efeito de 

comparação, os quatro últimos (estes já inseridos no século XXI 

graças às datas de produção e publicação), é o aristocrático, além do 

burguês, representados pelos antagonistas, e não por Harry e seus 

amigos. O primeiro, que é o aristocrático, é representado pelas 

famílias bruxas que creem na pureza do sangue, a base da ideologia 

de Voldemort (embora ele fosse mestiço). Uma delas é a família 

Malfoy, que acredita que bruxos, seres de sangue mágico, não devem 

se casar com trouxas (muggles), humanos sem sangue mágico no 

linguajar dos bruxos da Grã-Bretanha. A família Dursley, que é trouxa, 

representa o ethos da classe média e da livre empresa (o Sr. Dursley 

tem uma pequena firma), e, embora haja leis que mantêm os bruxos 

em sigilo, criam Harry a contragosto. Os pais do garoto haviam sido 

mortos por Voldemort, de modo que ele teve de ser criado pela Sra. 

Dursley, irmã da Sra. Potter (Evans, nome que lembra o de Eva, é o 

sobrenome de solteira de ambas, que não se falavam). O motivo do 

contragosto e da opressão imposta a Harry está em que a magia é, na 

opinião da tia e do tio, uma anormalidade imperdoável, embora ele 

não tenha culpa de ser herdeiro de um dom causado por uma 

determinação biológica. 

Aos quinze anos, Harry, no fim de seu quinto ano de escola, 

finalmente descobre o motivo do assassinato dos pais: Em 

31/10/1981 (Dia das Bruxas), eles, com destaque à mãe de Harry, 

depois de um ano se escondendo, recusaram-se a permitir que Lorde 

Voldemort o matasse por causa de um receio idêntico ao de Herodes: 

o Lorde queria prevenir o cumprimento de uma profecia (que seria 

guardada no Departamento de Mistérios do Ministério da Magia 

britânico). Segundo o vaticínio (engendrado pela professora de 

Adivinhação de Harry, Sibila Trelawney, antes do nascimento dele), 

Voldermort, o Lorde das Trevas, o bruxo que tentava instaurar o seu 

regime e a sua ideologia da pureza do sangue à força numa guerra 

civil que já durava dez anos, correria o risco de ser vencido por 



541 
 

alguém que estava para nascer. (A profecia, como se sabe, é um 

elemento do romance O Castelo de Otranto (1764).) O vaticínio 

referia-se a uma criança que nasceria no fim do sétimo mês (o 

aniversário de Harry é em 31 de julho) de pais que tivessem escapado 

com vida de três desafios contra o Lorde das Trevas. Nessa descrição 

encaixavam-se dois bebês; entanto, Harry Potter, o mestiço, foi o alvo 

escolhido e achado um ano depois. Contra todas as expectativas, 

quem encerrou a guerra no décimo primeiro ano dela foi o filho de 

Lílian (Lily) e Tiago (James), Harry, de apenas um ano, a quem a mãe 

tentou proteger interpondo-se entre ele e o assassino. Este deu 

escolha a ela, mas Lílian se recusou a viver à custa da vida do próprio 

filho. Após matar Lílian, Voldemort apontou a varinha para o bebê e 

lançou-lhe o Avada Kedavra, a Maldição da Morte (imbloqueável nos 

livros, com exceção do caso aqui exposto); esta, porém, graças o 

sacrífico da mãe, não causou a morte de Harry, que sobreviveu e na 

testa ficou apenas com um corte em forma de raio, sua cicatriz. Outra 

coisa intrigante é que o feitiço voltou-se contra o feiticeiro, que, por 

uma razão também revelada apenas quando Harry já tem dezesseis 

anos, não morreu com a própria Maldição da Morte, mas ficou sem 

corpo e extremamente enfraquecido; por isso, ele, que matara tantos 

dos mais habilidosos bruxos do país, fugiu depois de ser derrotado 

por um bebê, que reduzira o vilão a uma semivida, a “menos que um 

fantasma insignificante”, no seu próprio dizer (uma forma que, 

somada ao exílio, o aproxima de Sauron, vilão da trilogia O Senhor 

dos Anéis (1937-1949), do autor britânico J. R. R. Tolkien (1892-1937), 

lida por Rowling, conforme o que ela mesma já disse). Dez anos 

depois, ele fracassa ao tentar roubar a Pedra Filosofal, gema capaz de 

restaurar seu corpo, ao mesmo tempo que, na forma vaporosa em 

que estava, compartilhava o corpo de um servo: Harry o detém com a 

ajuda da proteção que sua mãe lhe conferira por meio do sacrifício, 

graças ao qual o menino pôde causar grande dano no Lorde das 

Trevas. Três anos depois da destruição da Pedra Filosofal, agora com 
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um corpo rudimentar e débil e uma cobra de estimação chamada 

Nagini, sai da condição degradante num cemitério construindo um 

novo corpo, feito com o osso do pai (que tinha sido assassinado por 

Voldemort quando este era adolescente), a carne do servo Rabicho e 

o sangue de um inimigo: o próprio Harry Potter, que, desde a noite 

em que sua mãe morrera em seu lugar (um gesto que deveria ter 

causado a morte do vilão também), recebera o dom de entrar na 

mente de Voldemort, cuja habilidade de conversar com as cobras 

(que é inata, e muito excepcionalmente aprendida por 

condicionamento ou por ensino formal) havia sido involuntariamente 

compartilhada com Harry, que recebera esses dons (entrar na mente 

de Voldemort e conversar com as cobras) como efeitos colaterais da 

fracassada tentativa de assassinato que tinha sofrido com um ano de 

vida. Voldemort usou o sangue de Harry porque nele circula a 

proteção deixada pela mãe do rapaz, proteção que não mais causaria 

danos em Voldemort, desde que ele não procurasse Harry em casa 

dos parentes do garoto. Cronologicamente, portanto, a vida de Harry 

segue esta ordem: 1. sobrevive à tentativa de homicídio motivada por 

uma profecia graças ao sacrifício da mãe (que era filha de trouxas); 2. 

Harry ganha a habilidade de entrar na mente de Voldemort e o dom 

de conversar com as cobras, faculdades que exercerá quando ficar 

mais velho; 3. passa a morar com a tia, Petúnia Dursley, por ela ter o 

sangue da mãe de Harry, o que, graças a um feitiço de Dumbledore, 

diretor da escola e mentor de Harry, confere a ele uma proteção 

contra Voldemort em casa dos tios até o décimo sétimo aniversário 

do rapaz, marco da maioridade civil dos bruxos ingleses; 4. aos onze 

anos, detém Voldemort de novo; 5. aos quatorze anos (treze anos 

depois da morte dos pais do garoto), Harry, pensando segurar uma 

“chave de portal” que o transportaria magicamente do labirinto de 

uma competição a um determinado lugar, sem saber toca numa 

“chave” que o leva ao cemitério (locus horribilis) onde, à noite, 

Voldemort o aguardava: com a ajuda de Rabicho (Wormtale), que 
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traíra os pais de Harry, o garoto é amarrado depois de testemunhar o 

assassinato de Cedrico Diggory, um colega de escola; e, imobilizado, 

tem o sangue arrancado e jogado no caldeirão em que Voldemort 

recebe o osso do pai e a mão decepada de Rabicho. Após a 

ressurreição do Lorde (agora com uma aparência cadavérica e 

serpentina, oposta à do bonito e sonso Tom Riddle), pode ser tocado 

por ele fora da casa da família Dursley: fora dela, o sangue de Lílian 

não mais protege Harry; 6. aos quinze anos, Harry Potter descobre o 

motivo por que perdera os pais: a profecia de Sibila Trelawney, que 

dizia: “[...] um dos dois deverá morrer na mão do outro pois um não 

poderá viver enquanto o outro sobreviver (Harry Potter e a Ordem da 

Fênix, 2003, p.679); 7. aos dezesseis anos, por meio de analepses 

(reminiscências), Harry descobre que Voldemort é imortal e o 

segredo para torná-lo mortal outra vez. 

Dentro do eixo do sangue, os paralelos entre o romance de 

Stoker e os de Rowling envolvem também Mina Harker, cuja testa é 

marcada por uma hóstia (repita-se que Harry tem uma cicatriz na 

testa). Ela também consegue entrar na mente de Drácula, e essa 

habilidade, que se deve ao fato de Mina ter bebido o sangue do 

conde, é fundamental para caçá-lo, assim como a de Harry o é para 

derrotar Voldemort. Este, assim como Drácula, representa uma visão 

aristocrática de mundo, pautada pela pureza do sangue. A diferença, 

é claro, está em que Drácula não é uma metáfora para o fascismo, 

interpretação que, no caso de Voldemort, já foi assumida pela própria 

autora, que compara o regime do Ministro da Magia britânico ao de 

Neville Chamberlain, a inspiração dela. Este se recusa a combater 

Hitler, aquele, a combater Voldemort mesmo depois de Harry, que 

escapa do cemitério de modo quase milagroso, ter avisado o Ministro 

do retorno do vilão, que certamente causaria uma guerra que o 

político bruxo não enfrentaria sem receber as orientações de 

Dumbledore, o maior bruxo do país e do mundo e possível substituto 

do Ministro em caso de guerra. Cego de amor ao cargo, Cornélio 
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Fudge, o Ministro da Magia, usa a imprensa bruxa para perseguir 

Harry e Dumbledore, que ficam desmoralizados e desacreditados. E 

isso causa um fato que se acrescenta à lista dos outros sete: por dizer 

a verdade na escola, Harry recebe o castigo de escrever Não devo 

contar mentiras com uma pena mágica que usa o sangue do menino 

como tinta. Esse castigo é imposto por Dolores Umbridge (serva do 

Ministério da Magia que é partidária da pureza do sangue). Com sua 

cara de sapo, mantém vivo o arquétipo de bruxa má, coexistente com 

o encanto da magia encarnado nos bruxos cuja imagem é positiva. 

Em todos os casos, ele derrama o sangue por se opor a uma 

ideologia. 

As origens dos dois vilões são relativamente naturais. Drácula 

descende de uma linhagem nobre, e valoriza a ancestralidade. 

Voldemort é filho de Mérope Gaunt, uma bruxa que descende de 

Salazar Slytherin. Oprimida pelo pai e pelo irmão, sai de casa quando 

eles são presos. Ela descende de uma família cujos membros só 

casavam entre primos em nome da pureza do sangue, mas, 

apaixonada por um trouxa, casa-se com ele (usando uma poção do 

amor, na teoria de Dumbledore), mas deixa de usar a poção e é 

abandonada grávida. Cai em depressão e morre num orfanato ao dar 

à luz Tom Riddle em 31 de dezembro. Aos onze anos, o garoto é 

encontrado por Dumbledore, que o leva à escola onde é professor. 

Riddle, bonito, inteligente e muito cínico, usa o carisma para obter 

informações e, anos depois de se formar na escola, volta como 

Voldemort, disposto a tomar o poder. 

A sexualidade em Harry Potter não é explícita, ainda que o 

garoto arranje duas namoradas (em anos escolares diferentes), das 

quais a última se torna sua esposa. O vampiro (ghoul), no mundo de 

Harry Potter, é descrito num livro didático famoso no mundo do 

garoto: Animais Fantásticos & onde habitam. A criatura não é 

perigosa como Drácula: é simplória e come insetos (como Renfield). 

O lobisomem (werewolf), por outro lado, transforma um bruxo em 
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lobisomem pela mordida e, portanto, pela contaminação, o que dá 

margem a uma analogia com as doenças venéreas. Os bruxos não 

contaminados costumam excluí-los, e por isso o lobisomem fica à 

margem da sociedade, com dificuldade de arranjar emprego, 

conforme diz o lobisomem Remo Lupin a Harry no sexto livro da 

série. Remo foi amigo dos pais de Harry, e só tinha sido aceito na 

escola por causa de Dumbledore, que não alimenta preconceitos. 

Toda a miscigenação em Harry Potter, cuja história é marcada 

pela estratificação da sociedade mágica britânica, que controla 

centauros (“mestiços imundos”, na fala de Dolores Umbridge, 

personagem que oprime o herói em Harry Potter e a Ordem da Fênix, 

quinto romance da série) e outros seres da fauna e flora mágicas com 

as normas jurídicas do Ministério da Magia, e toda a questão 

suscitada pela ancestralidade de Voldemort e Drácula, orgulhosos do 

sangue nobre que lhes corre nas veias, assim como o preconceito 

contra Hagrid, amigo de Harry que tinha pai humano e mãe giganta, 

evidenciam o caráter aristocrático do sangue, tão caro a muitas das 

personagens criadas por Rowling, 

pois a aristocracia nobiliárquica [...] afirmara a 
especificidade do seu próprio corpo. Mas era na 
forma do sangue, isto é, na antiguidade das 
ascendências e do valor das alianças; a 
burguesia, para assumir um corpo, olhou, ao 
contrário, para o lado de sua descendência e da 
saúde do seu organismo. O “sangue” da 
burguesia foi o seu próprio sexo. E não se trata 
de um jogo com as palavras; muitos dos temas 
particulares aos costumes de casta da nobreza 
se encontram de novo na burguesia do século 
XIX, mas sob as espécies de preceitos biológicos, 
médicos ou eugênicos; a preocupação 
genealógica se tornou preocupação com o 
legado; nos casamentos, levaram-se em conta 
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não somente imperativos econômicos e regras 
de homogeneidade social, não somente as 
promessas de herança como as ameaças de 
hereditariedade; as famílias portavam e 
escondiam uma espécie de brasão invertido e 
sombrio, cujos quartéis infamantes eram as 
doenças ou as taras da parentela — a paralisia 
geral do avô, a neurastenia da mãe, a tísica da 
caçula, as tias histéricas ou erotômanas, os 
primos de maus costumes. (FOUCAULT, 1999, 
p.117-118) 

Para Mina, burguesa, a integridade do corpo está na castidade; 

para Harry, na destruição do pedaço da alma de Voldemort que se 

encerrou no garoto acidentalmente na noite em que o bruxo das 

trevas matou Lílian e Tiago Potter; para o próprio Voldemort, a pureza 

está no sangue, e sugere, de viva voz, no primeiro capítulo de Harry 

Potter e as Relíquias da Morte, o sétimo da série, que se extirpem os 

galhos podres das árvores genealógicas das famílias bruxas de puro 

sangue, das quais há membros que são Comensais da Morte (Death 

Eaters), seguidores do Lorde. O corpo dele, curiosamente, fica 

deteriorado depois que começa a fabricar as Horcruxes (expostas no 

eixo da morte): Numa lembrança mostrada por Dumbledore na 

Penseira, uma bacia que permite que o dono mergulhe na lembrança 

recolhida de qualquer um e nela depositada para visitá-la, Tom 

Riddle, que queria ser professor de Defesa Contra as Artes das Trevas, 

volta a Hogwarts para uma entrevista de emprego com o feitio 

deturpado, de modo que não podia mais ser considerado bonito 

como o simpático Tom Riddle, cujo nome dera lugar ao de Voldemort, 

sua real face. Depois de construir um novo corpo, Voldemort fica com 

uma aparência cadavérica, dessa vez sem nariz e com olhos 

vermelhos, não muito diferente da imagem de Drácula quando não 

está em sua forma mais jovem. Isso indica que a proteção da pureza 

do sangue e a busca da imortalidade degeneram o corpo. 
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As famílias bruxas costumam ter vergonha dos parentes que, 

mesmo com inegável ancestralidade bruxa, não conseguem fazer 

magia. Cada um dos bruxos nessa condição consegue ir a uma escola 

de magia (invisível e inacessível aos humanos desprovidos de sangue 

mágico), e eles são capazes de ver os Dementadores (Dementors), 

seres parecidos com a figura vulgarizada da morte de capuz e foice (a 

origem deles é desconhecida para os bruxos, mas é sabido que sugam 

a felicidade e sugam a alma de suas vítimas, motivo por que são 

guardas de Azkaban, a prisão dos bruxos ingleses), mas têm um nível 

de magia praticamente nulo: não podem lançar feitiços. O bruxo 

nessa condição recebe o nome pejorativo de aborto. O contraponto é 

o bruxo cujos pais não têm sangue mágico. Hermione Granger, filha 

de trouxas, é uma bruxa excepcionalmente inteligente e talentosa, e 

já foi chamada de sangue-ruim, termo usado pela família Malfoy e 

por outras de caráter aristocrático. Por não voltar à escola em 1997, o 

que se explica com o fato de ter decidido viajar com Harry Potter e 

Rony Weasley para rastrear e destruir as Horcruxes, ela escapou do 

registro sanguíneo imposto por Pio Thicknesse, ministro usurpador 

controlado pelos Comensais da Morte. 

No que concerne à ancestralidade, chama atenção o 

favorecimento que o Príncipe Mestiço faz do seu lado materno. O 

bruxo, que fizera anotações enriquecedoras num livro de Poções 

usado por Harry, então segundo dono do compêndio, usava o epíteto 

de Príncipe Mestiço (Half-Blood Prince) porque, conforme a 

descoberta de Hermione na seção de periódicos da Biblioteca de 

Hogwarts revelada no final do sexto livro (Harry Potter e o Enigma do 

Príncipe), sua mãe, uma bruxa de sangue puro, chamava-se Eileen 

Prince antes de adotar o sobrenome do marido (Snape), um trouxa. O 

filho dela favorecia, portanto, o fato de que era “meio” Príncipe 

(Prince). A condição de Severo Snape é a do tirano que oprime Harry 

e os outros alunos (com exceção dos sonserinos, que pertencem à 

casa de que é diretor) e também a do mártir. Age como duplo espião 
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após o retorno de Voldemort. Decididamente lhe cai muito bem o 

epíteto de Príncipe, porque 

Sua missão é implantar um reino estável, livre 
da rebelião e da anarquia, exercendo para isso 
poderes ditatoriais. Ao mesmo tempo, como 
criatura — o mais alto dos seres criados — ele 
está mais sujeito que qualquer outro às leis da 
criatura: o sofrimento e a morte. Por isso, ele é 
ao mesmo tempo tirano e mártir. São as faces 
de Janus do monarca, os dois extremos da 
condição principesca. Como tirano, ele encarna 
em sua plenitude a função soberana de proteger 
o Estado contra a desordem, por todos os meios 
a seu dispor. Como mártir ele leva às últimas 
consequências a virtude, e encarna plenamente 
a lei da criatura, e sua sujeição à morte, 
aceitando voluntariamente o suplício. Mas esses 
papéis são alternáveis. Em todo tirano existe um 
mártir, e em todo mártir, um tirano. O tirano é 
muitas vezes apresentado sob seu aspecto mais 
degenerado, como um louco homicida, e como 
um Anticristo — é o caso dos dramas 
consagrados a Herodes. Nesse momento, ele 
deixa de representar a antinatureza, e passa a 
despertar compaixão, como vítima por 
excelência do destino natural da criatura. Ele é 
símbolo da Criação pervertida, mas simboliza, 
de qualquer modo, a Criação, no que ela tem de 
mais sofrido e de mais cruel. É uma vítima da 
desproporção entre a dignidade desmedida de 
sua condição hierárquica e a miséria de sua 
condição humana. Inversamente, o mártir pode 
ser visto como um tirano, na medida em que se 
comporta como um estoico, e exerce sobre as 
paixões uma ditadura comparável à que o 
soberano exerce sobre os súditos. A esse título, 
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ele deixa de simbolizar a natureza, e passa a 
significar a antinatureza. Por isso, a condição 
própria do Príncipe é o luto. Como tirano, está 
exposto à conspiração, ao atentado, ao veneno. 
Como mártir, está condenado ao ascetismo e ao 
sofrimento. A melancolia de Hamlet não é assim 
um traço isolado. Ela é própria da condição do 
Príncipe. As hesitações de Hamlet são típicas, 
em geral, do comportamento do Príncipe. Ele 
hesita, porque está na fronteira de dois mundos, 
porque sua condição é em si ambivalente. Ele é 
criatura, sujeito à natureza, e soberano, cuja 
tarefa é subjugar a natureza. O verdadeiro nome 
dessa hesitação é acedia, a sombria indolência 
da alma, traço mais geral da sintomatologia 
melancólica. (ROUANET, 1984, p.30) 

Talvez Hogwarts apresente muitas semelhanças com a corte e 

com os cenários do teatro barroco alemão. Fato é que, conquanto 

esteja longe de ser um Hamlet, Severo Snape, o Príncipe (Prince) 

Mestiço é uma personagem de opostos que, apesar de suas falhas 

morais da juventude, põe-se a serviço da Ordem da Fênix e ajuda 

Harry, a quem o professor de Poções e de Defesa Contra as Artes das 

Trevas, com suas vestes negras e cabelos pretos e oleosos, sempre 

protegeu por ter amado incondicionalmente Lílian Evans, mesmo 

depois de ela ter se casado com seu arqui-inimigo, Tiago Potter, cuja 

aparência física Harry herdou, para a antipatia de Snape, que sempre 

externou aversão por Harry, uma atitude essencial ao trabalho de 

proteger o rapaz. No fim, Snape é assassinado por Voldemort, que 

não sabia que o professor era leal a Dumbledore, mas que pensava 

que a morte de Snape daria ao Lorde o domínio dobre a Varinha das 

Varinhas, já que Snape matara um de seus donos anteriores: 

Dumbledore. O que o vilão não sabia é que Draco era o senhor do 

artefato; e também ignorava que Dumbledore, amaldiçoado por ter 

tocado num anel transformado em Horcrux que lhe causara necrose 
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numa das mãos e lhe dera apenas mais um ano de vida, tinha pedido 

que Snape matasse Dumbledore, que não temia a morte. A 

“encenação” era parte do plano de Dumbledore, que realmente fez 

Snape prometer que o mataria. Curiosamente, Snape, cujo 

sobrenome lembra snake (cobra), morre sendo mordido por Nagini, a 

serpente-Horcrux de Voldemort. 

No mundo de Harry, assim como no de Mina, as mulheres 

adotam o sobrenome do marido. As bruxas das famílias racistas 

costumam se casar com bruxos de famílias de sangue puro, e por isso 

todas as famílias de linhagem “pura” acabam tendo algum 

parentesco, mesmo que remoto, conforme Sirius Black, padrinho de 

Harry, revela ao afilhado no quinto livro. Nenhuma família, contudo, 

levou tão a sério tal seletividade quanto a família Gaunt, que é a 

família da mãe de Voldemort. Mas todas essas famílias excluem os 

que não se importam com a pureza do sangue, embora algumas 

famílias, em sua totalidade, não se importem com ela, como toda a 

família Weasley, considerada traidora do sangue. O Sr. Weasley, na 

verdade, admira, quase venera, a cultura trouxa, mesmo sendo um 

bruxo proveniente e formador de uma família nuclear de sangue 

puro. Um extremo oposto do Sr. Weasley é a mãe de Sirius Black, cujo 

retrato, pendurado na casa da família Black, chama os vivos de 

“mestiços imundos”. Sirius, quando era vivo, tinha sido excluído da 

família por não compactuar com a ideologia dela. 

A única visão mais fantástica sobre o sangue é, além da magia, 

os doze usos do sangue de dragão, descobertos por Dumbledore. 

Dragões detêm propriedades mágicas, assim como fênix e unicórnios, 

razão pela qual se usam pedaços dessas criaturas (fibra cardíaca de 

dragão, pelo de unicórnio e pena de fênix) na fabricação de varinhas 

para bruxas e bruxos. Oposta ao fantástico do sangue de dragão é o 

tributo que Dumbledore paga para entrar na caverna marítima onde 

Voldemort escondera uma de suas Horcruxes: o diretor fere o braço 

para derramar sangue numa das paredes. Sem esse tributo, que na 
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visão do próprio Dumbledore, é grosseiro e tenta enfraquecer o 

visitante, ele e Harry não entrariam na caverna, repleta de Inferi 

(mortos-vivos). 

Por fim, o sangue mágico é derramado na Batalha de 

Hogwarts, no sétimo livro, em que estoura a Segunda Guerra Bruxa. 

O próprio Voldemort diz que cada gota de sangue mágico derramada 

é um desperdício. (Com isso ele se referia ao sangue de bruxos de 

sangue “puro”). 

No eixo da morte, a semelhança que mais se destaca é o fato 

de tanto Drácula como Voldemort terem se tornado imperecíveis 

matando outras pessoas. Há os caixões repletos de terra do solo 

sagrado dos ancestrais de Drácula, sem os quais o conde não pode 

dormir: ele depende deles tanto quanto Voldemort depende das 

Horcruxes, objetos externos ao corpo em que o bruxo encerrou 

pedaços da alma. O Lorde, assassinando pessoas, rompeu a alma, a 

qual, graças a um feitiço das trevas (usado em pelo menos seis 

ocasiões posteriores a assassinatos particularmente significativos), foi 

deliberadamente dividida em sete partes, um número jamais 

alcançado até então. Seis foram guardadas em: um diário capaz de 

possuir o leitor, um anel da família Gaunt, um medalhão de Slytherin, 

um diadema de Ravenclaw, uma taça de Hufflepuff e uma serpente 

chamada Nagini. A sétima parte ficou no próprio Voldemort, que 

escolhera tais objetos por vaidade. Diz o professor Dumbledore que 

Voldemort não poderá ser morto enquanto não se destruírem as 

Horcruxes, cujo efeito é manter a alma do bruxo presa à Terra depois 

da destruição do corpo, o que o torna imortal (e passível de receber 

um novo corpo com uso de magia negra, como de fato acontece no 

quarto livro, Harry Potter e o Cálice de Fogo). Nos momentos finais do 

sétimo livro, Harry descobre que nele foi encerrado por acidente um 
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fragmento de alma do vilão quando este tentou matar o herói, cuja 

alma era instável devido ao grande número de Horcruxes (antes de 

Voldemort, um bruxo só tinha sido capaz de produzir, no máximo, 

duas Horcruxes). O vampiro, que viaja para a Inglaterra, depende de 

caixões para manter-se com vigor; Van Helsing descobre tal segredo 

e, com a ajuda dos outros homens, decide usar hóstias para inutilizar 

os caixões de Drácula, de modo a torná-lo vulnerável. O plano, no 

entanto, só funciona com base numa teoria que o médico constrói 

em cima de informações obtidas de certa fonte. Em Harry Potter e o 

Enigma do Príncipe, sexto livro da série, apesar de haver um narrador 

onisciente, é Dumbledore quem revela a Harry o segredo da 

imortalidade de Voldemort. As Horcruxes, assim como os caixões de 

Drácula, têm de ser inutilizadas, destruídas (da mesma forma, Frodo 

tem de causar a destruição do Um Anel, que dá poder a Sauron, em O 

Senhor dos Anéis). Das três maldições imperdoáveis, Avada Kedavra, 

a maldição da morte, é irreversível e não pode ser bloqueada com um 

feitiço escudo (não nos livros). Voldemort sabe que a magia não pode 

reverter a morte, coisa que ele mais teme, e por isso mutilou a 

própria alma. 

Além da fatalidade e irreversibilidade inerentes à Maldição da 

Morte (um jorro de luz verde) quando acerta o alvo, pesa o fato de 

que, para os trouxas, é impossível detectar vestígios da Maldição da 

Morte, fato registrado pelo narrador em Harry Potter e o Cálice de 

Fogo (quarto volume da saga) (mas isso não confere necessariamente 

um quê de sobrenatural à magia, conforme será visto mais adiante): 

A polícia nunca vira um laudo mais esquisito. 
Uma equipe de legistas examinara os corpos e 
concluíra que nenhum dos Riddle[s] fora 
baleado, envenenado, esfaqueado, 
estrangulado, sufocado ou, pelo que sabiam, 
sofrera qualquer tipo de violência. Com efeito, 
continuava o laudo, em tom de inconfundível 
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perplexidade, os Riddle[s], tirando o fato de que 
estavam mortos, pareciam gozar de perfeita 
saúde. Os legistas observaram (como se 
estivessem decididos a encontrar alguma coisa 
errada nos cadáveres) que cada membro da 
família tinha uma expressão de terror no rosto 
— mas, segundo afirmava a frustrada polícia, 
quem já ouvira falar de alguém morrer de 
pavor? (ROWLING, 2001, p.9 – grifo do original) 

A expressão de terror pode ser explicada com o fato de que o 

assassino da família Riddle é Tom Riddle, o filho de Mérope. Ele 

voltara a Little Hangleton para matar o pai, que abandonara Mérope, 

e também os avós paternos. Todos os três eram trouxas, e 

certamente notaram a semelhança física entre Tom Riddle, filho de 

Mérope, e Tom Riddle, pai do filho de Mérope, cuja existência 

Voldemort apagou por odiar o lado paterno e enaltecer o materno. 

A morte permeia as histórias de Harry Potter e nelas se 

apresenta nitidamente. Depois de escapar do cemitério onde duelou 

contra Voldemort, que foi incapaz de matar Harry por causa da 

varinha que o garoto usava (tanto a do vilão como a do herói 

continham uma pena oriunda da mesma fênix, de modo que 

Voldemort, mesmo com maior perícia, não pôde derrotar Harry, uma 

vez que varinhas que contenham uma substância que sirva de núcleo 

extraída do mesmo animal mágico não funcionam bem uma contra a 

outra), Harry passa a ter pesadelos com Cedrico Diggory, que foi 

assassinado na frente de Harry. Ao contrário de quando tinha um 

ano, o assassinato de Diggory foi testemunhado pelo garoto quando 

este tinha consciência do que era a morte, e isso possibilitou que, no 

quinto ano escolar, enxergasse os Testrálios (Thestrals), animais 

quadrúpedes inofensivos com asas de morcego vistos tão só pelos 

que já testemunharam a morte. No mesmo ano letivo em que passa a 

enxergar os Testrálios, Harry testemunha a morte de Sirius, seu 

padrinho, que morre ao atravessar um arco coberto por um véu do 
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qual saem vozes que nem todos escutam. Esse arco fica no 

Departamento de Mistérios. (Nele, trabalhava Broderico Bode, morto 

no hospital St. Mungus para doenças e acidentes mágicos por asfixia 

causada pela planta visgo-do-diabo.) Sabendo que quem fizera Sirius 

atravessar o arco era Belatriz Lastrange, prima de Sirius, Harry corre 

atrás dela jurando matá-la (uma atitude que apenas demonstra raiva 

justificada, e não desvio moral do herói). Tal juramento foi omitido na 

edição brasileira, mas não por decisão da tradutora. 

Num duelo narrado em Harry Potter e a Ordem da Fênix, o 

quinto livro, Dumbledore, no Ministério da Magia, diz a Voldemort 

que a morte não é o pior. Em resposta, o Lorde aproveita a conexão 

com Harry para possuir o garoto e desafiar o professor a matar 

ambos, numa tentativa de negar o discurso de Dumbledore. De fato: 

a Maldição da Morte forma um tripé com a Maldição Cruciatus, 

usada para tortura contra Harry no cemitério, no quarto livro, e a 

Maldição Imperius, usada para controlar a mente do garoto, também 

no quarto livro. Harry resiste às três. Pouco antes do início do duelo 

no cemitério, Voldemort diz que Harry deve fazer uma reverência. 

Diante da recusa do garoto, Voldemort faz que ele se curve 

magicamente, e zomba dizendo que a obediência é uma virtude que 

o garoto tem de aprender antes da morte. Harry, neste caso, não a 

aceita, e decide lutar mesmo pensando que não tinha chance de 

sobreviver: achava que, se tinha de morrer, morreria com bravura. 

Esse ato de coragem, entretanto, é diferente do fatalismo do velho Sr. 

Swales, cuja fala é a segunda epígrafe, tão fatalista quanto a voz 

poética de Augusto dos Anjos. 

No sexto ano letivo, testemunha a morte de Alvo Dumbledore; 

no sétimo livro, inicialmente não retorna à escola: tem de viajar para 

cumprir a missão de localizar e destruir as Horcruxes. No meio da 

jornada, ouve o Conto dos Três Irmãos, de Beddle, o Bardo, autor 

inventado por J. K. Rowling. O conto narra a história de como a Morte 

enganou dois irmãos com Relíquias. Apenas o mais novo dos três 
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aprende a lição aceitando que morrerá um dia. Harry decide não 

localizar as Relíquias que faltam: a Pedra da Ressurreição e a Varinha 

das Varinhas (Elder Wand) (ele já tinha a Capa da Invisibilidade, 

herança de seu pai). A Varinha era a única Relíquia cuja fama 

superara a das outras, de modo que Voldemort, que não queria ser 

derrotado de novo por causa da pena de fênix da varinha de Harry, 

descobre que Dumbledore era o dono da varinha e viola o túmulo do 

diretor. Tal violação é feita em nome do poder, ao passo que a do 

túmulo de Lucy, em Drácula, é feita em nome de um senso moral. 

Após descobrir que abriga um pedaço da alma de Voldemort, 

Harry aceita a morte e decide permitir que Voldemort o mate na 

Floresta Proibida, a floresta de Hogwarts. Isso permitiria que 

Voldemort ficasse mais próximo da mortalidade. Contudo, uma vez 

que Harry se sacrifica pelos amigos num gesto de altruísmo, ele 

imitou o sacrifício de sua mãe, cujo sangue circulava nas veias de 

Voldemort. O sangue de Lílian fez que Harry não morresse e se 

livrasse do fragmento da alma de Voldemort, que garantira a 

sobrevivência de Harry ao usar o sangue do rapaz para criar um novo 

corpo e também ao não se tornar o verdadeiro mestre da Varinha das 

Varinhas, tida como a mais poderosa do mundo. Esta já obedecia a 

Harry por ele ter subjugado o bruxo que desarmara Dumbledore na 

noite em que foi morto o diretor. 

Harry poderia não ter tido a chance de enfrentar Voldemort se 

Narcisa Malfoy, mãe de Draco, não quisesse rever o filho. Preocupada 

com ele (que tem a idade de Harry), verifica que o coração de Harry 

ainda bate mesmo depois de o rapaz ter sido atingido pela Maldição 

da Morte lançada por Voldemort. Ela mente para o Lorde e para os 

Comensais da Morte reunidos na clareira da Floresta, pois sabe que 

só a procissão em torno do “cadáver” de Harry permitiria que ela 

chegasse ao castelo, onde reveria o filho. Hagrid, grande amigo de 

Harry, carrega o herói, que se finge de morto até o momento de 

travar o último duelo contra Voldemort. Depois que Nagini, a última 
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Horcrux, é morta por Neville, aluno da Grifinória que lutou para 

superar o medo e ganhar autoconfiança ao longo de sete anos, Harry 

torna a desafiar Voldemort em Hogwarts. O vilão é atingido pelo 

ricochete da própria Maldição da Morte e cai no chão “com uma 

finalidade terrena”. Seu corpo é levado para uma câmara, longe de 

mais de cinquenta cadáveres de pessoas que morreram combatendo-

o. A oportunidade de destruir Voldemort surgiu graças ao amor de 

mãe, semelhante ao de Lílian. Talvez esses gestos maternos 

confirmem, à sua maneira, as potências do feminino, de Anne 

Williams, as quais podem destruir o patriarcado, o qual para ela é a 

base do mito gótico (WILLIAMS, 1995, p.87, Apud BARROS, 2004, 

p.29), embora tais potências destruidoras se restrinjam ao gótico 

masculino, produzido por autores, e não por autoras. 

Tanto no romance de Stoker como nos de Rowling os heróis 

preferem o risco da morte a permitir que se consolide o mal. Em 

Harry Potter e as Relíquias da Morte, Harry e seus amigos saem numa 

jornada em busca das seis Horcruxes do vilão e descobrem Beedle, o 

bardo, um autor criado pela própria Rowling (ainda que ela não seja 

um Fernando Pessoa). Tal como Dona Benta, eles leem O conto dos 

três irmãos, que trata justamente da morte, uma condição que o mais 

novo dos irmãos do conto aceita. (Dumbledore crê que os três irmãos 

realmente existiram, e que Beedle neles se baseou. Possivelmente 

eles fabricaram as Relíquias. Uma delas foi herdada por Harry de seu 

pai; portanto, ele descende dos irmãos. Estes também são ancestrais 

do avô materno do próprio Voldemort: o anel da família Gaunt 

contém o sobrenome dos irmãos: Peverell.) O conto seria uma pista 

da existência das três Relíquias, mas o garoto prefere caçar Horcruxes 

a obter a suposta imortalidade, obtida de modo antiético por 

Voldemort e por Drácula. O primeiro matou muitas vítimas, o 

segundo, na teoria de Van Helsing, participou da escola de magia do 

Diabo e manteve a imortalidade sugando o sangue de suas vítimas. 

Polifonicamente, a morte é encarada de muitos pontos de vista, mas, 
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na perspectiva da semiótica discursiva, ela é disfórica quando 

imposta pelos vilões e, ao mesmo tempo, eufórica por ser natural e 

mais digna. 

Há quem diga que Drácula pode não ter sido destruído: ele se 

transforma em vapor depois de ser golpeado, e, no último filme de 

Harry Potter, algo parecido acontece com Voldemort, cujo corpo se 

desintegra (algo bem diferente do que acontece no sétimo livro). A 

luta final contra Drácula termina com o pôr do sol; a que se trava 

contra Voldemort é encerrada ao amanhecer. 

No que concerne a esse último eixo, há o sobrenatural não 

explicado em Drácula, pois, a ser verdade a teoria de Van Helsing, 

que está para o romance de Stoker assim como Dumbledore está 

para os de Rowling, o vampirismo de Drácula é oriundo de um pacto 

com o Diabo, enquanto a magia negra usada para produzir Horcruxes, 

apesar de serem consideradas uma violação da natureza por fazerem 

com que a alma do dono delas continue presa à Terra para o bruxo 

continuar vivo e passível da construção de um novo corpo, é mais 

uma violação de normas éticas (e talvez jurídicas) do que 

propriamente naturais. Os livros que falam de Horcrux admitem a 

possibilidade de criação do objeto que garanta a imortalidade ao 

bruxo dentro das leis da magia e mencionam a instabilidade da alma 

causada pelo objeto. A magia é um dom determinado pelo sangue e, 

portanto, pela natureza. O tabu das Horcruxes é, como qualquer 

tabu, dentro da verossimilhança e das normas morais e éticas do 

mundo de Harry, civilizatório, pois os livros que falam desse tipo de 

arte das trevas são proibidos em Hogwarts por uma questão de 

decência. Em resumo: esse tabu é uma questão da civilização de 

Harry, e não da ordem da fauna e flora mágicas (ou seja: não é da 

natureza), mesmo que os bruxos não considerem o efeito da Horcrux 
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algo natural. Além disso, Voldemort é fruto de um casamento iniciado 

a partir de uma mentira, uma vez que Mérope, vinda de uma família 

de pessoas muito geniosas e arrogantes, concebera-o depois de usar 

a poção do amor para fugir com Tom Riddle pai, um sujeito rico com a 

arrogância dos próprios pais em grau maior. Concebido sem amor 

verdadeiro e criado sem o amor da mãe num orfanato, Tom Riddle, 

pré-disposto a ter um determinado temperamento em virtude de sua 

herança biológica, foi moldado por fatores condicionantes, tal como 

postula a ciência. Portanto, sua monstruosidade e seu caráter 

“sobrenatural” podem ser explicados pela identificação de causas 

naturais, o que faz sua monstruosidade ser condizente com o 

sobrenatural explicado. O mesmo não acontece com Drácula. 

O vampiro de Stoker era um comandante militar de uma 

linhagem grandiosa, a dos Dráculas, da qual alguns herdeiros, 

segundo a fonte de Van Helsing, tinham tratos com o Maligno na 

Scholomance, a escola de magia do Diabo (STOKER, 2012-2014, p. 

182). O prenome, Vlade, foi ofuscado pelo sobrenome Drácula (assim 

como o de Tom pelo nome Voldemort), e, num dos manuscritos-

registros da escola, Drácula é chamado de wampyr. 

A fraqueza do conde reside, entre outras coisas, nos caixões, 

em que só descansa graças à sacralidade de seu conteúdo, trazido de 

sua terra natal, fora da qual sofre limitações. Quanto maior o número 

de caixões inutilizados, maiores as chances de matá-lo num deles 

com uma bala de prata ou uma estaca. Pode voar (Voldemort 

também), mas é vulnerável: é fraco contra o alho, a prata e os 

símbolos sagrados. Voldemort, por sua vez, é fraco contra o amor, 

coisa que o bruxo não entende, e depende das Horcruxes tanto 

quanto Drácula depende dos caixões. A diferença entre os dois vilões 

reside na origem de sua maldade: a monstruosidade de Drácula está 

ligada ao Diabo, então o sobrenatural nele, apesar do cientificismo do 

século XIX, não se encaixa no sobrenatural explicado de Maria 

Leonor, porque não há explicações naturais para o vampirismo. 
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No mundo de Harry, existe a Confederação Internacional dos 

Bruxos, que mantém um acordo com os Ministérios da Magia de 

todos os países. Parte do acordo é o sigilo que mantém os bruxos 

livres do conhecimento da sociedade trouxa. O Ministério da Magia 

britânico, por exemplo, conta com os obliviadores, que apagam a 

memória de trouxas que testemunham uso de magia. Ele controla os 

animais mágicos para que não sejam vistos por trouxas. 

Curiosamente, todos os seres mágicos são classificados, e os 

fantasmas já foram passíveis de classificação. Tudo isto se coaduna 

com o sobrenatural explicado. Apenas bruxos, por exemplo, podem 

se tornar fantasmas. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, Harry 

pergunta a Nick Quase Sem Cabeça, o fantasma da Grifinória, se 

Sirius voltaria como fantasma. Nick diz que não. Ele revela que ele, 

Nick, não quis prosseguir no além por medo da morte, e por isso 

escolhera uma fraca imitação da vida, já que bruxos podem deixar 

uma impressão na Terra nos lugares por onde passaram quando 

vivos. No sexto livro, Harry escuta de Snape (o Príncipe Mestiço), 

então professor de Defesa Contra as Artes das Trevas, que o fantasma 

é uma impressão deixada por um morto na Terra (o que os torna 

diferentes dos Inferi, que são mortos-vivos, cadáveres animados por 

um feitiço das trevas), mas sua explicação não é tão rica quanto a do 

fantasma. Duas vozes, portanto, dão explicações levemente idênticas, 

porém ao mesmo tempo distintas, sobre o mesmo assunto, tratado 

sem espanto. Segundo Nick, bruxos cultos (os quais Rony, amigo de 

Harry, chama de inomináveis) estudam a questão no Departamento 

de Mistérios, mas todas as pessoas em Hogwarts aceitam os 

fantasmas. O Prof. Bins, de História da Magia, é um deles. Todavia, os 

bruxos têm superstições, e algumas têm razão de ser, como a que diz 

respeito ao cargo de professor de Defesa C. A. das Trevas, azarado 

desde que Dumbledore não o concedera a Voldemort (desde a 

recusa, o professor contratado para a função exercia-a por apenas um 

ano letivo). 
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Apesar de o castelo ser habitado por fantasmas e por quadros 

cujos seres retratados se movem e conversam, ele não é um locus 

horribilis, porque na escola Harry não é humilhado pelos tios. Na 

verdade, o garoto se sente incomodado quando escuta que 

Voldemort se sentia feliz na escola, pois é assim que o próprio Harry 

se sente em Hogwarts, onde o protagonista chega a enfrentar 

Dementadores, únicos seres cuja origem os bruxos desconhecem, o 

que não permite atribuir a eles o sobrenatural explicado. Nesse tipo 

de sobrenatural só podem ser enquadrados todos os bruxos quando 

o leitor se filia ao ponto de vista da família Dursley, a partir do qual o 

próprio Harry, trancado num armário com sua “anormalidade”, seria 

um monstro, um ser sobrenatural. Ele, depois do ceticismo inicial em 

forma de incredulidade, aceita a sua condição sem considerá-la uma 

monstruosidade, o que reforça que “a magia se associa à evidência da 

infância feliz” (CANI, 2008, p.69) e, no caso de Harry, ao prazer de se 

ver livre dos seus opressores durante os meses de escola. 

O que talvez não conte com uma explicação satisfatória seja a 

aparição dos pais de Harry no quarto livro, em que, graças ao Priori 

Incantatem, que se manifesta quando varinhas “irmãs” são usadas 

uma contra a outra como resultado da colisão dos feitiços (o feitiço 

de desarmar o oponente, de Harry, e a Maldição da Morte, de 

Voldemort), surgiram os “fantasmas” de Lílian e Tiago Potter. 

Segundo Dumbledore, eram ecos. Isso dá margem a que tal aparição, 

que permitiu que Harry escapasse do cemitério aos quatorze anos, 

seja enquadrada no conceito de fantasmagoria. Algo parecido 

acontece quando Harry já tem dezessete anos: graças à Pedra da 

Ressurreição, Harry vê os fantasmas dos pais, do padrinho e de Remo 

Lupin, que já foi seu professor de Defesa Contra as Artes da Trevas. 
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A taxonomia remete aos gêneros do discurso e à distinção que 

separa os literários dos não literários. Esta, por sua vez, vincula-se à 

literaturidade, que, a ser verdade o dizer de Terry Eagleton em Teoria 

da Literatura, pressupõe mais um juízo de valor e o uso que se faz do 

enunciado do que uma essência da literatura (2006, p.8), o que não 

invalida o fato de os gêneros serem unidades da comunicação verbal 

(BAKHTIN, 1997, p.297). A velocidade, por exemplo, tem uma 

essência (massa vezes aceleração), e os insetos, tão mutantes na 

escala evolutiva quanto os gêneros do discurso, também; mas a 

essência do literário, notada e “estabelecida” como um paradigma 

graças à investigação ontológica, e não às impressões, não é igual à 

essência (oposta à aparência) da velocidade nem à composição dos 

insetos; portanto, não é constante: muda de acordo com a ideologia. 

Hoje, Drácula e Harry Potter pertencem ao terreno do ficcional, e, 

ainda que sua estrutura de conteúdo (sangue, morte, sobrenatural, 

violência, suspense e terror) e sua estrutura rítmica e formal (prosa e 

capítulos) não sejam como a estrutura composicional da velocidade, 

é certo que se trata de literatura, porque, devido aos ingredientes de 

sua composição, as duas obras não podem ser outra coisa (o que 

reforça a tese de que é mais fácil dizer o que não é literatura do que 

dizer o que é). Se se trata de boas ou más obras literárias, essa é uma 

questão para a Crítica, e não para a Teoria Literária. 

Drácula é, por excelência e por cronologia, um romance gótico, 

com metáforas interpretadas pela projeção, de Todorov (ainda que 

ela produza uma exegese quase autoritária); Harry Potter, a seu 

turno, contém elementos estruturais que lhe conferem caráter e 

efeito neogóticos condizentes com a tradição literária, mas não se 

encaixa no gênero ou classificação de romance gótico puro, o que, a 

despeito de Groosham Grange e The unholly Grail, romances escritos 

por Horowitz e publicados antes de Harry Potter (na obra de 
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Horowitz, segundo Isabelle Cani (2008, p.69), há uma escola de magia 

com professores que habitam tumbas e caixões e torturam e matam 

a sangue frio), seria inusitado para uma série destinada a crianças e 

adolescentes, dos quais muitos chegaram à idade adulta lendo os 

livros de Rowling, cuja prosa também pode se encaixar na categoria 

de paraliteratura, termo “discriminatório e vazio de significado” 

(SODRÉ, 1978, p.14) por pressupor dado como evidente o conceito de 

literatura, como se este fosse constante, imutável. Resta saber se se 

trata apenas de literatura de massa infanto-juvenil, posto que há 

ingredientes da composição (estrutura) que interessam aos adultos, a 

despeito de imposições comerciais que façam de Harry Potter uma 

série best-seller só para crianças e adolescentes. Certo é que contém 

traços góticos (sangue e morte), como Crepúsculo, também destinado 

a leitoras e leitores jovens. (O autor é um eu que se dirige a um tu, e 

a consciência de que há certos destinatários em oposição a outros 

também condiciona a produção do texto.) 

No Pós-Estruturalismo e nos Estudos Culturais, em que se 

admite que o sujeito é descentrado e interpelado pela ideologia e 

tem identidade móvel, não é de admirar a afinidade que sentem por 

Harry os leitores brasileiros, entre os quais também há os adultos, 

marcados pela Pós-Modernidade, a qual 

passou a ser identificada com fatores que 
deveriam estar, antes de tudo, na sua gênese: a 
emergência da informática, nas relações 
econômicas, na produção e na comunicação 
entre as pessoas; a decadência dos regimes 
comunistas do mundo, o fim da produção 
industrial de massa e o desencanto generalizado 
em relação às expectativas idealistas da filosofia 
e da ciência moderna (COSTA, 2005, p.233 − 
grifo do autor) 
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Obviamente posterior aos conflitos das Grandes Guerras 

Mundiais, responsáveis pelo “sentimento de desesperança no futuro 

do homem” (FROMM, 1961, p.365) e pelo contexto da Guerra Fria e 

da Ditadura Militar no Brasil. Da mesma forma, leitores alemães do 

pós-guerra sentiram afinidade pelos textos barrocos alemães, 

marcados originalmente pela Guerra dos Trinta Anos (ROUANET, 

1984, p.26). Essa afinidade se deve às semelhanças entre a realidade 

que Harry Potter retrata e a realidade brasileira, marcada pela 

desigualdade, pelo racismo e pela discriminação, constantes em 

Harry Potter e talvez em todos os países em que fez sucesso. Tratar-

se-ia de elementos estruturais universais, como a morte, que “não é 

um destino individual, mas da criatura humana” (ROUANET, 1984, 

p.28). Partindo do particular para o universal, pode uma investigação 

sociológica apontar semelhanças entre a realidade de Harry e a 

inglesa, mas também as que há entre ela e outras realidades, já que, 

como a mônada, Harry conteria a imagem de todas as realidades, e 

suas metáforas, como a Fênix (imortalidade), a Marca Negra dos 

Comensais da Morte (uma serpente saindo de uma caveira tatuada) 

(morte) e a pureza do sangue (racismo, discriminação e nobreza) 

seriam símbolos, cujo sentido “não é arbitrário nem provém da 

relação subjetivamente estabelecida entre o símbolo e o simbolizado, 

mas resulta duma conexão objetivamente dada e necessária” 

(JUNKES, 1994, p.127-128), de modo bidimensional (símbolo e coisa 

simbolizada), sem a historicidade e a subjetividade na constituição de 

sentido, embora os elementos simbolizados, com exceção da morte 

por envelhecimento, não sejam determinados pela natureza. Tais 

símbolos não impossibilitam a alegoria, necessariamente histórica e 

formada “na dominação proposital do autor” e em sua intenção 

(TOLKIEN, 2001, p.14-15), como o Ministro da Magia em Ordem da 

Fênix, inspirado em Neville Chamberlain, que não combateu Hitler, 

cujas ações são parecidas com as de Voldemort. Entretanto, Harry 

Potter, com o Ministério da Magia e seus feitiços testados e 
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patenteados numa epistemologia que reflete o racionalismo, e com 

sua história de sacrifício messiânico, carrega algumas esperanças 

“historicamente desacreditadas” (EAGLETON, 2006, p.350), que, do 

ponto de vista pós-moderno, “eram ilusões perigosas” (p. 350). De 

qualquer forma, Harry Potter é um signo no sentido de que 

representa algo; portanto, cabe o dizer de Bakhtin em Marxismo e 

Filosofia da Linguagem: “um signo não existe como parte de uma 

realidade; ele também reflete e refrata uma outra” (Apud RÜCKERT; 

TUTIKIAN,1986, p.32). 

Diante da estrutura, é inegável que Harry Potter deve a Drácula 

muitos de seus elementos, principalmente quando se leva em conta o 

sistema literário inglês. Contudo, Poe e a tragédia grega também 

comparecem em Harry Potter reverberando suas influências, cada vez 

mais identificáveis em virtude da difusão de textos originalmente 

escritos em língua estrangeira em diversos países, como o de 

Rowling, que teve contato com a literatura grega em Exeter, 

universidade em que estudou francês e letras clássicas (ela é 

professora de língua por formação). Por isso não basta notar que 

Harry (cujo duplo, em forma de antítese, é o próprio Voldemort) e 

Drácula pertencem a um sistema literário. Antes de tudo, fazem parte 

de um sistema simbólico, formado por um comunicante (o autor), um 

comunicado (o texto literário) e o comunicando (o leitor). Este, por 

sua vez, pode ser colocado no centro de gravidade dos Estudos 

Literários e da produção de sentidos graças à Estética da Recepção. 

Assim, os brasileiros, que têm sangue de Visigodos, uma das tribos 

góticas (BRIDA, 2007, p.4) que estiveram em Portugal, podem se 

identificar com o mundo de Harry tanto quanto os franceses, a quem 

Rowling agradeceu num discurso à Legião da Honra por não se 

incomodarem com o nome francês, que significa Voo da Morte, dado 

ao vilão. Este, garante a autora, é cem por cento inglês. 

(Curiosamente, Voldemort tem como avô materno Servolo (Marvolo) 

Gaunt, cujo sobrenome é parecido com Gaut; segundo Brida, é o 
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nome do deus nórdico também conhecido como Odin, que seria o 

deus da tribo de Gotar, uma das que formaram os Godos, de cujo 

nome vem o termo gótico; Marvolo, traduzido para Servolo, lembra o 

nome Malvolio, personagem da peça Noite de Reis, de Shakespeare). 

Além disso, esse raciocínio permite, por exemplo, que a Luz no 

Subsolo, de Lúcio Cardoso, receba atenção dos estudos de que o 

gótico é objeto em países onde não se sabe português, desde que se 

admita isto: 

Um sistema de signos (ou seja, uma língua), por 
mais reduzida que seja a coletividade em que 
repousa sua convenção, sempre pode em 
princípio ser decifrado, isto é, pode ser 
traduzido noutro sistema de signos (noutra 
língua); por conseguinte, existe uma lógica 
comum a todos os sistemas de signos, uma 
língua potencial única, uma língua das línguas 
(que, claro, nunca pode tornar-se uma língua 
singular, uma das línguas). (BAKHTIN, 1997, 
p.333) 

Isso, é claro, não quer dizer (pelo menos não de modo 

inquestionável) que a tradução de Lia Wyler faça parte do sistema 

literário brasileiro, conquanto exista a 

Lei Federal no 9.610, de 19 de novembro de 
1998, que determina em seu Título III, Capítulo 
II, Art. 24 que é direito moral do tradutor (I) o de 
reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; 
(II) o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal 
convencional indicado ou anunciado, como 
sendo o autor [...] 

Acatar a lei, portanto, beneficia o leitor, respeita 
a lei, protege o tradutor e o editor e impede 
novas investidas contra o patrimônio cultural do 

país. (WYLER, 2008 − grifos do autor)  
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Da mesma forma, uma tradução em inglês do romance de 

Lúcio Cardoso pertence ao autor, e não só ao tradutor, motivo por 

que se torna mais útil o conceito de sistema simbólico, de Antonio 

Cândido, principalmente para um estudo de literatura comparada, 

cada vez mais viável por causa dos meios de produção de massa e da 

informatização. A perspectiva comparatista depende da literatura 

traduzida, que 

constitui o maior tesouro da humanidade, e 
povo rico em tradutores faz-se realmente 
opulento, porque acresce a riqueza de origem 
local com a riqueza importada. Por que [sic] não 
possuir tradutores torna o povo fechado, pobre, 
indigente, visto como só pode contar com a 
produção local. (LOBATO Apud WYLER, 2003, 
p.119) 

Qualquer juízo de valor que reclame a superioridade 

hierárquica do original em detrimento da tradução pode não ser 

condizente com a Pós-Modernidade, cuja estética é o Pós-

Modernismo, pois a cultura pós-moderna está “desconfiando de 

todas as hierarquias de valor por considerá-las privilegiadas e 

elitistas” (EAGLETON, 2006, p.354). 

“Esgotada” a questão classificatória, resta retomar a polifonia e 

os três eixos. A respeito do vilão de Rowling, ele aparece numa série 

de romances lidos por adultos, e a autora filia-se à visão de mundo de 

Dumbledore, que, na condição de personagem, representa um 

enunciador possível na encenação polifônica e serve de porta-voz da 

locutora-autora, e isso remete ao fato de que o texto é objeto de 

comunicação, mas também de significação. 

Apesar de a vilania ser aristocrática, Harry Potter está longe de 

ser um romance tipicamente burguês. Mesmo estando longe de ser 

como Ulisses de James Joyce, que, ao contrário de Harry Potter, não 

conta com uma temporalidade duradoura (a história se passa em um 
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dia apenas), os sete primeiros romances de J. K. Rowling não revelam 

um mundo baseado numa visão burguesa amedrontada pela 

aristocracia e pelos valores imorais. A julgar pelo discurso proferido 

em Harvard e pela entrevista sobre The Casual Vacancy (Morte 

Súbita, no Brasil), seu primeiro romance adulto, concedida a James 

Runcie, ela, de modo condizente com sua origem social, é uma autora 

de esquerda e, portanto, não filiada a um ideário liberal nem 

burguês. Como os paratextos editoriais, os comentários dela e as 

entrevistas permitem que se use a projeção biográfica, de Todorov. A 

própria família Dursley, com sua vida de classe média, é uma sátira a 

esse estrato social. 

Tal projeção é particularmente importante no eixo da morte. 

Rowling perdeu a mãe para uma doença, a esclerose múltipla, e 

sempre leu romances policiais (SMITH, 2003). Entretanto, talvez a 

morte não seja mesmo o maior dos males. As maldições Imperius e 

Cruciatus também são legalmente proibidas pelo Ministério da 

Magia, e mesmo sem elas Voldemort tenta ensinar a obediência a 

Harry, de modo quase semelhante ao que faz o Doutor Q. I., vilão de 

A Droga da Obediência, romance policial infantil de Pedro Bandeira 

em que há assassinatos. Entra-se, agora, na lição moral, tão cara à 

literatura infantil, a qual, no Brasil, sempre teve uma “vocação 

pedagógica e inevitavelmente conservadora” (LAJOLO, 2002, p.69), 

ao passo que, na literatura para adolescentes de modo geral, dá-se a 

lição moral na forma “dos bons sentimentos e dos discursos 

moralizantes que por tanto tempo dominaram a literatura juvenil” 

(CANI, 2008, p.70). O herói de Rowling está longe de ser um garoto 

obediente − e tem tanta coragem quanto Jonathan Harker. Harry às 

vezes mente e trapaceia, o que lhe confere verossimilhança. Contudo, 

a morte, mesmo não sendo o maior dos males, ganha em Harry 

Potter o status de Maldição Imperdoável ao lado da tortura e do 

controle mental, num diálogo com as duas epígrafes de Relíquias da 

Morte que falam da finitude: uma de Ésquilo (pagão), tirada de As 
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Coéforas, e outra de William Penn (cristão), extraída de More Fruits of 

Solitude. Esse dialogismo também se dá com a citação de Coríntios, 

lida por Harry e Hermione na ocasião da visita ao túmulo dos pais 

dele. Por causa disso e do comportamento do falso Alastor Mood, 

professor de Defesa Contra as Artes das Trevas que não permite que 

ninguém lhe prepare as refeições por medo de ser envenenado, a 

morte não é escondida das crianças, que recebem uma lição moral, 

porém não moralizante. Na verdade, a própria magia já implica 

responsabilidade moral, mesmo quando não usada para matar: ao 

contrário do que acontece em Groosham Grange, possível fonte de 

inspiração para Rowling, Harry, que não pode fazer magia em casa até 

completar dezessete anos, não estuda magia negra nem vodu (arte 

ensinada no romance de Horowitz), mas sim Defesa Contra as Artes 

das Trevas, disciplina que torna patente o dizer do verdadeiro Alastor 

Mood (que morre no sétimo livro ao escoltar Harry): Vigilância 

constante. 

Além da moral de Harry Potter, a morte, assim como as várias 

questões políticas e sociais, pode causar estranhamento e romper o 

horizonte de expectativas do leitor adulto, caso esteja acostumado 

com a vocação pedagógica e não seja nada afeito ao “mau gosto” e 

ao terror causado por derramamento de sangue, morte e aparição de 

fantasmas: “Escondemos a morte das crianças: esse não é mais um 

tema de conversa entre pais e filhos, elas não mais participam de 

velórios e funerais, evitamos que assistam a filmes ou ouçam 

histórias que trazem a ideia de morte à tona.” (SAYÃO, 2010). 

A escolha da morte como tema pode ser fruto do desencanto 

pós-moderno, forte o bastante para atingir até a literatura infantil. Na 

perspectiva da semiótica discursiva, contudo, em um de seus 

percursos gerativos de sentido, pode ser vista como eufórica quando 

se morre de modo natural. Isso equivale a vencer a morte, como faz 

um dos irmãos do conto que Hermione lê em voz alta para Harry e 

Rony à maneira de Dona Benta. (Curiosamente, o objetivo de 
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Voldemort era justamente vencer a morte.) Ela, a morte, é disfórica 

quando causada em nome da violência e da visão de mundo 

reacionária da pureza do sangue. Tão devotados a essa visão eram 

Voldemort e seus leais seguidores, que Harry se vê obrigado a 

sacrificar-se para deter esse mal. Seu gesto de sacrifício messiânico 

pode dar um novo sentido à afirmação de Bakhtin em Estética da 

Criação Verbal: “Sou a própria condição da minha vida, mas não sou 

seu herói no plano dos valores.” (1997, p.122) Harry, o herói, está 

abaixo da importância do coletivo e, portanto, da vida de seus 

amigos, pelos quais se dispôs a morrer como sua mãe morrera para 

salvá-lo, o que torna inevitável o tema da morte. Afinal, 

a morte fala em mim. Minha palavra é a 
advertência de que a morte está, nesse exato 
momento, solta no mundo, que entre mim, que 
falo, e a pessoa que interpelo aquela surgiu 
subitamente: ela está entre nós como a 
distância que nos separa, mas essa distância é 
também o que nos impede de estar separados, 
pois nela reside a condição de todo 
entendimento. Somente a morte me permite 
agarrar o que quero alcançar; nas palavras, ela é 
a única possibilidade de seus sentidos. Sem a 
morte, tudo desmoronaria no absurdo e no 
nada. (BLANCHOT Apud ALVES; BRAZ, 2014, 
p.28) 

Além disso: “A morte, não o sexo, é agora o tabu que violamos 

− a “pornografia da morte” causa-nos excitação” (MARANHÃO, Apud 

ARANHA; MARTINS, 1986, p.370). 

Por fim, há um dado que permite a aproximação de Harry do 

romance Drácula, e que é tão importante quanto a projeção de 

Todorov baseada nos valores intemporais de bem e mal e as três 

características mencionadas (morbidez, mau gosto e terror): a 

popularidade. 
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Maria Cristina Chaves de Carvalho (UFES) 

As nossas estradas já tiveram a timidez dos rios e a 
suavidade das mulheres. E pediam licença antes de nascer. 
Agora, as estradas tomam posse da paisagem e estendem 

as suas grandes pernas sobre o Tempo, como fazem os 
donos do mundo. 

(COUTO, 2015, p.85) 

A epígrafe nos remete à configuração da terra, em que as 

estradas não são as mesmas de outrora, comparáveis aos rios e às 

mulheres: se antes elas eram tímidas e suaves, nos dias atuais, 

apossam-se de tal modo da paisagem que se sobrepõem ao tempo. A 

alusão às novas estradas de Moçambique se reporta à essência de 

um povo, a saudade de tempos remotos e as mudanças ocorridas 

nesse espaço ao longo da História, o qual reflete em especial a vida 

das mulheres na contemporaneidade. 

Mia Couto, em Terra Sonâmbula (1992), narra as tradições de 

sua terra, revelando traços de uma cultura híbrida, multicultural, em 

que procura a afirmação de uma identidade moçambicana. Os efeitos 

destrutivos da guerra civil mostram a persistência de uma relação 

colonial mantida com a ex-metrópole mesmo após a independência 

de Moçambique, e revelam as histórias de um povo constituído de 

indivíduos marginalizados e oprimidos pelo poder instituído. O 

romance é estruturado como uma narrativa de encaixe, pois se 

apresenta sob a forma de dupla representação: há duas narrativas 

que se entrelaçam: a primeira conta as estórias do velho Tuahir e do 

jovem Muidinga; a segunda, narra a poesia dos cadernos de Kindzu. 
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O espaço do romance revela uma pátria que se assemelha a 

uma “terra sonâmbula”, em ruínas, em que visualizamos inicialmente 

uma imagem estagnada de uma estrada morta e de uma paisagem 

cinza. Ressaltamos que, durante o período colonial, o empenho em 

conquistar a liberdade foi o principal motivo da luta armada entre 

portugueses e moçambicanos, porém, após a independência de 

Moçambique, deu-se início a uma guerra entre etnias, quando o 

confronto passou a ser travado entre irmãos: 

Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. 
[...] A paisagem se mestiçara de tristezas nunca 
vistas, em cores que se pegavam à boca. [...] Um 
velho e um miúdo vão seguindo pela estrada. 
[...] Os dois caminheiros condiziam com a 
estrada, murchos e desesperançados. (COUTO, 
1995, p.1-2) 

Nesse contexto, de mudança de tempo e de vontades, Terra 

Sonâmbula, ao explorar o cenário da guerra civil, evidencia a 

necessidade de afirmação da identidade cultural do povo 

moçambicano e, simultaneamente, proporciona uma viagem através 

da imaginação, da poesia e dos sonhos, pois são as estórias do 

menino Muidinga, do velho Tuahir, sobretudo, as escritas nos 

cadernos de Kindzu que vem preencher o vazio deixado pela guerra. 

De acordo com Carmen Tindó Secco: 

Mitos, ritos e sonhos são caminhos ficcionais 
trilhados pelas narrativas de Mia Couto que 
enveredam pelos labirintos e ruínas da memória 
coletiva moçambicana como uma forma 
encontrada para resistir à morte das tradições 
causada pelas destruições advindas da guerra. 
As úlceras deixadas nas paisagens são 
deploradas pela escritura mitopoética do autor, 
cujo lirismo funciona como bálsamo cicatrizante 
e cuja lucidez política serve para abrir os olhos 
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do povo, numa tentativa de curar a cegueira 
reinante em Moçambique, nos tempos pós-
independência. (2006, p.72) 

Essa escrita mitopoética, que continua resistente, sobretudo, à 

morte das tradições moçambicanas é encontrada em outro romance 

de Mia Couto, A Confissão da Leoa (2012), o qual, ainda que se afaste 

da temática bélica, não deixa de denunciar uma das consequências 

da guerra civil em Moçambique: 

A guerra é que explicava a tragédia de Kulumani. 
Aqueles leões não emergiam do mato. Eles 
nasceram do último conflito armado. Repetia-
se, agora, a mesma desarrumação de todas as 
guerras: as pessoas tornaram-se animais e os 
animais tornaram-se gente. Durante as batalhas, 
cadáveres foram deixados no campo, nas 
estradas. Os leões comeram-nos. Naquele 
preciso momento, os bichos quebraram o tabu: 
começaram a olhar as pessoas como presas. 
(COUTO, 2012, p.109-110) 

A inversão de papéis entre pessoas e animais é um motivo a 

ser destacado na narrativa, pois, em certos instantâneos, ao animal 

são conferidas características humanas enquanto o humano se 

assemelha a feras. Esse romance foi escrito a partir de um 

testemunho do próprio autor, que presenciou o ataque de leões a 

mulheres numa pequena aldeia no litoral norte de Moçambique, em 

2008, quando trabalhava, como biólogo, numa pesquisa sobre 

estudos ambientais. Em prefácio ao livro, o autor já alerta o leitor a 

esse respeito:  

Vivi esta situação muito de perto. Frequentes 
visitas que fiz ao local onde decorria este drama 
sugeriram-me a história que aqui relato, 
inspirada em factos e personagens reais 
(COUTO, 2012, p.8) 
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Marcado por essa violenta experiência, Mia Couto revela as 

contradições da comunidade da aldeia moçambicana Kulumani, 

observando as relações de poder estabelecidas, os conflitos dele 

decorrentes e a resistência de um povo. Além disso, em sua escrita, 

busca recuperar elementos da tradição oral, e acentuar a questão da 

memória, das tradições e dos ritos, que podem ser, por vezes, 

libertadores ou opressivos. Nesse romance, o autor pretende 

destacar principalmente a condição histórica e social das mulheres 

rurais de sua terra, que estão condenadas a uma situação marginal, 

submetidas à violência do sistema patriarcal moçambicano. Segundo 

Mia Couto: 

E nós, moçambicanos, estamos olhando 
Moçambique como uma entidade masculina. A 
nossa sociedade vive em permanente e 
generalizado estado de violência contra a 
mulher. Essa violência é silenciosa (eu preferia 
dizer que é silenciada) por razões de um 
alargado compadrio machista. [...] Os níveis de 
agressão doméstica são enormes, os casos de 
violação são inadmissíveis, a violência contra 
viúvas foi já reportada em livro, a violência 
contra as mulheres idosas acusadas de feitiçaria 
e, por isso, punidas e estigmatizadas. [...] Esta é 
a conclusão que poderemos sugerir, a fechar: 
um país em que as mulheres só podem ser a sua 
metade está condenado a ter apenas metade do 
seu futuro. (2011, p.137-138) 

Neste sentido, analisamos a configuração da personagem 

feminina nesse romance de Mia Couto a fim de observar de que 

modo o texto literário dialoga com a história das mulheres 

moçambicanas. No espaço do romance, elas rompem o silêncio 

instaurado desde os tempos de guerra, e passam a resistir a um 

sistema cruel de dominação. Portanto, o autor vem problematizar, de 
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forma ambivalente, ou ambígua, a paisagem da aldeia de Kulumani, 

onde mulheres são vítimas de ataques de leões: as consequências da 

guerra civil, o preconceito e a morte se apresentam em interseção 

com o sonho, o mito e a memória. É assim que a ficção de Mia Couto 

vem revelar o insólito, enaltecer a força da oralidade inerente à 

cultura africana e enfatizar o poder da palavra e da escrita da 

personagem Mariamar. Desse modo, a ambiguidade pode ser 

evidenciada, e, para retomar Tzvetan Todorov (1980), entramos no 

campo do fantástico, momento de hesitação ou de dúvida, pois 

perguntamos se tais acontecimentos são realidade ou sonho, verdade 

ou ilusão. Neste evento narrativo insólito, há uma suspeita em 

relação à personagem feminina central porque ela pode ser 

confundida com uma leoa: 

Uma suspeita foi desapontando em todos: eu 
era uma pessoa não humana. Ninguém ousou 
falar. Não demorou, porém, que a minha mãe 
desse conta: havia nos meus olhos claros a 
translucência de uma outra, afastada alma. Ela 
se perguntava, em solitário pranto, a razão de 
meus olhos serem assim amarelos, quase 
solares. Alguma vez se vira tais olhos em pessoa 
negra? Talvez os meus olhos tivessem ficado 
luminosos de tanto procurar nos sombrios 
subterrâneos [...] Na realidade, foi o escuro que 
me revelou o que sempre fui: uma leoa. É isso 
que sou: uma leoa em corpo de pessoa. A minha 
forma era de gente, mas a minha vida seria uma 
lenta metamorfose: a perna convertendo-se em 
pata, a unha em garra, o cabelo em juba, o 
queixo em mandíbula. (COUTO, 2012, p.235) 

O romance A Confissão da Leoa é estruturado em dezesseis 

capítulos, dentre eles, oito são narrados pela personagem Mariamar 

Mpepe, os quais oferecem a “Versão de Mariamar” e os demais 
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capítulos, intitulados “Diário do Caçador”, abrangem a perspectiva de 

Arcanjo Baleiro, um caçador contratado para matar os leões 

devoradores de humanos na aldeia de Kulumani. Esses capítulos são 

intercalados e vão compondo as percepções de cada um dos dois 

narradores-personagens sobre os acontecimentos: sob a ótica de 

Mariamar, conhecemos a tradição da aldeia, a religiosidade, a 

memória coletiva, enquanto os escritos do caçador Arcanjo nos 

revelam o olhar do viajante, oriundo da cidade de Maputo. 

Ressaltamos a “Versão de Mariamar”, pois a personagem recorre à 

memória para narrar a sua história, denunciando a condição de vida 

das mulheres da sua aldeia, que são silenciadas porque submetidas a 

um sistema opressor: 

Eu e a mãe sentámo-nos no chão como se fosse 
o último lugar no mundo. [...] Num instante, 
estava refeita a ordem do universo: nós, 
mulheres, no chão, o nosso pai passeando-se 
dentro e fora da cozinha, a exibir posse da casa 
inteira. De novo nos regíamos por essas leis que 
nem Deus ensina nem o Homem explica. 
(COUTO, 2012, p.26) 

O lugar que Mariamar e sua mãe ocupam em contraposição ao 

espaço do pai na casa vem revelar uma inconformidade com essa 

ordem, pois, embora a personagem compreenda a força das 

tradições, salienta a importância da função da mulher nas 

comunidades africanas. Uma trama envolvente é tecida entre 

homens, em geral, violentos, os quais costumam abusar do poder, e 

mulheres educadas para a renúncia, como Mariamar, nome que, em 

primeira análise, pode ser lido como o nome próprio Maria, com toda 

a significação que o nome já traz em si, aliado ao verbo amar: o avô 

escolheu o seu nome e disse-lhe: “– Não te dou apenas um nome. 

[...] Dou-te um barco entre mar e amar.” (COUTO, 2012, p.125). Logo, 

essa personagem é singular, pois, como representação da mulher 
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rural, não se submete totalmente aos hábitos e costumes de sua 

aldeia, indo além do exercício de atividades como a agricultura, o 

serviço doméstico, o cuidado com os filhos e com a alimentação. 

Mariamar ama as palavras e tem o poder da escrita: 

Ninguém mais do que eu amava as palavras. Ao 
mesmo tempo, porém, eu tinha medo da 
escrita, tinha medo de ser outra e, depois, não 
caber mais em mim. Tal como o avô, que 
esculpia madeirinha às escondidas, eu mantinha 
uma incumbência secreta. A palavra desenhada 
no papel era a minha máscara, o meu amuleto, 
a minha mezinha. (COUTO, 2012, p.87) 

Mia Couto, ao explorar a questão de gênero nesse romance, 

interroga qual é o lugar do feminino em Moçambique. De um modo 

geral, as narrativas do autor revelam uma preocupação com a crise 

econômica e cultural que atravessa o país, mesmo após o período de 

independência nacional, problematizam a instabilidade em que o 

povo moçambicano vive e denunciam também os conflitos étnicos, a 

corrupção, os preconceitos e a subserviência das mulheres. Por isso, 

na narrativa, a versão de Mariamar é tão importante, a palavra 

escrita é a sua máscara, é a perspectiva de uma mulher reconfigurada 

como uma leoa e, neste sentido, passa de caça a caçadora. Neste 

fragmento do texto, a personagem Mariamar explica como aprendeu 

a ler e a apropriar-se da escrita: 

Em Kulumani, muitos se admiram da minha 
habilidade de escrever. Numa terra em que a 
maioria é analfabeta, causa estranheza que seja 
exatamente uma mulher que domina a escrita. E 
pensam que aprendi na Missão, com os padres 
portugueses. A minha escola, de facto, nasceu 
antes: aprendi a ler foi com os animais. As 
primeiras histórias que escutei falavam de 
bichos selvagens. Fábulas me ensinaram, a vida 
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inteira, a distinguir o certo do errado, a 
destrinçar o bem do mal. Numa palavra, foram 
os animais que começaram a fazer-me humana. 
(COUTO, 2012, p.87-88) 

O conhecimento e a leitura do mundo de Mariamar advindos 

das fábulas sustentam uma energia vital, que é a palavra de uma 

mulher livre, forte e resistente, porque não se dobrou aos 

ensinamentos dos padres portugueses da Missão, isto é, da chamada 

missão civilizatória europeia, a qual se impôs também 

psicologicamente aos povos africanos. De acordo com Kabengele 

Munanga: 

A implantação europeia, como já foi dito, 
efetuou-se no plano psicológico, utilizando-se, 
entre outros recursos, a conversão do negro ao 
cristianismo. A evangelização prestou grandes 
serviços à colonização. Em vez de formar 
personalidades africanas livres, independentes, 
capazes de conceber uma nova ordem para a 
África, ela contribuiu eficazmente para destruir 
seus valores espirituais e culturais autênticos, 
com o pretexto de que eram pagãos. A 
sabedoria dos ancestrais foi considerada sinal de 
paganismo e primitividade. Os missionários 
executaram verdadeira caça aos feiticeiros, 
bruxos e artistas. (1988, p.25) 

Essa sabedoria ancestral da narradora-personagem pôde ser 

absorvida de seu avô, um guardião da memória dos antepassados, 

assim como pelo contato com as fábulas. De acordo com a 

etimologia, fábula é um vocábulo de origem latina (fabula, ae), que 

significa “tipo de narração alegórica, relato em que há geralmente a 

atuação de animais e do qual se deduz um ensinamento prático” 

(HOUAISS; VILLAR, 2009, p.865). As fábulas são atravessadas pela 

oralidade, remetendo a tempos imemoriais: ao longo da evolução 
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desse gênero, elas vêm sendo adaptadas, ou reescritas por diversos 

autores, cujos relatos são caracterizados pela presença de animais 

que falam, e têm o objetivo de ensinamento, que é apreendido 

através da moral da estória, isto é, frase ou expressão que exprime 

uma moralidade. 

No romance, a citação referente à missão civilizatória vem 

remeter também ao colonialismo, período em que os povos africanos 

foram subjugados e silenciados pela força coercitiva do Estado 

português. Em contrapartida, o aprendizado da personagem através 

das fábulas reforça a presença da oralidade e o exercício de contar 

histórias, o que se coaduna com a importância da conservação da 

memória e da sua transmissão às gerações futuras na cultura 

africana. Mariamar, ao citar os ensinamentos provenientes das 

fábulas, ressalta o poder da palavra, a oralidade e o caráter 

mnemônico de sua cultura, e, assim, a personagem, tendo o avô ao 

seu lado, busca registrar as suas “versões”, destacando elementos da 

tradição de seu povo com a sua própria escrita: 

Certa vez, sobre a folha de papel repousava uma 
garra de leão. Agachado a meu lado, o meu avô 
enrolou a língua no céu da boca e, como um 
pequeno chicote, fez estalar um sonoro “L”. A 
sua enorme mão conduziu a minha e desenhei a 
letra no papel. No fim, sorri, vitoriosa. Pela 
primeira vez me confrontava com um leão. E, 
ali, caligrafia no papel, a fera se ajoelhava a 
meus pés. [...] Num mundo de homens e 
caçadores, a palavra foi a minha primeira arma. 
(COUTO, 2012, p.88-89 – grifo do original) 

Portanto, a luta de Mariamar já se inicia com as primeiras 

letras, utilizando a palavra escrita como arma. Nesse momento, a 

presença do avô é bastante significativa, pois Adjiru Kapitamoro é um 

caçador e também um guardião da tradição e da memória de seu 
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povo, é um anakulu, “o nosso mais antigo” (COUTO, 2012, p.46), 

como é chamado na casa da personagem. Na cultura africana, 

segundo Amadou Hampaté Bâ: 

Quando falamos de tradição em relação à 
história africana, referimo-nos à tradição oral, e 
nenhuma tentativa de penetrar a história e o 
espírito dos povos africanos terá validade a 
menos que se apoie nessa herança de 
conhecimentos de toda espécie, pacientemente 
transmitidos de boca a ouvido, de mestre a 
discípulo, ao longo dos séculos. Essa herança 
ainda não se perdeu e reside na memória da 
última geração de grandes depositários, de 
quem se pode dizer são a memória viva da 
África. (2010, p.167) 

Dessa forma, o lugar da mulher na cultura africana é 

restabelecido pela escrita da narradora-personagem Mariamar, que 

recupera elementos da tradição oral e recorre às palavras de seus 

ancestrais para transmitir as tradições de seu povo: 

Deus já foi mulher. Antes de se exilar para longe 
da sua criação e quando ainda não se chamava 
Nungu, o atual Senhor do Universo parecia-se 
com todas as mães deste mundo. Nesse outro 
tempo, falávamos a mesma língua dos mares, da 
terra e dos céus. O meu avô diz que esse 
reinado há muito que morreu. Mas resta, 
algures dentro de nós, memória dessa época 
longínqua. Sobrevivem ilusões e certezas que, 
na nossa aldeia de Kulumani, são passadas de 
geração em geração. Todos sabemos, por 
exemplo, que o céu ainda não está acabado. São 
as mulheres que, desde há milénios, vão 
tecendo esse infinito véu. Quando os seus 
ventres se arredondam, uma porção de céu fica 
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acrescentada. Ao inverso, quando perdem um 
filho, esse pedaço de firmamento volta a 
definhar. (COUTO, 2012, p.13) 

Embora esse caráter divino que lhes foi conferido possa 

sobreviver ainda na memória das mulheres africanas, a história das 

mulheres da família de Mariamar é a de silêncio, repressão e 

exclusão:  

noite anterior, em nossa casa a ordem tinha sido 
ditada: as mulheres permaneceriam 
enclausuradas, longe dos que iriam chegar. Mais 
uma vez nós éramos excluídas, apartadas, 
apagadas. (COUTO, 2012, p.43)  

A mãe de Mariamar, Hanifa Assulua, salienta esse sentimento de 

apagamento, em denúncia à repressão a que todas vinham sendo 

submetidas pelos homens da aldeia: “– Nós todas, mulheres, há 

muito que fomos enterradas. Seu pai me enterrou; sua avó, sua 

bisavó, todas foram sepultadas vivas.” (2012, p.43). Portanto, 

Mariamar e Hanifa são mulheres que conhecem o poder feminino, 

sagrado, comparável ao divino, por isso, sabem que existe a 

possibilidade de, dentro de uma nova ordem, participarem 

efetivamente da construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária. Elas procuram um sentido para as próprias vidas, querem 

a liberdade e ganham características felinas ao longo da narrativa. A 

face leonina de Mariamar é evidenciada em seus ataques de revolta, 

quando age como uma fera: 

Nesses ataques, segundo testemunhava minha 
irmã, eu me distanciava de tudo o que era 
conhecido: andava de gatas, com destreza de 
um quadrúpede, as unhas raspavam as paredes 
e os olhos revolviam-se sem pausa. Fomes e 
sedes faziam-me urrar e espumar. Para aplacar a 
minha raiva, Silência espalhava pelo chão pratos 
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com comida e tigelas com água. Encurralada 
num canto, minha irmã, aterrorizada e em 
prantos, rezava para não mais me ver lambendo 
água e mordendo os pratos. (COUTO, 2012, 
p.122) 

Durante esse processo de transmutação da personagem, 

Mariamar não pode deixar de sentir a sua própria metamorfose, e, 

enfim, declara ter matado todas as mulheres que haviam sido vítimas 

dos ataques de leões. Além disso, parece justificar-se, explicando o 

porquê de ter deixado aflorar essa identidade felina como um modo 

de resistência à força de uma tradição que tende a oprimir as 

mulheres de sua aldeia. As mortes e os acontecimentos trágicos 

ocorridos na aldeia de Kulumani são desvelados pelo insólito 

ficcional, e, portanto, a caracterização de Mariamar, seus gestos e 

movimentos – os quais se assemelham aos de uma leoa – definem a 

importância da figuração da personagem na trama. Em conformidade 

com os novos discursos sobre o fantástico, Flávio García afirma: 

A maior parte das narrativas do escritor 
moçambicano Mia Couto, independentemente 
do subgênero – crônicas, contos, novelas ou 
romances – inscreve-se no fantástico modal, 
alinhando-se às tendências dos novos discursos 
fantásticos ou, como já se anotou 
anteriormente, ao fantástico contemporâneo ou 
neofantástico – distinto do fantástico clássico, 
matizado pela produção oitocentista. Entre suas 
narrativas curtas – termo que aqui se prefere 
para indicar o conto e a novela de curta 
extensão –, muitas são aquelas cujo fenômeno 
insólito ficcional se manifesta a partir da 
construção da categoria personagem, e, em 
grande parte delas, a personagem que semiotiza 
o insólito aparece referida, direta ou 
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indiretamente, no próprio título, amplificando 
sua força significativa. (2012, p.41) 

Neste sentido, conforme sugere o título do romance, A 

Confissão da Leoa, a personagem Mariamar assume a autoria das 

mortes na aldeia por abrigar o humano e o animal em um só corpo. 

Ademais, explicita que as mortes são motivo de vingança, em 

consequência das opressões sofridas pelas mulheres moçambicanas 

ao longo da História. Por fim, Mariamar confessa ser uma leoa, 

manifestando um desencanto diante do mundo regido por homens: 

E aqui deixo escrito com sangue de bicho e 
lágrima de mulher: fui eu que matei essas 
mulheres, uma por uma. Sou eu a vingativa leoa. 
A minha jura permanecerá sem pausa nem 
cansaço: eliminarei todas as remanescentes 
mulheres que houver, até que, neste cansado 
mundo, restem apenas homens, um deserto de 
machos solitários. Sem mulheres, sem filhos, 
acabará assim a raça humana. (COUTO, 2012, 
p.239) 

Logo, concluímos que, no romance em análise, assim como em 

diversas narrativas de Mia Couto, o uso do insólito tem o objetivo de 

criticar a realidade moçambicana. O cotidiano da aldeia Kulumani é 

reconstruído na ficção, evidenciando acontecimentos trágicos, como 

pessoas sendo mortas, devoradas por leões, e, ao mesmo tempo, o 

insólito ficcional se apresenta, como a citada metamorfose de 

Mariamar ou como o sonho recorrente da referida personagem. 

Segundo Secco: 

Grande parte das narrativas de Mia Couto utiliza 
o insólito como meio de criticar o real opressor 
e de subverter os cânones da racionalidade 
européia. Seus textos fundam uma semiose 
libertadora, cuja ação, por intermédio de 
representações oníricas, faz aflorar o imaginário 
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cultural popular, que foi censurado tanto no 
período colonial, como nos primeiros anos após 
a libertação, quando a orientação marxista 
ortodoxa do Governo da Revolução proibia, de 
modo geral, as manifestações religiosas. (2006, 
p.72) 

Esse sistema opressor é rechaçado por uma personagem 

aparentemente frágil, mas que se transforma numa fera, enfrentando 

com muita garra a sua comunidade e as tradições porque Mariamar 

narra, escreve e sonha com o amor e com a liberdade. Em sonho, ela 

e Arcanjo naufragam numa praia enquanto fogem pelo rio, numa 

canoa, para longe da aldeia Kulumani. Ocorre que a correnteza do rio 

lança-os ao mar, indo rumo à rebentação e, por fim, chegam à praia 

junto aos destroços espalhados na areia. Na fuga, após atravessarem 

perigos diversos, os corpos de Mariamar e de Arcanjo se liquefazem 

nas águas do mar: 

o corpo do caçador se liquefaz, onda após onda, 
até ser mar, nada mais que mar. Arcanjo 
salvava-se, no derradeiro instante, convertido 
em água. No sonho, também eu me entregava a 
esse último abandono, juntando-me ao destino 
do meu amado. Já que ninguém me vinha salvar, 
preferia dissolver-me numa outra substância. 

O sonho me ensinou uma decisão: eu queria 
morrer afogada. Nunca quis nada tanto assim. 
Morrer na água é um regresso. Foi isso que senti 
ao ver o mar pela primeira vez: saudade desse 
ventre para onde, naquele momento, eu 
retornava. Saudade dessa morte doce, desse 
pulsar de um duplo coração, dessa água que, 
afinal, é todo o nosso corpo. (COUTO, 2012, 
p.161) 
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Enfim, o círculo da vida de ambos os amantes se completa para 

viverem livres de amarras, imposições e traumas sofridos ao longo da 

vida na aldeia Kulumani. A leoa Mariamar e o caçador Arcanjo, em 

uma nova forma, líquida, como energia vital, seguem diluídos nas 

ondas do mar. Inicialmente, as mulheres moçambicanas foram 

comparadas à terra, cujos corpos foram-se modificando ao longo do 

tempo, e, com o surgimento do insólito ficcional, o corpo da 

personagem Mariamar passa a sofrer uma transmutação em leoa 

para, posteriormente, liquefazer-se. Portanto, a narrativa oferece 

uma crítica à racionalidade ocidental, que não pode ser considerada 

hegemônica em território africano, assim como vem afirmar a palavra 

africana, a diversidade de uma cultura em processo de 

transformação. O antropólogo Hampaté Bâ ressalta que a palavra é 

uma força vital, e, conforme ensina a tradição bambara do Komo – 

uma das grandes escolas de iniciação do Mali – “a palavra é uma 

força fundamental que emana do Ser Supremo, Maa Ngala, criador 

de todas as coisas.” (1993, p.16). 
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Maria Inês Freitas de Amorim (UERJ) 

Da mesma forma confundia o gozo de viver com o de 
comer. Não era fácil para uma pessoa que conhecer a vida 

através da cozinha entender o mundo exterior. 

(ESQUIVEL, 1995, p.5) 

A família De la Garza possui uma tradição: a filha mais nova 

tem a obrigação exclusiva de cuidar da mãe até a morte desta, sendo 

assim, proibida de se casar. É a partir dessa tradição que a autora 

mexicana Laura Esquivel constrói a narrativa de Como água para 

chocolate, publicada em 1989. Tita, a protagonista da história, é a 

filha mais nova de Mamãe Elena e como tal, vítima dessa tradição. 

Entretanto, esta tradição não reflete os desejos da protagonista: 

desde muito nova, ela é apaixonada por Pedro Muzquiz, cujo amor é 

correspondido, o que faz com que os dois jovens desejem se casar. 

Quando o rapaz, acompanhado pelo pai, vai à casa de Tita pedir a 

mão da moça em casamento à Mamãe Elena, ela oferece ao rapaz a 

possibilidade de se casar com Rosaura, sua filha mais velha. Para se 

manter próximo da amada, Pedro aceita o matrimônio com a 

primogênita. 

Desde o seu nascimento, a cozinha é o espaço de expressão de 

Tita. E é na manipulação dos alimentos que a personagem expressa 

como está se sentindo. Seus sentimentos, como tristeza, nostalgia, 

excitação são transferidos aos alimentos e todos aqueles que comem 

o que Tita prepara passam a sentir as mesmas emoções. Ao preparar 

o bolo do casamento da irmã com seu amado Pedro, por exemplo, 
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Tita chora e suas lágrimas caem na massa do bolo. Quando os 

convidados da festa comem do bolo: 

Uma imensa nostalgia se apossava de todos os 
presentes enquanto serviam o primeiro pedaço 
de bolo e inclusive Pedro, sempre tão seguro, 
fazia um esforço tremendo para conter as 
lágrimas. E Mamãe Elena, que nem quando seu 
marido morreu tinha derramado uma lágrima 
sequer, chorava silenciosamente. (ESQUIVEL, 
1995, p.31) 

Como recurso poético para expressar a crítica em relação ao 

papel da mulher na sociedade, marcado pela estratificação de gênero 

e pela luta na conquista da liberdade, a autora utiliza elementos do 

maravilhoso. 

O fantástico, categoria na qual o maravilhoso está inserido, não 

seria enquadrado enquanto gênero literário, mas um modo narrativo 

que proporciona ao leitor diversas possibilidades interpretativas, 

conduzindo à escolha de múltiplas soluções possíveis. Segundo 

Bessière: 

O relato fantástico utiliza os marcos sociológicos 
e as formas de compreensão que definem os 
domínios do natural e do sobrenatural, do trivial 
e do estranho, não para inferir com alguma 
certeza metafísica, mas para organizar o 
confronto entre os elementos de uma civilização 
relativos aos fenômenos que escapam à 
economia do real e do “surreal”, cuja concepção 
varia conforme as épocas. (2001, p.85) 

A narrativa fantástica se propõe a fabricar um novo mundo a 

partir de palavras e ideias do mundo conhecido. O fantástico se 

forma a partir de uma espécie de “parasitismo” do mundo real: cria 

um universo todo novo, fruto da imaginação do autor a partir de 
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elementos do mundo conhecido. Não existem fronteiras ou limites 

para se estabelecer esse universo imaginativo. 

A construção desse universo imaginário se pauta na ideia de 

verossimilhança, uma vez que se torna possível crer na narrativa, pois 

o leitor tem consciência que há um universo específico a ser 

apresentado. Por outro lado, a literatura fantástica busca romper com 

o sentido clássico da mimese. O fantástico relativiza a ideia de ordem 

estável da realidade, resultados das experiências extratextuais dos 

leitores para apresentar um mundo sem um referencial conhecido e 

estável, mas a partir da construção de novos referenciais. 

A construção linguística de uma nova realidade, a partir de 

elementos narrativos conhecidos torna possível a identificação do 

leitor com as situações apresentadas. Ao se identificar com a 

narrativa, o leitor é convidado a questionar a realidade na qual ele 

está inserido. 

A construção de uma nova realidade se faz aceitável uma vez 

que ela se pauta no desenvolvimento de um “mundo possível”. 

Dentro do que é apresentado na narrativa, tudo se faz possível, uma 

vez que o que é tido como referência é o mundo conhecido. Se 

mesmo o chamado “mundo real” é fruto de uma construção 

sociocultural, o mundo possível, por ser “parasitário” deste mundo 

conhecido, se torna uma reconstrução deste. 

Assim, Esquivel utiliza o espaço destinado à mulher pela 

sociedade patriarcal, ou seja, o espaço doméstico, para, a partir de 

elementos do fantástico, subverter a ordem estabelecida socialmente 

e expressar sua resistência. 

Mesmo vivendo uma vida pautada pelas privações de ser quem 

quer ser, a personagem encontra no espaço da cozinha um local de 

expressão, que dá voz aos seus desejos e sentimentos. De um espaço 

destinado ao silenciamento, ao exercício de uma ordem social 

estratificada, a personagem encontra uma forma de ser ouvida. Toda 

a narrativa é permeada pelas receitas que Tita prepara, 
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representando a força que a produção daqueles alimentos possui 

para contribuir com a construção da sua própria trajetória. 

Além da prática culinária, Tita mantém um caderno, onde 

registra suas receitas e, consequentemente, sua história. Os atos de 

cozinhar e o de escrever são manifestações da luta pela conquista de 

sua voz de mulher latino-americana. Ao se expressar, a personagem 

passa a existir e a deixar sua marca em seu universo simbólico. Para 

Glória Anzaldúa, 

O ato de escrever é um ato de criar alma, é 
alquimia. É a busca de um eu, do centro do eu, o 
qual nós mulheres de cor somos levadas a 
pensar como “outro” – o escuro, o feminino. 
Não começamos a escrever para reconciliar este 
outro dentro de nós? Nós sabíamos que éramos 
diferentes, separadas, exiladas do que é 
considerado “normal”, o branco-correto. E à 
medida que internalizamos este exílio, 
percebemos a estrangeira dentro de nós e, 
muito frequentemente, como resultado nos 
separamos de nós mesmas e entre nós. Desde 
então estamos buscando aquele eu, aquele 
“outro” e umas as outras. E em espirais que se 
alargam, nunca retornamos para os mesmos 
lugares de infância onde o exílio aconteceu, 
primeiro nas nossas famílias, com nossas mães, 
com nossos pais. A escrita é uma ferramenta 
para penetrar naquele mistério, mas também 
nos protege, nos dá um distanciamento, nos 
ajuda a sobreviver. E aquelas que não 
sobrevivem? Os restos de nós mesmas: tanta 
carne jogada aos pés da loucura ou da fé ou do 
Estado. (2000, p.232) 

Anzaldúa questiona a consolidação dos paradigmas, 

convidando todas as mulheres a reverterem os estereótipos e os 
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cerceamentos da liberdade a partir do ato da escrita. O grupo 

marginalizado, desta forma, ao se apropriar da própria voz deixa de 

ser apenas representado pelos grupos hegemônicos e passa a se 

expressar, sendo agente que conduz a narrativa da própria história. 

A opressão vivenciada pela personagem ocorre no seu espaço 

privado. Há uma transmissão e reafirmação de uma estrutura, que 

passa de geração a geração sem ser questionada, apenas 

reproduzida. E a manutenção da tradição familiar extrapola o âmbito 

do privado, encontrando confirmação no espaço público, uma vez 

que toda sua comunidade cria um universo de expectativas em 

relação ao comportamento da personagem. 

Dessa forma, a autora questiona a noção entre público e 

privado, instituída pela sociedade patriarcal. Desde a Grécia antiga, 

era marcante a oposição entre a polis, o espaço de exercício coletivo 

da liberdade e a oikos, o lar, espaço da produção e da reprodução da 

vida material. A polis é o espaço destinado ao homem, enquanto 

oikos é para mulheres e escravos. Segundo Hannah Arendt: 

O fato de que a manutenção individual fosse a 
tarefa do homem e a sobrevivência da espécie 
fosse a tarefa da mulher era tido como óbvio, e 
ambas estas funções naturais, o labor do 
homem no suprimento de alimentos e o labor 
da mulher no parto, eram sujeitas à mesma 
premência da vida. (1997, p.40) 

Para o homem era destinado o livre exercício da vida política, 

enquanto para a mulher foi instituída a responsabilidade pela 

manutenção da espécie, sobretudo pelo fato da maternidade. 

Com o passar dos anos, esses papéis foram deslocados para 

atender demandas próprias, mas a essência dessa ordem social foi 

mantida: o homem é o proprietário, ator por excelência do espaço 

púbico, enquanto a mulher ocupa o espaço privado. Enquanto ao 
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homem é destinada a posição de sujeito, às mulheres é destinada a 

posição de objeto. 

Mamãe Elena, além da caçula Tita e da primogênita Rosaura 

possui outra filha: Gertrudis. Fruto de uma relação extraconjugal, a 

irmã do meio rompe de forma mais radical com que se espera da 

posição de uma mulher. Após comer codornas em pétalas de rosa, 

preparada por Tita após ser beijada por Pedro, Gertrudis começou a 

sentir um fogo a consumir o corpo. Para aplacar o calor, foi tomar 

banho. O fogo era tanto, que incendiou o banheiro, o que fez com 

que a moça saísse a correr nua pelo campo. Foi abraçada por um 

soldado villista e levada com ele. 

Gertrudis foi renegada pela família. Com o passar do tempo, a 

moça alcança o posto de generala, conquistando o respeito de toda 

sua tropa. Ao sentir o impulso que a consumia, Gertrudis foi à busca 

de aplacar o que a consumia, de saciar os seus desejos. Assim, se por 

um lado Rosaura reproduzia os valores tradicionais e Tita relutava em 

concretizar suas vontades, por outro Gertrudis rompeu com o 

esperado e se tornou líder de um exército rebelde. 

Desconstruir os papéis de gênero indica um processo de 

conquista da liberdade para ambos os sexos, uma vez que sem as 

estratificações o indivíduo tem a liberdade de manifestar sua 

identidade de gênero e sua subjetividade da forma que quiser, sem as 

amarras do que é culturalmente construído. Para Anzaldúa, 

Os homens, até mais que as mulheres, estão 
acorrentados a papéis de gênero. As mulheres, 
ao menos, tiveram a coragem de romper com a 
sujeição. Apenas os homens gays tiveram a 
coragem de se expor à mulher dentro deles, e 
de desafiar o modelo corrente de 
masculinidade. Tenho encontrado pouquíssimos 
homens heterossexuais educados e amáveis, os 
primeiros de uma nova estirpe, mas estão 
confusos, e enredados em comportamentos 
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sexistas que ainda não conseguiram erradicar. 
Precisamos de uma nova masculinidade e o 
novo homem precisa de um movimento. (2005, 
p.711) 

O processo de empoderamento, portanto, passa por lutas 

contra as estruturas estabelecidas. Assumir uma posição que se 

defronta com a tradição e transgride com o poder instituído. A 

tomada de consciência da personagem Tita, por exemplo, começa 

pelos seus questionamentos acerca da tradição familiar: 

Tita não estava conformada. Uma grande 
quantidade de dúvidas e inquietudes acudiam a 
sua mente. Por exemplo, gostaria muito de 
saber quem tinha iniciado esta tradição familiar. 
Seria bom que ela pudesse fazer esta engenhosa 
pessoa saber que seu plano perfeito para 
assegurar a velhice das mulheres tinha uma 
ligeira falha. Se Tita não podia casar-se nem ter 
filhos, quem cuidaria dela então quando 
chegasse a sua vez, de ficar velha? Qual seria a 
solução acertada nestes casos? Ou não se 
esperava que as filhas que ficavam cuidando de 
suas mães sobrevivessem muito tempo depois 
do falecimento de suas progenitoras? E onde 
ficavam as mulheres que não podiam casar-se e 
ter filhos, quem se encarregaria de atendê-las? 
E mais ainda, queria saber, quais foram as 
investigações levadas a cabo para concluir que a 
filha mais nova era a mais indicada para velar 
por sua mãe e não a filha mais velha? Alguma 
vez se havia levado em conta a opinião das filhas 
afetadas? Se não podia se casar, ao menos lhe 
seria permitido conhecer o amor? Ou nem 
sequer isso? (ESQUIVEL, 1995, p.9) 
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A inconformidade da personagem se dá, sobretudo, pelo fato 

de que há uma estratificação da sua posição na estrutura familiar, não 

se levando em consideração a subjetividade própria de cada 

indivíduo, seus desejos, suas vontades. Ao questionar, a personagem 

toma consciência da opressão em que vive. E ao despertar, atua para 

reverter essa situação. E questionar a estrutura familiar é um 

importante passo para questionar a estrutura da sociedade como um 

todo. 

Ser sujeito é ser discursivamente construído a partir de 

relações simbólicas que constituem uma identidade cultural. As 

identidades atuam como um sistema de controle e regulação das 

subjetividades, de maneira que todos são impelidos a atuarem de 

acordo com padrões estabelecidos por grupos hegemônicos. 

Entretanto, não há uma amarra que impede mudanças: grupos 

subalternizados, como as mulheres, lutam para o fim da opressão e a 

conquista de uma voz. Para Femenías, “la experiencia individual 

depende de la experiencia colectiva, pero no está confinada a ella en 

un orden fijo de significados compartidos” (2013, p.102). Ou seja, 

mesmo que haja uma forte demanda cultural que regula a maneira 

de agir, há também a força individual que resiste e luta por 

mudanças. 

Tal construção individual é o resultado de leituras das 

instituições que produzem a realidade experimentada. Essas 

instituições contribuem para a formação do universo simbólico no 

qual se está inserido. É neste universo de símbolos que residem as 

lutas de interesses hegemônicos decisivas na construção das 

identidades. Para Femenías, 

Donde el poder simbólico literalmente 
“construye un mundo” imponiendo orden a la 
realidad (sin que entremos ahora en la cuestión 
metafísica de qué es la realidad); la violencia 
simbólica es aquella que se ejerce imponiendo 
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formas por lo general bajo el supuesto de que 
son únicas. En efecto, la estrategia fundante de 
la imposición simbólica de formas o de 
categorizaciones es entenderlas como las únicas 
legítimas, apropiadas o convenientes.

 
((2013, 

p.69 – grifo da autora) 

A configuração desta violência simbólica se dá a partir do 

momento em que a produção e distribuição de produtos culturais se 

limitam a um mesmo grupo hegemônico. E essa relação produz 

estereótipos. Para Femenías,  

la creación de estereotipos de generalización 
excesiva que no dan lugar a la manifestación de 
los caracteres individuales puede entenderse 
como forma de violencia simbólica (2013, p.70) 

E essa violência simbólica também atua na construção de 

estereótipos de gênero. O pensamento dicotômico do discurso 

polarizado estabelece qual papel cada sexo deve atuar. O sexo 

masculino se impõe como o padrão universal, como o centro, 

enquanto o feminino se apresenta como o “Outro”, como o mais 

frágil, a periferia. Dessa forma, é firmado e consolidado o modelo 

patriarcal. 

A consolidação desse sexismo é proveniente da transmissão de 

valores segregacionistas de uma geração para outra. Para Adichie, 

“somos seres sociais, afinal de contas, e internalizamos as ideias 

através da socialização” (2015, p.37). É na forma como os pais 

ensinam os seus filhos a se comportarem que a diferença de gênero é 

primeiramente transmitida e cristalizada: 

Ensinamos as meninas a se encolher, a se 
diminuir, dizendo lhes: “Você pode ter ambição, 
mas não muita. Deve almejar o sucesso, mas 
não muito. Senão você ameaça o homem. Se 
você é a provedora da família, finja que não é, 
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sobretudo em público. Senão você estará 
emasculando o homem.” Por que, então, não 
questionar essa premissa? Por que o sucesso da 
mulher ameaça o homem? Bastaria descartar a 
palavra — e não sei se existe outra palavra em 
inglês de que eu desgoste tanto — 
“emasculação”. (ADICHIE, 2015, p.33) 

Os estudos de gênero, portanto, estimulam a reflexão sobre a 

ruptura dos estereótipos determinados pela sociedade patriarcal às 

mulheres e aos homens, evidenciando que todos os sujeitos têm 

múltiplas possibilidades de liberdade para ser quem é e autonomia 

para tomar as próprias decisões. Para tal, os estudos de gênero, 

sobretudo o feminismo, pautam-se em um diálogo, no qual as 

diferenças culturais são respeitadas e a cultura própria analisada 

criticamente. 

Tita atua como a força que resiste, enquanto a manutenção da 

tradição da força hegemônica é representada na narrativa a partir do 

discurso de Mamãe Elena. É interessante notar que para marcar essa 

posição a personagem é apresentada como “Mamãe”, expressando a 

autoridade de mando, e a legitimidade ocupada por sua posição para 

que as demais pessoas a sua volta aceitem suas ordens. 

A posição de Mamãe Elena é a de “ditadora do lar”, 

censurando, julgando e impondo suas opiniões. Tita só começa a 

sentir o sentimento de liberdade quando, após enfrentar a mãe e 

confessar tudo o que sente a respeito da autoridade materna, sai do 

rancho e vai morar com o médico John Brown: 

Em lugar de comer, preferia pôr-se horas a olhar 
suas mãos. Como um bebê as analisava e as 
reconhecia como próprias. Podia movê-las ao 
seu bel-prazer, mas ainda não sabia o que fazer 
com elas, além de tecer. Nunca havia tempo de 
deter-se em pensar nestas coisas. Ao lado da 
mãe, o que suas mãos tinham de fazer estava 
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friamente determinado, não havia dúvidas. 
Tinha de levantar-se, vestir-se, acender o fogo 
no fogão, preparar o café da manhã, alimentar 
os animais, lavar os pratos, fazer as camas, 
preparar a comida, lavar a louça, passar a roupa, 
preparar o jantar, lavar os pratos, dia após dia, 
ano após ano. Sem parar um momento, sem 
pensar se isso era o que lhe correspondia. Ao 
vê-las agora livres das ordens da mãe não sabia 
o que pedir-lhes que fizessem, nunca havia 
decidido por si mesma. Podiam fazer qualquer 
coisa ou converter-se em qualquer coisa. Se 
pudessem transformar-se em aves e elevar-se 
voando! Gostaria que a levassem longe, o mais 
distante possível. Aproximando-se da janela que 
dava para o pátio, elevou as mãos ao céu, queria 
fugir de si mesma, não queria pensar em tomar 
uma decisão, não queria voltar a falar. Não 
queria que suas palavras gritassem sua dor. 
(ESQUIVEL, 1995, p.89) 

Com a morte da mãe, Tita assume a posição de dona de seu 

próprio destino, passando a ser aquela que comanda sua casa. 

Entretanto, mesmo após a sua morte, Mamãe Elena continua a 

assombrar Tita com ameaças e censuras, sobretudo em relação a seu 

envolvimento com Pedro. Tita só conhecerá, enfim, sua liberdade 

quando expulsa, de uma vez por todas, o fantasma de sua mãe de 

casa:  

Acho que sou o que sou! Uma pessoa que tem 
todo direito de viver a vida como melhor lhe 
aprouver, deixe-me de uma vez por todas, não a 
suporto mais! E ainda por cima a odeio, sempre 
a odiei! (ESQUIVEL, 1995, p.164) 
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Segundo Velasco Marín, na literatura de autoria feminina 

mexicana é muito comum que a morte materna apresente o percurso 

da jornada para o autoconhecimento da personagem, pois  

la orfandad es una condición necesaria para 
constituir – con éxito y dolor – una personalidad 
femenina independiente y si la carencia del 
amparo familiar es un signo de un movimiento 
femenino que busca su completa libertad (2007, 
p.557) 

A morte de Rosaura também expressa essa conquista da 

liberdade feminina. Uma vez que, ao morrer precocemente, não pode 

impor a tradição familiar a Esperanza, sua única filha, que, segundo 

ela, teria que assumir sua posição como aquela dedicada ao cuidado 

da mãe. Com a morte de Rosaura, Tita defende que tal tradição 

morrerá com ela própria, não impondo a sobrinha um destino 

semelhante ao seu. 

Por outro lado, a morte de Tita não representou um 

apagamento de sua história, uma vez que, apesar da destruição do 

rancho por causa de um incêndio, o caderno no qual a personagem 

anotava suas receitas e sua história permaneceu intacto, preservando 

sua voz para outras gerações. 

Uma capa de cinza de vários metros de altura 
cobria todo o rancho. Quando Esperanza, minha 
mãe, regressou de sua viagem de núpcias, só 
encontrou sob os restos do que foi o rancho 
este livro de cozinha que me deixou de herança 
ao morrer e que narra, em cada uma de suas 
receitas, esta história de amor enterrada. 
(ESQUIVEL, 1995, p.204) 

A obra de autoria feminina na América Latina tem um papel 

importante de desconstrução do papel de gênero, sobretudo ao 
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celebrar as diferenças. Para Jorgelina Corbata, essa celebração 

consiste 

no sólo por una mayor participación de la mujer 
en la sociedad sino también y sobre todo por 
prácticas y producción propias de capital 
cultural y simbólico en la construcción de la 
subjetividad desde un punto de vista femenino 
de la representación, otro y legitimo en su 
otredad. (2002, p.36) 

Dessa forma, Como água para chocolate além de apresentar a 

participação feminina na sociedade, questiona os estereótipos e 

busca desconstruí-los. A voz feminina da autora ultrapassa os limites 

de suas linhas escritas, oferecendo uma história que questiona a 

participação feminina na sociedade a partir da sua libertação da 

estrutura doméstica. 

A conquista da liberdade da personagem se dá com a sua 

tomada de consciência de ser quem é e assumir a situação de 

opressão em que vive. Apesar das limitações a que é imposta, ela se 

apropria do espaço a que é destinada e assume sua voz, seja na 

cozinha, na escrita ou assumindo o seu amor por Pedro. Do frio 

constante que sentia por não poder vivenciar seu amor, ao se 

apropriar de sua liberdade, Tita experimenta o sentimento oposto: o 

calor, o fogo. E assim passa a ser livre. 
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Mariana Machado Rodrigues e Silva Martins (UFRJ) 

Nascido na pequena cidade alemã de Wertach em 1944, 

Winfried Georg Sebald passou boa parte de sua vida lecionando na 

cadeira de Literatura Europeia na Universidade de East Anglia, na 

Inglaterra, legando à posteridade um vasto repertório de ensaios de 

crítica literária, analisando autores como Kafka, Stendhal, Schiller, 

Peter Handke, Thomas Bernhard e Robert Walser. Aos quarenta e 

quatro anos, em 1988, publicou sua primeira obra não-acadêmica, o 

poema em prosa Do Natural, no qual esboça o estilo de escrita e de 

abordagem que viria a adotar em suas quatro prosas longas de ficção: 

Vertigem, de 1990; Os emigrantes, de 1992; Os anéis de Saturno, de 

1995; e Austerlitz, de 2001. Dessas, apenas Austerlitz não segue o 

padrão anterior de ser a união de partes aparentemente 

independentes entre si. 

A denominação pela qual caracteriza sua escrita ficcional é 

própria a Sebald: prosas longas de ficção. Com isso, Sebald estabelece 

parâmetros para uma classificação própria para suas obras, que não 

podem ser consideradas romances nem uma mera união de 

narrativas independentes, uma vez que há temáticas comuns que 

perpassam cada parte separada de seus livros. Mesmo Austerlitz, que 

do início ao fim narra os encontros e desencontros do Narrador com 

um mesmo protagonista que dá nome à obra, apresenta 

características narratológicas tão idiossincráticas que impedem uma 

simples classificação como romance. 

A lógica interna das obras de Sebald gira em torno da 

construção de narrativas em que há uma profunda imbricação entre 

o real e o ficcional, provocando um renitente distanciamento do 
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leitor em relação à ficcionalidade da obra. Isso leva a uma relação 

constantemente tensionada entre leitor e obra, uma vez que o leitor 

acaba sendo impedido de imergir-se completamente naquela 

ficcionalidade, sendo constantemente impelido a lidar com a relação 

tangencial proposta entre real e ficcional. 

A figura do Narrador, presente em todas as obras de Sebald, 

adquire, nesta perspectiva, um papel fundamental ao assumir 

características autoficcionais, ou seja, incorpora em sua 

caracterização pontos de contato com a biografia do próprio Sebald, 

mobilizando e reconstruindo memórias da juventude dele ao longo 

das narrativas. Não obstante, não deixa de ser ficcional apesar dessa 

co-extensividade com o autor, como ele mesmo reitera em diversas 

entrevistas. 

Para melhor compreendermos a importância do papel do 

Narrador nas obras de Sebald é fundamental levarmos em 

consideração as discussões existentes em torno da conceituação do 

gênero autoficcional. “Autoficção”, um neologismo criado pelo 

escritor francês Serge Doubrovsky para caracterizar seu romance Fils, 

de 1977, provoca ainda muito debate, principalmente por ter sido 

apenas recentemente adotado. Doubrovsky fez uso do termo para 

definir uma forma de escrita que aborda fundamentalmente uma 

busca pela identidade por meio da ficção, estabelecendo-se na 

interseção entre a escrita ficcional e a não-ficcional, e recorrendo 

muitas vezes a parâmetros da psicanálise. 

Nesse sentido, para Doubrovsky, uma autoficção seria 

determinada pela narração de eventos reais incluindo-se neles fatos 

imaginados que auxiliem na construção do texto – ou seja, uma 

escrita fortemente autobiográfica marcada por elementos ficcionais, 

sendo fornecidos o nome e sobrenome do autor ao narrador, 

estabelecendo assim a “homonímia autor-narrador-personagem” 

(2014, p.116) que, para Doubrovsky, faria com que o texto fosse de 

certa forma inserido também no pacto autobiográfico. Defende, 
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ainda, uma aproximação entre os gêneros da autobiografia e do 

romance, considerando que, mesmo que a autobiografia esteja 

teoricamente alinhada à narrativa de acontecimentos verdadeiros, há 

uma inescapável ficcionalização do passado quando o eu-presente 

tenta narrativizá-lo; e, além disso, o ponto de vista narrativo em 

primeira pessoa teria sido adotado pelas narrativas autobiográficas, 

tal como constituídas no século XVIII, a partir dos romances da época. 

A identificação com a autobiografia na autoficção é rompida, 

porém, na medida em que a estrutura característica da escrita 

autobiográfica, ou seja, o eu-presente referindo-se ao eu-passado, é 

quebrada. No caso da autoficção, o narrador incorpora aspectos da 

personalidade e da história do autor, mas não passa a ser o próprio. 

Levando essa concepção adiante, Vincent Colonna, teórico literário 

francês, opõe-se à definição dada por Doubrovsky, e defende que a 

autoficção seria caracterizada pela projeção do eu em situações 

realistas que poderiam ter sido vivenciadas pelo autor, mas que não 

foram. O autor mantém sua identidade real, evidenciada pelo 

compartilhar do mesmo nome, mas, por estar lançado em um 

contexto imaginado, cria-se uma nova personalidade, uma nova 

existência. 

Podemos perceber que em ambas as tentativas de 

conceituação o gênero autoficcional parece contar com a ficção para 

atingir um objetivo do gênero autobiográfico, isto é, um 

desvelamento da verdade. Entretanto, para Doubrovsky, a 

interpretação de Colonna, apesar de legítima, seria apenas uma 

possível acepção do gênero, mas que não constituiria “a natureza e a 

essência” (DOUBROVSKY, 2014, p.121) deste. A autoficção, para 

Doubrovsky, seria a prova da possível relação simbiótica entre 

autobiografia e romance em um único texto – gêneros que, para ele, 

não seriam opostos. 

Outro teórico a aventurar-se na conceituação deste gênero foi 

o reconhecido teórico francês Gérard Genette, segundo o qual a 
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autoficção seria meramente uma inserção, inclusive nominal, do 

autor em sua própria ficção. Este mecanismo funcionaria apenas 

como um “impulso à ficção” (LECARME, 2014. p.75), não se devendo 

jamais confundir a figura real do autor com a figura do autor-

narrador-personagem construída e moldada dentro da narrativa 

ficcional na qual foi inserida. Genette, portanto, reduz o gênero 

autoficcional ao outro extremo da definição dada por Doubrovsky, 

criticando duramente “a dissociação de um personagem ‘em uma 

personalidade autêntica e em um destino ficcional’” (GENETTE, Apud 

LECARME, 2014, p.75). 

A crítica de Genette é fundamental ao apontar claramente o 

elemento psicanalítico presente na estrutura autoficcional, na 

medida em que remete ao pensamento lacaniano da associação 

intrínseca do eu a uma “linha de ficção” (LACAN, 1998) que 

tangencia, ao longo de toda a sua existência, a realidade vivenciada. 

Nesse caso, a dissociação apontada por Genette seria rejeitada por 

Doubrovsky, uma vez que, para este, haveria na verdade uma 

associação inerente entre o real e o inventado, entre o fato e a ficção. 

Com isso, podemos considerar que o Narrador sebaldiano 

marca a autoficcionalidade da escrita sebaldiana, que possui sua 

própria singularidade. Uma figura que aparece em todas as obras 

ficcionais de Sebald, o Narrador assume características tanto reais, do 

próprio autor, quanto ficcionais, formando uma co-extensividade 

entre autor e narrador que, ao contrário de muitas obras também 

consideradas autoficcionais, não é explicitada pelo compartilhamento 

do mesmo nome. Ao contrário: o Narrador sebaldiano é uma figura 

de certa forma oculta, que se desvela ao leitor progressivamente 

pelos pensamentos que elabora e as interações que narra. A co-

extensividade pode ser percebida não só pela similaridade na forma 

de pensar, mas por acontecimentos, relações familiares, datas de 

nascimento, locais de origem e emigração, entre outros, que o 

Narrador compartilha com Sebald. 
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Aliado ao uso dialógico de imagens intercaladas ao texto, 

Sebald defende o recurso a metáforas como forma de abordar os 

temas delicados dos quais trata em suas obras. Como o próprio autor 

afirma em diversas entrevistas, o recurso à metaforização seria o 

único modo eticamente aceitável de tratar desses temas. Em meio a 

uma contemporaneidade marcada pela constante convivência com o 

choque, estaríamos cada vez mais inadvertidamente imunes às 

situações traumáticas passadas. Sebald procura ir contra essa 

tendência moderna, imergindo-se no tumulto de vozes abafadas pelo 

tempo, e empreende esforços no sentido de resgatá-las do 

esquecimento, recorrendo muitas vezes à presentificação do passado 

por meio da principal característica do que é pretérito: a ausência. 

O vazio deixado pelo não-estar-mais jamais conseguirá ser 

preenchido, e Sebald não tem pretensões nesse sentido. O autor 

alemão lida com a melancolia gerada por esse vazio, e tenta 

aproximar-se desta por meio da metaforização. Por meio de 

metáforas, Sebald tenta dizer o indizível, representar o 

irrepresentável, gerar no leitor o impacto que a modernidade tende a 

anular. Essa impossibilidade de abordagem direta da realidade 

remete-nos ao conceito de Real lacaniano, inacessível, indizível, que 

foge de qualquer tentativa de simbolização. O caos da realidade seria 

irrepresentável, estando inescapavelmente para além da capacidade 

de compreensão e racionalização do sujeito. 

Sebald deixa clara a irrepresentabilidade da realidade, 

principalmente no que diz respeito a temas traumáticos. Um aspecto 

essencial para o início da análise de sua escrita é perceber o ponto de 

vista a partir do qual o autor escreve: sempre posterior, após a 

ocorrência dos acontecimentos, em um journey físico e psicológico 

que o Narrador empreende na busca de um desvelamento do 

passado e um encontrar de si mesmo, quase como um jogo de 

quebra-cabeças paulatinamente remontado para a compreensão de 

si e do mundo em que se insere. Optamos aqui pelo termo inglês 
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journey ao invés de “viagem” a fim de abarcar um sentido mais 

amplo, para além de um deslocamento físico, que envolve também 

uma busca por conhecimento (de si e do mundo). 

Percebe-se, nesse sentido, como o Narrador sebaldiano é uma 

peça chave para a compreensão do significado das obras de Sebald. 

Tecendo uma narrativa ao mesmo tempo real e ficcional, Sebald une 

harmonicamente não apenas traços dos gêneros da autobiografia e 

do romance, mas também um autoconhecimento de si ao 

conhecimento da realidade externa. Para tal, seria necessário, talvez 

paradoxalmente, um certo distanciamento do indivíduo em relação à 

sociedade – condição básica que acabou sendo gerada pela evolução 

da concepção de individualidade e self na modernidade. Em Sebald 

esse distanciamento fica ainda mais evidente: tanto o Narrador 

quanto os outros personagens de suas narrativas são indivíduos que 

não se sentem pertencentes ao mundo, encontram-se em geral 

vagando, perambulando, viajando – assim como o próprio Sebald. 

A dimensão ética das narrativas ficcionais sebaldianas é uma 

questão central para o autor, que relatou em entrevistas o cuidado 

que considera fundamental no lidar com situações traumáticas (para 

uma coletividade e para indivíduos), principalmente por abordar 

muitas vezes a questão do Holocausto judeu durante e no pós-

Segunda Guerra – sendo ele próprio um alemão não-judeu. Nesse 

sentido, o recurso estilístico da autoficção, misturando 

indissociavelmente o real e o ficcional, assume um papel ético na 

tentativa de criar um efeito de real – que seria o elemento a conferir 

um tom verdadeiro à narrativa; e não uma cisão, uma oposição entre 

real e ficcional. 

Ao comentar seu processo de criação, Sebald revela como fato 

e ficção estão inerentemente imbricados em suas obras:  

Ah. Aquilo, porém, é uma falsificação. Eu 
escrevi. O que importa é tudo verdade. [...] A 
invenção, na maior parte do tempo, vem a nível 
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de detalhes menores, a fim de proporcionar um 
efeito de real (SEBALD, 2011, p.161) 

O “efeito de real” seria, portanto, uma vinculação da realidade 

interna da narrativa literária ficcional à realidade externa, em si 

irrepresentável, mas que deixaria marcas na narrativa ficcional. No 

entanto, Roland Barthes, filósofo francês que cunhou o termo, opõe-

se à ideia de uma “instância de verdade” (LECARME, 2014, p.69) na 

obra, ou seja, as marcas do real na ficção seriam apenas, de fato, 

“efeitos” do real. Para Serge Doubrovsky, por outro lado, a 

ficcionalidade de uma narrativa não impediria a existência de 

elementos verdadeiros em sua constituição, possibilitando uma 

fluidez entre fato e ficção – e provocando uma relação 

constantemente tensionada do leitor com a obra. 

Em Sebald percebemos uma verdadeira combinação entre o 

real e o ficcional, que acabam fundindo-se em um movimento de 

velamento e desvelamento, um “vai-e-vem do fictício e do 

autobiográfico” (2014, p.93). Isso faz com que Sebald consiga navegar 

por temas bastante delicados de uma forma considerada por ele 

minimamente ética e digna para os envolvidos, viabilizando um ponto 

de vista único para o acesso a acontecimentos traumáticos 

irreparáveis. 
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Marília Angélica Braga do Nascimento (UFC) 

O tema do duplo tem alcançado ampla abrangência no âmbito 

dos estudos literários. Nesse campo fértil, ele tem sido abordado 

levando-se em consideração suas mais diversas manifestações, ora 

figurando como experiência de encontro com um desdobramento 

exterior, ora descortinando uma cisão interior do sujeito. Com efeito, 

não obstante tenha ganhado maior notoriedade com o advento do 

Romantismo, sobretudo o alemão, o tema está presente na literatura 

desde tempos remotos, seja no plano da produção ficcional, seja no 

terreno das reflexões filosóficas, reverberando na literatura 

contemporânea e sendo discutido sob olhares diversos. 

A obra do escritor mineiro João Guimarães Rosa (1908-1967), 

haja vista o caráter multifacetado que apresenta, como mostram os 

variados estudos publicados, não deixou de explorar essa temática. 

Ela pode ser encontrada não somente na figura de Riobaldo, o 

protagonista do romance rosiano, que se angustia diante de sua 

duplicidade existencial, mas também em personagens de narrativas 

enfeixadas em outros volumes, como ocorre, por exemplo, com o 

narrador de “O espelho”, conto de Primeiras estórias, e com 

Joãoquerque, protagonista de “Estória nº 3”, de Tutameia (Terceiras 

estórias), última obra publicada pelo autor, pouco tempo antes de 

morrer, em 1967. Por conseguinte, este estudo, visando contribuir 

com as reflexões em torno dessa temática na obra rosiana, explora-a 

em duas narrativas de Sagarana, “Duelo” e “A hora e vez de Augusto 

Matraga”, focalizando seus respectivos protagonistas. Objetivamos, 

assim, identificar as nuances sob as quais o duplo comparece em 
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ambos os textos, refletindo acerca de suas implicações na 

constituição e na trajetória das personagens em questão. 

Como observa Ana Maria Lisboa de Mello, o duplo  

Trata-se de uma figura ancestral na literatura 
que conhece a sua apoteose no Romantismo, 
momento em que se explora o lado tenebroso e 
irracional do ser humano, contrapondo-se à 
ênfase ao seu lado racional, vigente, sobretudo 
nos séculos XVII e XVIII. (2007, p.230) 

A autora acrescenta:  

Depois do Romantismo, o tema continua em 
evidência, ora retomando crenças da tradição 
oral, [...] ora recebendo um tratamento 
simbólico para representar o encontro do 
sujeito consigo mesmo (2007, p.230) 

Produzida muito depois da voga romântica no Brasil, estreando 

na década de 40 e provocando, ao mesmo tempo, um 

desnorteamento na crítica literária de então, a obra de Guimarães 

Rosa apresenta, a nosso ver, já na primeira publicação, evidências da 

temática do duplo. Em Sagarana, publicado em 1946, podemos 

apreciar não apenas uma cuidadosa elaboração linguística – que, por 

si só, já impressiona o leitor –, e um minucioso conhecimento de 

espécies vegetais e animais, mas também, e principalmente, o trato 

com os conflitos e contrariedades da alma humana. Mais que um 

mergulho nas imagens evocadas pelos quadros exteriores descritos, 

as narrativas rosianas suscitam reflexões sobre sentimentos e 

comportamentos aflorados no interior do homem. 

No caso das duas narrativas que tomamos como corpus para 

este estudo, o tema insinua-se sob diferentes manifestações, 

tornando-se notório, principalmente, na rivalidade entre 

personagens, no choque de contrários, no embate erguido em torno 

da defesa da honra ou movido por vingança. 
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A esse respeito, Mello afirma que “O duplo é seguidamente 

representado por um rival, projeção do pai ou de um irmão” e “Nas 

crenças populares, o duplo pode ter uma relação com a morte.” 

(2007, p.229). O enredo de “Duelo” estrutura-se justamente em 

torno de uma rivalidade que redunda em morte. Trata-se da 

perseguição e, consequentemente, da fuga, empreendidas, 

respectivamente, por Cassiano Gomes e por Turíbio Todo. Este foge 

daquele por ter assassinado, por engano, o irmão de seu rival. A 

inimizade entre perseguidor e fugitivo é desencadeada pelo fato de 

Turíbio ter flagrado Silivana, sua mulher, em franco adultério com 

Cassiano: 

Felizmente que os culpados não o pressentiram. 
Turíbio Todo costumava chegar com um mínimo 
de turbulência; ouviu vozes e espiou por uma 
fisga da porta; a luz da lamparina, lá dentro, o 
ajudando, viu. Mas não fez nada. E não fez 
porque o outro era o Cassiano Gomes, ex-
anspeçada do 1º pelotão da 2ª companhia do 5º 
Batalhão de Infantaria da Força Pública, onde os 
agentes aprendiam a manejar, por música, o ZB 
tchecoslovaco e até as metralhadoras pesadas 
Hotchkiss. (ROSA, 1984, p.159 – grifo da autora) 

Uma leitura atenta da narrativa em questão permite perceber a 

recorrência da expressão o outro, destacada no trecho acima 

reproduzido. Partindo do pressuposto de que, em se tratando do 

texto literário e em se tratando de um escritor como Guimarães Rosa, 

um verdadeiro artífice da palavra, os vocábulos utilizados não são 

gratuitos, autorizamo-nos a desconfiar dos sentidos das palavras 

empregadas pelo narrador rosiano, haja vista o trabalho linguístico 

realizado pelo escritor na produção de seus textos. Nesse sentido, 

acreditamos, portanto, que a escolha pela expressão supracitada 

indica uma configuração do duplo no conto em análise, mais 
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precisamente no que se refere ao jogo de contrários, evidenciado 

pela rivalidade manifesta entre Turíbio Todo e o amante de sua 

mulher. Assim, a referida expressão é utilizada ora servindo para 

designar Cassiano Gomes, ora Turíbio, nos momentos em que este se 

refere àquele e vice-versa. 

No excerto transcrito, como se pode observar, o outro designa 

exatamente Cassiano, o rival não apenas no sentido de oponente, de 

alguém que disputa algo – o amor de Silivana, no caso –, mas no 

sentido de alguém que assume o lugar de outrem, uma espécie de 

substituto ou usurpador. Nesse caso, a alteridade configura-se no fato 

de Cassiano estar ocupando o lugar de Turíbio, assumindo o papel de 

marido de Silivana, uma vez que se encontra no leito conjugal, na 

residência daquele. A relação com a morte, por sua vez, fica sugerida, 

nesse primeiro momento, pela descrição chistosa do status de ex-

militar de Cassiano e por sua habilidade no manejo de armas, pois, 

sob essa condição, ele “era, portanto, muito homem para lhe acertar 

um balaço na testa” (ROSA, 1984, p.159). Desse modo, ciente do risco 

e preferindo agir com cautela, apesar do ódio provocado pela cena 

vista, o homem traído afasta-se silenciosamente e planeja sua 

vingança: 

Bem, quinta-feira de manhã, Turíbio Todo teve 
por terminados os preparativos, e foi tocaiar a 
casa de Cassiano Gomes. Viu-o à janela, dando 
as costas para a rua. Turíbio não era mau 
atirador: baleou o outro bem na nuca. E correu 
em casa, onde o cavalo o esperava na estaca, 
arreado, almoçado e descansadão. (1984, p.160 
– grifo da autora) 

Aqui, à semelhança do que ocorre no trecho anteriormente 

comentado, a expressão em destaque refere-se a Cassiano Gomes, o 

amante de Silivana, e o leitor é levado a crer que foi no rival que 

Turíbio Todo atirou. No entanto, o equívoco é revelado pelo narrador 
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três parágrafos depois: “Turíbio Todo, iludido por uma grande 

parecença e alvejando um adversário por detrás, eliminara não o 

Cassiano Gomes, mas sim o Levindo Gomes, irmão daquele” (1984, 

p.160). Ao tomar conhecimento do erro, Turíbio põe-se 

imediatamente em fuga, na tentativa de preservar a própria vida. 

Convém observar o modo como o duplo comparece no 

contexto acima, uma vez que podemos distinguir, relacionadas ao 

tema, não apenas duas personagens, mas três. Num primeiro 

momento (para Turíbio e para o leitor), o outro designa, como ficou 

dito, Cassiano, o ex-militar e agora desafeto de Turíbio. Todavia, 

revelado o engano, a expressão adquire outro referente, Levindo, o 

irmão de Cassiano. Nesse imbróglio, no primeiro caso, a alteridade 

dá-se em relação ao homem traído e ao traidor, ou seja, este se 

projeta como duplo daquele; no segundo momento, ela sofre um 

desdobramento, colocando-se em relação, ao mesmo tempo, aos 

dois irmãos e ao atirador e alvo. Em outros termos, podemos 

perceber uma dupla imagem do duplo, por assim dizer, de modo que 

se torna possível elaborar a seguinte proposição: se Levindo é o 

duplo de Cassiano (por ser confundido com o irmão), e Cassiano é o 

duplo de Turíbio (por se colocar no lugar do marido de Silivana), 

então Levindo é também o duplo de Turíbio, ou seja, é o duplo do 

duplo. 

A esse propósito, nesse entrecho, podemos ver ainda, em 

Levindo, uma remissão à imagem especular. Enquanto alvo de 

Turíbio, que o confunde com o seu rival em virtude da semelhança 

física, embora involuntariamente, ele reflete a imagem do irmão, 

tornando-se, portanto, um espelho e atraindo a morte para si, o que 

nos faz recordar uma observação de Mello ao afirmar: “A imagem 

especular é perigosa e, conforme o seu aspecto, é anunciadora da 

perda da alma ou da morte próxima” (2007, p.229). 

Com efeito, a questão da morte está estreitamente ligada ao 

problema da duplicidade no texto em discussão. Se, na condição de 
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duplo, Levindo não escapa a ela, Turíbio e Cassiano também caem em 

sua mira. Ao assassinar o irmão do rival, Turíbio é obrigado a fugir de 

Cassiano, o qual se transmuta para aquele na própria ideia de morte. 

Cassiano, por seu turno, embora seja o perseguidor, também não 

deixa de ser alvo, uma vez que empreende sua caçada acautelando-

se para não ser surpreendido pelo perseguido: 

Porém, posto que a situação se complicara, o 
essencial era zanzar na sombra, para apanhar o 
outro desprevenido, de surpresa; e, para isso, 
amoitar-se, pois: – Não vê! Quem fica no claro é 
enxergado mais primeiro, e leva o tiro que quem 
está no escuro é quem dá!... [...] Era a conta 
descuidar-se ou afoitar-se um tiquinho, [...] 
para, de uma hora para outra [...] Cassiano 
Gomes ser acordado do sono por uma bala ou 
facada, e, isso mesmo, caso o outro houvesse 
por bem deixá-lo despertar. (1984, p.162-163 – 
grifo da autora) 

Conforme afirmado anteriormente, a expressão o outro, no 

texto de Rosa, ora designa Cassiano Gomes, ora Turíbio Todo. Esse 

movimento dialético, a nosso ver, reforça a duplicidade observada em 

relação a ambas as personagens, além de ressaltar a rivalidade e o 

deslocamento constante dos contendores. No excerto acima 

reproduzido, constatamos que a expressão destacada refere-se agora 

não a Cassiano, mas a Turíbio, o qual é colocado como caça que pode, 

a qualquer momento, por um descuido, voltar-se contra o caçador e 

exterminá-lo. 

Aludindo à relação entre duplo e morte, Adilson dos Santos 

esclarece que “Para Otto Rank, quando analisado, o significado 

original do duplo nada mais é do que o problema/angústia da morte 

que constantemente ameaça a personalidade” (2009, p.59). De fato, 

no caso das personagens em análise, considerando-se uma como 

duplo da outra, podemos observar a tensão permanente em, por um 
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lado, defender a própria vida da morte, e, por outro, dar cabo à vida 

do adversário. Assim, comentando o pensamento de Rank, Santos 

acrescenta que “Transformado na consciência perseguidora e 

atormentadora do homem, o duplo, em todas as suas associações – 

sombra, reflexo, retrato e etc. – passa a evocar a morte e sua 

invencibilidade.” (2009, p.60). Esse caráter fatal, que enxerga a morte 

como destino, como algo inevitável e iminente, é uma constante na 

obra rosiana e é sugerido em determinados momentos da narrativa, 

seja através da analogia com a imagem do baralho, proposta pelo 

narrador para se referir aos desencontros das trajetórias dos dois 

inimigos, seja pela descrição feita por Chico Barqueiro da travessia 

das aves errantes que sobrevoam o rio Paraopeba, servindo de 

metáfora para indiciar que o fim de um e de outro está próximo: 

Gente vê que eles estão não agüentando de ir, 
mas que não é capaz de terem sossego: ficam 
arando de asas, parece que tem alguém com 
ordem, chamando, chupando os pobres, de de 
longe, sem folgar... P’ra mim, muitos desses hão 
de ir caindo mortos, por aí... (1984, p.173) 

É interessante notificar, também, que a ocorrência do duplo no 

texto é reiterada pelas várias referências ao número dois e a pares 

que surgem ao longo do enredo. O narrador fala, por exemplo, do 

advento de “duas estradas de automóvel”; Turíbio volta da pescaria 

para casa com dois peixes; em certo momento, convergiram “as duas 

paralelas” em que os dois inimigos viajavam; no rancho de Chico 

Barqueiro, Cassiano encontra “duas dúzias de couros de boi”, e assim 

sucessivamente. 

Traçando um panorama da presença do duplo na literatura, 

Santos reproduz a seguinte afirmação de Nicole Fernandes Bravo: 

uma das primeiras denominações do duplo é o 
de alter ego. [...] O termo consagrado pelo 
movimento do romantismo [alemão] é o de 
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Doppelgänger, cunhado por Jean-Paul Richter 
em 1796 e que se traduz por “duplo”, “segundo 
eu”. Significa literalmente “aquele que caminha 
do lado”, “companheiro de estrada” (Bravo, 
Apud SANTOS, 2009, p.52 – grifo da autora) 

O significado literal acima apontado pode ser, em nosso 

entender, adequadamente relacionado a Turíbio e Cassiano, 

sobretudo se pensarmos num ponto específico da perseguição, 

quando, com efeito, os dois oponentes, sem saber, caminham lado a 

lado, conforme a transcrição a seguir: 

E quando Turíbio Todo riscou um arco, do Aruá 
ao Cedro, Cassiano Gomes vinha precisamente 
em reta acelerada, e tocou-lhe, manhã e ontem, 
a trajetória, em tangente atrasada e em secante 
adiantada demais. Depois, viajaram quase de 
conserva, perfeitamente paralelos, e ambos 
sentindo que estava chegando a hora da missa-
cantada, e o fim de tanta caceteação. Até que, 
bruscamente, as duas paralelas convergiram, no 
porto da balsa, onde um barqueiro transportava 
animais e pessoas a quatrocentos réis por 
cabeça, (ROSA, 1984, p.167 – grifo da autora) 

A despeito dos caminhos sinuosos feitos por cada um na 

intenção de não ser alvejado e de surpreender o outro, os rivais, 

depois de meses de contínuo deslocamento, acabam, 

involuntariamente, tornando-se “companheiros de estrada” e 

fazendo um trajeto paralelo que culmina num ponto de convergência. 

Entretanto, não se encontram frente a frente. O encontro fatal dar-

se-á não entre Cassiano e Turíbio, mas entre este e um representante 

daquele, que se configura, no momento crucial, como seu duplo. 

Explica-se: cansado da perseguição estéril e sentindo já os 

efeitos da doença cardíaca que lhe acometia, Cassiano resolve voltar 

para casa e para os braços de Silivana. Turíbio, por sua vez, 
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igualmente ansioso por descanso e depois de muita andança, termina 

indo para São Paulo a fim de angariar dinheiro e depois mandar 

buscar a mulher. No entanto, ao tomar conhecimento de onde Turíbio 

se encontrava, reacende no ex-militar o desejo de vingança e, ciente 

da morte próxima, ele decide voltar ao encalço do fugitivo. Seu 

intento, porém, desvanece-se porque “no caminho, foi piorando, e 

teve de fazer alto no Mosquito – povoado perdido num cafundó de 

entremorro, longe de toda a parte” (ROSA, 1984, p.177). Mas, nesse 

longínquo povoado, Cassiano conhece o capiau Timpim, também 

chamado de Vinte-e-Um, o qual, após a morte daquele, por uma 

dívida de gratidão, levará a cabo o seu plano de vingança. Em 

contrapartida, vendo-se livre de seu perseguidor e incitado pelo 

chamado da mulher, que lhe noticiara por carta, tal qual Cassiano, 

que o antecedera, Turíbio decide retornar ao lar e ao aconchego de 

Silivana. O momento crucial, como dito acima, que frustra os anseios 

de felicidade do seleiro papudo, reproduz-se abaixo: 

E, de repente, Turíbio Todo estremeceu, ao 
ouvir, firme e crescida, outra voz, que ainda não 
tinha escutado ao capiau: – Seu Turíbio! Se 
apeie e reza, que agora eu vou lhe matar! – Que 
é? Que é? ... Tu está louco?!... [...] – Não grita, 
seu Turíbio, que não adianta... Peço perdão a 
Deus e ao senhor, mas não tem outro jeito, 
porque eu prometi ao meu compadre Cassiano, 
lá no Mosquito, na horinha mesma d’ele fechar 
os olhos... Ao ouvir o nome do inimigo, Turíbio 
Todo teve um maior sobressalto. A mão da 
garrucha do capiauzinho tremia. Turíbio 
também pegou todo a tremer. (1984, p.186-
187) 

Desse modo, no excerto transcrito, podemos perceber a 

duplicidade configurando-se no ato de Vinte-e-Um, na medida em 

que este se coloca no lugar de Cassiano, ao executar Turíbio. Assim, 



624 
 

“A vingança de Cassiano então é cumprida. E o encontro entre os 

duelantes se dá no desencontro, na presença do outro, o Timpim 

Vinte-e-um, a vida de Cassiano se presentifica” (BOZZI, 2003, p.88). 

Nesse sentido, podemos fazer um paralelo com Levindo e Timpim 

enquanto substitutos de Cassiano. Enquanto o primeiro é colocado 

como duplo do irmão, sendo confundido com ele em virtude da 

semelhança física, o segundo assume o papel vingador do ex-militar, 

refletindo sua imagem. Não é à toa, portanto, que, por duas vezes, o 

narrador utiliza a expressão o outro para se referir a Timpim. Opera-

se, assim, um verdadeiro jogo de alteridades que embaralha e 

embaraça as personagens rosianas. 

No caso de “A hora e vez de Augusto Matraga”, a outra 

narrativa que queremos comentar, a presença do duplo pode ser 

notada também sob aspectos diversos. À semelhança do que ocorre 

em “Duelo”, o tema manifesta-se, inicialmente, na alteridade 

sugerida pela expressão o outro, utilizada para se referir ao amante 

de Dionóra no excerto a seguir: 

Agora, porém, tinha aparecido outro. [...] Se 
fosse, se aceitasse de ir com o outro, Nhô 
Augusto era capaz de matá-la. Para isso, sim, ele 
prestava muito. Matava, mesmo, como dera 
conta do homem da foice, pago por vingança de 
algum ofendido. [...] E o outro era diferente! 
Gostava dela, muito... Mais do que ele mesmo 
dizia, mais do que ele mesmo sabia, da maneira 
de que a gente deve gostar. E tinha uma força 
grande, de amor calado, e uma paciência 
quente, cantada, para chamar pelo seu nome 
(ROSA, 1984, p.346-347 – grifo da autora) 

Além de designar o rival, o amante, como acontece na 

narrativa anterior, a expressão destacada indica também uma espécie 

de oposição entre Ovídio Moura e Nhô Augusto, uma vez que, nos 

contextos nos quais aparece, evoca as diferenças entre uma e outra 
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personagem no que se refere ao modo de tratar a mulher do 

fazendeiro decadente. Ovídio coloca-se como o oposto de Nhô 

Augusto por seu comportamento cordial, amável e carinhoso com 

Dionóra, enquanto o marido mostra-se hostil, violento e desprovido 

de afeto pela mulher, haja vista seu comportamento infiel de manter 

relações com outras mulheres. 

O trecho mostra, ainda, uma característica também presente 

em Turíbio e em Cassiano: o instinto vingativo. No entanto, esse 

aspecto sobrepuja-se em Nhô Augusto, pois, enquanto ele, ao saber 

que Dionóra fugiu com o amante, deseja matar ambos, Turíbio não 

cogita matar a mulher adúltera, somente o rival. Outra diferença está 

na personalidade e no comportamento dessas personagens diante 

das circunstâncias. Turíbio mostra-se ponderado, refletindo, 

planejando suas ações para a vingança. Nhô Augusto, ao contrário, é 

intempestivo, age impulsivamente, deixando-se dominar pela raiva: 

“Nele, mal-e-mal, por debaixo da raiva, uma idéia resolveu por si: que 

antes de ir à Mombuca, para matar o Ovídio e a Dionóra, precisava de 

cair com o Major Consilva e os capangas. Se não, se deixasse rasto 

por acertar, perdia a força” (1984, p.350). 

Todavia, esse perfil desregrado, engendrado a partir da 

infância, configura apenas a primeira versão da personagem, isto é, 

seu primeiro eu. A ruína que lhe sobrevém possibilita, a nosso ver, o 

surgimento de uma alteridade, e, neste ponto, observamos outra 

nuance do tema do duplo na narrativa rosiana, aquela que pode ser 

delineada a partir da atribulada trajetória de Augusto Matraga em 

seu processo de metamorfose interior. No início do texto, a 

personagem é uma; ao seu final, é outra. 

Acerca desse aspecto, Santos esclarece que 

De modo geral, pode-se dizer que há duas 
modalidades de duplo (ou de alter): o duplo 
exterior, que se configura como uma entidade 
cuja origem é extrínseca ao ‘eu’, e o duplo 
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interior, cuja gênese fundamenta-se no ‘eu’. 
(2009, p.72 – grifo do original) 

No percurso penitencial realizado por Matraga, podemos 

vislumbrar essa segunda modalidade, uma vez que, em seu período 

de convalescença, ele é levado a uma atitude de introspecção, no 

sentido de refletir sobre si mesmo e mudar o comportamento a 

ponto de tornar-se outro. 

O processo de mudança tem início após a covarde agressão 

sofrida pelo protagonista a mando do Major Consilva. Espancado, 

humilhado, marcado a ferro como gado e dado como morto, ele 

consegue sobreviver graças à piedade de um casal de anciões. 

Durante o longo tempo necessário para a recuperação física, operam-

se os conflitos interiores, até o encontro com outro eu. Nesse 

sentido, o caminho percorrido pela personagem é permeado por 

provações. Ela precisa suportar as dores provocadas pelos ferimentos 

e fraturas; tolerar a desonra, suplantando o desejo de vingança; 

vencer a si mesmo, controlando os maus ímpetos de seu 

temperamento, conforme os conselhos do padre que vai visitá-lo: 

Pois, agora, por diante, cada dia de Deus você 
deve trabalhar por três, e ajudar os outros, 
sempre que puder. Modere esse mau gênio: [...] 
– Reze e trabalhe, fazendo de conta que esta 
vida é um dia de capina com sol quente, que às 
vezes custa muito a passar, mas sempre passa. 
[...] E somente essas coisas o ocupavam, porque 
para ele, féria feita, a vida já se acabara, e só 
esperava era a salvação da sua alma e a 
misericórdia de Deus Nosso Senhor. (ROSA, 
1984, p.356-357) 

Assim, o arrogante e prepotente Nhô Augusto, a partir da 

culminância de sua ruína financeira, social e moral, é desafiado a 

domar seus próprios instintos mediante o cultivo da prática da 
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oração, o trabalho resignado e a ajuda ao próximo, transformando-se 

no pacato Matraga, que aguarda sua hora e vez, o momento 

apoteótico de sua redenção. O salto dado por Nhô Augusto para o 

barranco, no momento em que é marcado com o ferro do gado do 

Major Consilva, é um salto para a morte, “mas uma morte simbólica. 

Aí se inicia o processo da relevante metamorfose do herói”, “A 

descida de Matraga para o abismo” é uma “forma de auto-

aniquilação, para depois renascer.” (FREITAS, 2003, p.209). 

A morte simbólica de Nhô Augusto remete-nos, pois, à ideia de 

que o encontro com o duplo pode guardar relações com a morte, 

como destacado anteriormente. O processo de metamorfose da 

personagem em direção ao encontro com um outro implica, então, a 

morte do primeiro eu. Por conseguinte, rejeita-se a vida pregressa, 

almejando-se uma nova vida:  

E tomara um tão grande horror às suas 
maldades e aos seus malfeitos passados, que 
nem podia se lembrar; e só mesmo rezando. [...] 
Esteve resignado, e fazia compridos progressos 
na senda da conversão. (ROSA, 1984, p.357)  

A esse respeito, Santos destaca que  

A relação com o outro, seja ele interno ou 
externo, favorece a percepção do estrangeiro 
que nos habita, pois esse contato provoca o 
retorno do indivíduo sobre si mesmo, na 
tentativa de se entender. (2009, p.75) 

Nesse sentindo, Nhô Augusto examina a si mesmo, reflete sobre suas 

atitudes pregressas, e passa a enxergar seu eu anterior como um 

estrangeiro, um inimigo que precisa ser combatido. 

A morte simbólica e a repulsa pela antiga forma de viver, ou 

seja, pelo velho eu, são reforçadas pela afirmação do protagonista 

quando Tião da Thereza, um velho conhecido, encontra-o vivendo no 

longínquo povoado do Tombador e lhe dá notícias nada alvissareiras: 
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Não quero saber de mais coisa nenhuma! Só te 
peço é para você fazer de conta que não me viu 
[...] Não é mentira muita, porque é a mesma 
coisa em como se eu tivesse morrido mesmo... 
Não tem mais nenhum Nhô Augusto Esteves, 
das Pindaíbas, Tião... (ROSA, 1984, p.360) 

A despeito do pedido feito a Tião e da veemência em negar-se 

a voltar ao estado anterior, Nhô Augusto entristece-se com as notícias 

ouvidas e lamenta sua condição, achando-se desonrado e 

desprezível, mas volta a resignar-se, acreditando que sua hora e vez 

irão chegar. É, pois, em relação a esse momento tão aguardado pelo 

protagonista rosiano que observamos mais um aspecto no qual, em 

nosso entender, pode-se evidenciar outra nuance do duplo na 

narrativa: o encontro de Matraga com o valentão Joãozinho Bem-

Bem. Observa-se uma identificação entre ambas as personagens logo 

ao primeiro contato, traduzida em mútua simpatia, haja vista a forma 

cordial de tratamento, como se fossem antigos amigos ou parentes 

próximos. Sob esse aspecto, é possível fazer uma aproximação com a 

relação entre Cassiano Gomes e Timpim, os quais também se 

tornaram amigos, mas, enquanto Timpim aceita executar a vingança 

em gratidão a Cassiano, Matraga rejeita a oferta feita por Bem-Bem:  

A pois, se precisar de alguma coisa, se tem um 
recado ruim para mandar para alguém... Tiver 
algum inimigo alegre, por aí, é só dizer o nome e 
onde mora. Tem não? Pois, tá bom. Deus lhe 
pague suas bondades (ROSA, 1984, p.371)  

O penitente resiste à tentação por entender que não pode 

desperdiçar o tempo e o sacrifício empregados em sua jornada de 

conversão. De acordo com Santos, 

O modo particular como o relacionamento com 
o outro irá se dar vai depender do contexto e da 
forma como o “eu” irá julgá-lo. Nos casos em 
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que houver um processo de identificação e 
cumplicidade (duplo positivo), a relação será 
harmoniosa, desejosa e pacífica. Já nos casos em 
que não houver semelhança no sentir, pensar e 
agir (duplo negativo), mas a reunião de 
caracteres próprios diametralmente opostos, 
haverá uma relação de tensão e conflito e o 
outro poderá assumir a posição de adversário a 
desafiar ao combate. (2009, p.71 – grifo do 
original) 

Sob essa perspectiva, seria possível dizer que Joãozinho Bem-

Bem coloca-se como um duplo positivo de Matraga, uma vez 

constatada a relação amistosa, já que um se identifica com o outro, 

ambos tratando-se como parentes. Ocorre, no entanto, que, no 

segundo encontro dessas personagens, a harmonia é quebrada por 

uma divergência de visões. O contexto muda e apresenta-se a 

diferença de pensamento, estabelecendo-se uma oposição de 

valores. O duplo torna-se, então, negativo, e o outro assume, ainda 

que a contragosto ou involuntariamente, a posição de adversário, o 

qual faz-se necessário enfrentar e combater. A esse respeito, 

lembramos o que diz o verbete “Duplo”, do Dicionário de Símbolos 

de Chevalier e Gheerbrant: 

O romantismo alemão deu ao Duplo 
(Doppelgänger) uma ressonância trágica e 
fatal... Ele pode ser o complementar, porém, 
mais frequentemente, é o adversário que nos 
desafia ao combate... Encontrar seu duplo é, nas 
tradições antigas, um acontecimento nefasto, 
até mesmo um sinal de morte (BRIR, III, 120) 
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 1990, p.354 – grifo 
do original) 

O conflito se instala porque Bem-Bem, zelando pelo código de 

honra de seu bando, deseja vingar a morte de Juruminho, um de seus 
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homens, que fora morto à traição pelo filho de um pobre velho do 

arraial do Rala-Coco. Matraga, que presencia a cena do pai rogando 

por perdão para o filho e para toda a família, discorda da postura 

inflexível do amigo Bem-Bem, que não cede à súplica do ancião, 

mesmo diante de rogos feitos em nome de Jesus Cristo e da Virgem 

Maria. Nesse instante, sem alternativa, Matraga impõe-se e opõe-se, 

desafiando Bem-Bem a passar por cima de seu cadáver se quiser 

levar a cabo a vingança. Nota-se aqui, mais uma vez, a relação com a 

morte assinalada pelo encontro com o duplo. 

O episódio constitui-se como verdadeira apoteose do herói 

rosiano. O momento é crucial e o combate ganha caráter épico. O 

duelo descomunal prova o valor de ambos os guerreiros, igualando-

os em força e habilidade. Nhô Augusto ainda aconselha o adversário 

a se arrepender antes de morrer para evitar o inferno, mas sua 

lâmina desfere um golpe fatal no oponente. A morte é inevitável para 

ambos, mas é primeiramente Joãozinho Bem-Bem quem diz: 

– Estou no quase, mano velho... Morro, mas 
morro na faca do homem mais maneiro de junta 
e de mais coragem que já conheci!... Eu sempre 
lhe disse que era bom mesmo, mano velho... É 
só assim que gente como eu tem licença de 
morrer... (ROSA, 1984, p.385) 

Na luta, Bem-Bem constata suas suspeitas em relação ao 

caráter corajoso de Matraga e ao seu manejo com armas, 

reconhecendo nele alguém capaz de enfrentá-lo e de vencê-lo. 

Contudo, a vitória sobre o duplo implica também a vitória sobre si 

mesmo, de modo que o combate mortal serve de coroamento da 

jornada sacrificial de Matraga, sua hora e vez concretizam-se na 

entrega da própria vida para defender e salvar a vida de outrem: “E o 

povo, enquanto isso, dizia: – ‘Foi Deus quem mandou esse homem no 

jumento, por mór de salvar as famílias da gente!..’” (ROSA, 1984, 

p.385). 
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Diante das reflexões e da análise propostas, esperamos ter 

atingido o objetivo de apontar as diferentes nuances sob as quais o 

tema do duplo perpassa as narrativas de Guimarães Rosa aqui 

enfocadas. Procuramos mostrar que a temática discutida abarca, 

nesses textos, não somente a cisão interior do indivíduo e seus 

desdobramentos, mas também sua projeção sobre o outro, num 

movimento concomitante de identificação e diferenciação. 
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Mélida Paola Frye Córdoba (UEL) 

Se irguió con completa desnudez, ante nuestros ojos y 
mientras las trompetas rugían: ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad! 

Debemos confesarlo: Él era una mujer. (WOOLF, 1985, 
p.102) 

Orlando (1928) es una obra literaria que, en el interior de su 

relato, guarda un ropero abarrotado de secretos, metamorfosis, 

misterios insólitos, intrigas y críticas. Abrir las compuertas de este 

armario implica toparse con diversos episodios de cambio de sexo-

género y travestismos que, en los heterogéneos momentos históricos 

en que se ambientan (desde el siglo XVI hasta principios del XX), 

rompen con los convencionalismos sociales y trasgrede la realidad, 

por ejemplo cuando ocurre la metamorfosis de sexo-género, sin que 

este cambio tenga una explicación racional. Sino por el contrario se 

enmarque en un hecho insólito entendido por Todorov (2004) como 

un hecho que no tiene una explicación racional para un evento 

increíble, espantoso, o extraordinario. 

De entrada, al incursionar en ese guardarropa de la novela, el 

lector ha de enfrentarse a preguntas que desajustan los cánones del 

sujeto normalizado, indagaciones del tipo trasgresor: ¿de qué manera 
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Orlando es condicionado/a según sus roles sociales y de género? 

¿Cómo Orlando a partir de su metamorfosis se resiste a ser 

encasillado/a, según los estereotipos de género, en una identidad 

estática y rigurosa? 

Orlando es una obra escrita por Virginia Woolf (1882-1941) a 

finales de la segunda década del siglo pasado, cuando sobrepasaba ya 

los cuarenta años. Basada libremente en algunos pasajes de la vida 

de Vita Sackville-West – la amante de Woolf entre 1922 y 1927, año 

en que su amiga la traiciona al encapricharse con Mary Campbell –, la 

novela se compone de seis capítulos referidos en un tono burlón por 

la voz de un “biógrafo” ficticio. Porque el texto, aun cuando pretenda 

garantizar el efecto de verosimilitud apelando a documentos 

históricos y archivos supuestamente consultados, es una falsa 

biografía, un artefacto de la imaginación mediante el que se parodia 

la tradición que del género biográfico existía ya en el periodo 

victoriano en Inglaterra, donde predominaba la autoría masculina y 

donde la mayor parte de los personajes biografiados eran varones. Al 

mismo tiempo, constituye un monumento de venganza contra la 

mujer que la había abandonado (McNAMARA, 2011, p.2-4, 19). 

Pese a no ser concebido por la autora como uno de sus 

proyectos más serios (WOOLF, 1980, p.119-20), la novela, que resultó 

ser uno de sus mayores éxitos literarios, presenta la posibilidad de 

indagar en cuestiones como a partir de una situación insólita, ósea la 

metamorfosis que vive Lord Orlando al convertirse en Lady Orlando al 

quedarse dormido durante siete días y despertar con otro sexo-

género. Sin que este cambio metamórfico se convierta 

necesariamente un cambio de identidad. 

De la misma manera que Orlando cambia de sexo también 

muda de trajes para jugar con las identidades femenina y masculina a 

partir de las vestimentas que los personajes utilizan. En ella el/la 

protagonista atraviesa varios siglos viviendo en posiciones sociales 

diversas, cambiando tanto de sexo como de género, con los 
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subsiguientes problemas de identidad que esas alteraciones 

conllevan. Pero, para entender mejor el recorrido de la novela 

específicamente desde el foco del cambio de sexo-género como una 

historia Insólita. Se debe analizar la obra a partir de los conceptos; 

Insólito, género, estereotipo de género y travestismo femenino. 

La moda es definida por Entwistle como “un sistema particular 

de vestir que se encuentra bajo determinadas circunstancias sociales” 

(2002, p.56). La moda exhibe arrogantes prendas de alto costo, 

símbolo de estatus social y riqueza. El burgués que adquiría poder 

económico podía vestirse a la moda, hecho que ratificaba su poder 

adquisitivo. “En Europa los ricos a partir de 1700 operaban modas a 

un grupo de clase alta que significaban lujo y castidad y profusión” 

(AMENABAR, 1996, p.32). Los mercaderes comerciantes no les 

permitían a los campesinos participar demasiado en la moda. Por 

esta razón los granjeros usaban trajes humildes contrarios a la 

exuberancia de las clases altas y adineradas de Inglaterra 

(ENTWISTLE, 2002, p.102). Condicionada por el poder económico, la 

moda se caracteriza porque la materia prima, los diseños y la 

comercialización de la vestimenta son de tan alto coste que solo 

puede pagarlos quien tenga el poder económico suficiente para 

adquirirlos y producirlos. No obstante, hay que aclarar que la moda 

no se liga únicamente a las clases sociales burguesas, sino que su 

origen histórico se halla en las monarquías y nobleza en general. 

Asimismo, la moda, según Elizabeth Wilson, está “obsesionada 

con el género [...], está siempre trabajando y rehaciendo la barrera 

del género” (ENTWISTLE, 2002, p.64); por ende, cualquier 

consideración del vestir no puede dejar a un lado el reconocimiento 

del género (ENTWISTLE, 2002, p.64). Los trajes comunican a través de 

la imagen que proyectan los cuerpos vestidos. Estos diferencian el 
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género de quien los viste, determinando, desde la apariencia, si se es 

mujer u hombre. La moda tiene género y se representa mediante las 

prendas llamadas femeninas y masculinas hechas para el uso de 

mujeres y hombres en determinadas épocas y sociedades. No 

obstante, cabe precisar que en determinados momentos se fusionan 

la feminidad y la masculinidad para crear un nuevo estilo híbrido y tal 

vez confuso. Este es el caso de la moda al comienzo de la novela que 

nos ocupa. 

Por tanto, el vestido cumple una función fundamental, 

mantiene la diferencia de género, define cánones de feminidad y 

masculinidad, incluso llega a regir moldes estereotipados impuestos 

en algunas épocas. El cuerpo vestido queda inserto en una taxonomía 

de género y de rol social. 

Según Marcel Mauss, el modo en que los hombres y las 

mujeres llegan a usar sus cuerpos es diferente, puesto que las 

técnicas corporales tienen género. Hombres y mujeres aprenden a 

caminar, a hablar, a correr, a luchar de forma diferente. Además, 

aunque diga poco sobre la ropa, sí es significativo el hecho de que las 

mujeres aprenden a andar con tacones, hazaña que requiere 

entrenamiento para ser realizada con éxito y que, como consecuencia 

de la socialización, no es practicada por la mayoría de los hombres 

(ENTWISTLE, 2002, p.20). 

La ropa, o el traje, tienen la función de definir el cuerpo 

sexuado. De lo contrario la indefinición genera desorden. Fragmenta 

las “condiciones” y las creencias culturales de lo que es posible, 

“normal”, “real” y “verdadero”. Además, la moda genera un sentido 

de pertenencia frente a una comunidad que puede ser mayoritaria o 

minoritaria, según las prendas y accesorios que se usen, las cuales 

exhiben y declaran su estatus, sexo, género, raza, clase social y nivel 

económico (ENTWISTLE, 2002, p.610). Este modelo es preparado 

desde antes de su posibilidad de razonar y se aprende desde la 
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infancia, al establecer en su comportamiento un estereotipo de 

género. 

En 1922 la palabra  

estereotipo” se refiere a un “proceso de 
impresión, se adoptó metafóricamente como un 
concepto de ciencias sociales para explicar cómo 
las personas poseen pre-conceptos sobre otras, 
tan solo como si fuesen reimpresiones de un 
molde (LIPPMANN, 1964, p.81)  

Este concepto permite estudiar las normas que debía cumplir 

Orlando en cada época en que vive y en quién se debe convertir, 

puesto que la finalidad del estereotipo es anticipar la conducta de las 

personas, saber cómo van a actuar antes de conocerlas (COOK; 

CUSACK, 2010, p.16). 

La definición de “estereotipo de género” permite entender el 

vocablo como una  

construcción o compresión de los hombres y 
mujeres en razón de la diferencia entre sus 
funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales. 
Por tanto su significado es fluido y cambia con el 
tiempo y a través de la cultura (COOK; CUSACK, 
2010, p.2) 

El proceso de seleccionar y agrupar a las personas de acuerdo 

con su género para hacer parte de estereotipos empieza temprano. 

Los bebés recién nacidos deben ser clasificados según su género; de 

ahí la importancia de escoger un nombre y un traje que lo denominen 

y diferencien. Por ejemplo, a los bebés se les viste con colores, telas y 

estilos que los distingan y anuncien su género a la sociedad. Dichas 

prácticas son históricas y culturalmente específicas. La asociación 

común del rosa para las niñas y el azul para los niños es una 

convención histórica reciente: 
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A principios del siglo XX, antes de la Primera 
Guerra Mundial, los niños llevaban rosa (“un 
color fuerte, más decidido”, según la literatura 
promocional de la época), mientras que las 
niñas llevaban azul (que se consideraba más 
“delicado” y “remilgado”). (GARBER, 1993, p.1 – 
traducción de la autora) 

Esta clasificación del ser humano es referente para “justificar” 

las diferencias de género; sin embargo, la misma dicotomía 

“masculina”/“femenina”, “hombre”/“mujer” es una construcción 

cultural que se aprende a representar en la cotidianidad, mediante 

los comportamientos y roles de género. Por tanto, la asignación del 

género a temprana edad es prioritaria (para la construcción cultural) 

que permite moldear al sujeto recién nacido según el género 

asignado. 

La moda, al ser –lo mismo que el género– una construcción 

cultural, está constantemente transformándose, tiende a cambiar y 

reutilizar los parámetros de uso de las prendas. El cambio de color 

para vestir a los neonatos en diferentes momentos históricos permite 

entender que el uso de estos colores no es exclusivo para un género 

determinado, sino que depende del constructo cultural aceptado en 

cada momento histórico y que, por costumbre, se convierte en 

norma.  

La naturalización del traje, supone una forma 
‘natural’ de vestir, cuando en realidad ningún 
vestido puede ser ‘natural’, puesto que su forma 
siempre es una expresión de la cultura y 
representa un intento de modificar el cuerpo de 
alguna manera (ENTWISTLE, 2002, p.129) 

A partir de Butler se puede entender el género como una 

construcción cultural basada en actos performativos, “donde 

performativo indica una construcción contingente y dramática del 
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significado” (2007, p.271). Dicha definición aclara que el género es un 

constructo que está en constante transformaciones de acuerdo a las 

épocas y a los códigos culturales imperantes en una sociedad y que se 

reflejan en diferentes actos performativos. 

Entonces se puede afirmar, a partir de las premisas de Butler 

sobre el género, que la moda, en tanto que construcción cultural, se 

basa igualmente en actos performativos: 

la comprensión de la performatividad, no como 
el acto mediante el cual un sujeto da vida a lo 
que nombra, sino, antes bien, como ese poder 
reiterativo del discurso para producir los 
fenómenos que regula e impone (BUTLER, 2002, 
p.19) 

Según la pensadora norteamericana, la performatividad 

consiste en la realización de acciones repetitivas como caminar, 

hablar, la asunción de posturas discursivas, ademanes y movimientos 

corporales que producen unos efectos que ayudan a regular la 

percepción de lo que es un hombre y una mujer. En consecuencia, la 

performatividad ayuda a que se cumplan y establezcan los patrones 

requeridos para las conductas asignadas a mujeres y hombres 

(CÓRDOBA; HILLÓN, 2014, p.5). 

La novela de Woolf es narrada por un biógrafo. Este personaje 

representa la veracidad y la tradición porque su relato “intenta” ser 

imparcial, riguroso y objetivo. Este narrador es una voz disfrazada de 

la de Virginia Woolf que reflexiona sobre el género y crítica la 

problemática de los sexos y su indefinición. El biógrafo es una voz que 

acompaña y comenta el relato de Orlando durante toda la novela; sin 

embargo, cuando Orlando cambia de sexo a mitad de la obra (en el 

tercer capítulo concretamente), el biógrafo debe narrar lo sucedido 

pero, en cambio, queda en una posición de desconcierto. Así, evita 

constantemente el tema del cambio de sexo del personaje como si, al 

no ser ya hombre sino mujer, no valiera la pena escribir su biografía. 
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El hecho al ser insólito y no tener una explicación científica dificulta 

aún más la tarea del biógrafo. 

Más adelante en la novela, cuando Lady Orlando regresa en un 

barco a Inglaterra y medita sobre su indefinición, el biógrafo 

manifiesta su perplejidad e intenta comprender las vivencias y 

continuos cambios de género de Orlando a partir de sus acciones/su 

performatividad: 

Esta mezcla de hombre y de mujer, la momentánea prevalencia 

de uno y otra, solía dar a su conducta un giro inesperado. Por 

ejemplo, las mujeres curiosas preguntarán: Si Orlando era mujer, 

¿cómo no tardaba más de diez minutos para vestirse? ¿Y no estaban 

sus trajes elegidos a la buena de Dios, y a veces hasta raídos? Sin 

embargo, le faltaba la gravedad de un hombre, o la codicia de poder 

que tienen los hombres. Su corazón era muy tierno. No toleraba que 

golpearan un burro, o ahogaran un gatito. En cambio, aborrecía los 

quehaceres domésticos, se levantaba al alba y andaba por el campo 

en verano antes de la salida del sol. Ningún agricultor la aventajaba 

en el conocimiento de las cosecha. Era de mucho aguante para beber 

y le gustaban los juegos de azar. Montaba bien y era capaz de 

manejar seis caballos al galope sobre el Puente de Londres. Sin 

embargo, aunque era tan práctica y atrevida como un hombre, la 

vista del peligro ajeno le causaba palpitaciones de las más femeninas. 

Por cualquier motivo rompía a llorar. No era versada en geografía, 

juzgaba intolerables las matemáticas y defendía ciertos pareceres 

absurdos, que abundan más entre mujeres que entre hombres; por 

ejemplo, que viajar hacia el sur es ir cuesta abajo. Imposible resolver 

por ahora si Orlando era más hombre o más mujer (WOOLF, 1983, 

p.123-24). 

Finalmente el biógrafo se da por vencido. Orlando tenía un 

conocimiento mayor que todos los otros cuerpos vestidos porque ya 

ha vivido las dos experiencias estereotípicas de género (hombre-

mujer). Ambas vivencias le permiten reflexionar, criticar y jugar con 
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los estereotipos tanto de mujeres como de hombres de la época, 

aprender a actuar según su necesidad, a seguir ciertas normas, al 

tiempo que pone entredicho los modelos asignados. 

Orlando semeja una fuerza que empuja a un lado y al otro, 

entre las categorías de “hombre” y de “mujer”. Esta oscilación de un 

género a otro le causa estupor al biógrafo, quien intenta incluir a Lady 

Orlando dentro de una única tipología, mientras que a Orlando no le 

incomoda en absoluto dicha su indefinición. Sus características lo 

avasallan y convierten en un ser híbrido que no se ubica en una 

categoría de género única y parcial, sino que se reconstruye para 

constantemente necesitar de un género que lo nombre. 

El biógrafo decide culminar con sus interrogantes y continúa el 

relato de las experiencias de Orlando, como si este tema de la 

definición no fuera relevante. La indefinición dentro del cuerpo 

vestido invita a Orlando a dejar salir sus otros yoes. Lady Orlando 

entiende que no es suficiente un solo género para su ser, para su 

personalidad, para sus deseos, para sus necesidades. Su existencia 

crítica es más fuerte que las ataduras nobiliarias y los constructos 

culturales y sociales. 

Después de este incidente con las bombachas de seda, 

posterior al acoso del Archiduque, Lady Orlando se encuentra en 

medio de una reunión literaria con altos intelectuales y nobles, entre 

ellos Lord Chesterfield, quien en voz baja le explica a su hijo el más 

estricto secreto: 

Las mujeres no son más que niños grandes [...] 
El hombre inteligente solo se distrae con ellas, 
juega con ellas, procura no contradecirlas y las 
adula. Como los niños invariablemente oyen lo 
que no deben y a veces llegan a ser grandes, el 
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secreto se ha divulgado y la ceremonia de servir 
el té es curiosísima. 

Una mujer sabe muy bien que por más que un 
escritor le envíe sus poemas, elogie su criterio, 
solicite su opinión y beba su té, eso no quiere 
absolutamente decir que respete sus juicios, 
admire su entendimiento, o dejará, aunque le 
esté negado el acero, de traspasarla con su 
pluma. (WOOLF, 1983, p.138) 

Esta alusión despectiva, denigrante y discriminadora hacia la 

mujer sofoca a Lady Orlando, porque las menciones a su propio sexo 

la limitan; además, desacreditan su labor de escritora. Todos estos 

menosprecios a su condición femenina y de escritora la convertían en 

un sujeto que se ha concienciado de su situación y de la necesidad de 

cambiar de traje para cambiar de género. 

Recientemente Lady Orlando había sido notificada de varios 

procesos legales en su contra por el hecho de ser mujer, y se le había 

dicho que el deber de una mujer era casarse para poder heredar. 

Estas vicisitudes revelan que la mujer, y en este caso Lady Orlando, no 

era sujeto de pleno derecho. Después de estar presente en reuniones 

sociales, advierte que por su género es relegada a servir el té y a no 

opinar. Para seguir su vida activa de negocios y para continuar con la 

administración de los bienes que aún no le habían confiscado, 

necesita acudir a un cambio de prendas; es por eso que Lady Orlando 

sale de la habitación, ofuscada, y acude a su armario. Ahora las 

puertas del armario se abren de par en par para mostrar las prendas 

masculinas que antes usaba y que había guardado en secreto. 

Apenas entreabre la puerta, los trajes de épocas pasadas se 

despiertan. Orlando los inspecciona con malicia, con rechazo y 

admiración. Los trajes de Lord se han modificado con las décadas, 

pero aún seguían en perfecto estado, aunque pasados de moda. Lady 

Orlando viste primero las bombachas de seda, después el chaleco 
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color vino, luego el jubón y finalmente las botas. Su cuerpo vestido se 

mira al espejo y observa que en nada ha cambiado. Este gesto de 

travestismo lo hace en privado porque sabe que está prohibido. 

Orlando optar por volver a usar sus trajes de Lord y poner las 

prendas sobre sus pieles, de manera que comprueba que le quedan 

iguales que cuando era un hombre. También comprueba que al usar 

este tipo de prendas, recobra la credibilidad de ser un legítimo varón. 

Después de salir a las calles londinenses, Orlando, vestido como Lord, 

se encuentra en el parque con una mujer, a la cual decide seducir. 

Lady Orlando descubre que puede cortejar de nuevo a las de su 

mismo sexo. Pero lo que hará en realidad Orlando es analizar su 

comportamiento, ya que esta mujer finge también su rol femenino. 

Entonces se levantó y regresó a la casa, donde 
fue derecho a su cuarto y se encerró con llave. 
Abrió un armario donde estaban los trajes que 
había usado cuando era un gentilhombre, y 
eligió un traje negro de terciopelo con adornos 
de encaje de Venecia. En verdad, estaba un 
poco pasado de moda, pero le quedaba como 
un guante, y la hacía parecer el prototipo de un 
noble Lord. Dio un par de vueltas ante el espejo 
para cerciorarse de que las faldas no le habían 
hecho perder la soltura de las piernas, y salió 
secretamente a la calle (WOOLF, 1983, p.139) 

La vestidura se modifica y los roles también y Lady orlando, al 

buscar en su armario, se encuentra con sus otras pieles. Al vestirlas, 

se vuelve otra vez un caballero; luego será otra vez una dama; 

posteriormente, se desviste y será un ser indefinido, casi libre. Así, la 

persona se inviste de nuevos gestos, de nuevas concepciones y de 

palabras que alimentan esa reconstrucción de elucubraciones críticas 

frente a los géneros asumidos. Todas esas pieles que la cubren, 

juntas, constituyen una sola. Camina por las calles con una seguridad 

casi olvidada. La realidad de lady Orlando es resquebrajada y 
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desmembrada, pues las mudanzas de ropas evaporan su antigua 

realidad en el momento en que Lady Orlando, dentro del armario, 

calibra su figura. Su armario no dispone de cajones porque la 

encasillarían, mas se presenta como un maniquí con piezas móviles 

que dan cuenta de su género para luego desdibujarlo y rearmarlo 

según sus necesidades y su conveniencia. 

Los cuerpos travestidos se muestran como anómalos, en tanto 

que generan dudas sobre su representación y su presencia en un 

espacio discursivo. Entonces se hace evidente la relación entre 

travestismo y realidad, puesto que el cambio de prendas no es un 

hecho frívolo e insignificante, sino que lleva toda la carga simbólica 

de la herida profunda y sangrante de las estructuras sociales y 

culturales que lo rodean. Butler considera que el travestismo “[e]s un 

ejemplo que tiene por objeto establecer que la ‘realidad’ no es tan 

rígida como creemos” y en su ensayo El género en disputa se propone 

“exponer lo tenue de la ‘realidad’ del género para contrarrestar la 

violencia que ejercen las normas de género” (2007, p.29) 

Orlando aprende a mantener esa dualidad, lo que le permite 

mutar de género como se cambia de traje:  

Parece que no le costaba el menor esfuerzo 
mantener ese doble papel, pues cambiaba de 
género con una frecuencia increíble para 
quienes están limitados a una sola clase de 
trajes (WOOLF, 1983, p.142)  

Lady Orlando fluctúa de género según su necesidad y placer y, de 

hecho,  

[e]se artificio le permitía recoger una doble 
cosecha, aumentaron los goces de la vida y se 
multiplicaron sus experiencias. Cambiaba la 
honestidad del calzón corto por el encanto de la 
falda y gozaba por igual del amor de ambos 
sexos (WOOLF, 1983, p.142)  
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Este descubrimiento que hace Lady Orlando de las arbitrariedades de 

las categorías de género la adentra en un juego beneficioso 

consistente en invertir los imaginarios creando una proyección de 

estereotipo de género falsa, tan falsa como la que se considera real. 

El travestismo, como hemos señalado, es un artificio que desmonta la 

creencia de que el género es natural y “problematiza la noción de 

binariedad, cuestionándose una nitidez prediscursiva que está reñida 

con las fronteras indeterminadas que han dividido categorías, de por 

sí inestables, como son las de lo masculino y lo femenino” 

(GUTIÉRREZ, 2013, p.71) 

Lady Orlando viene de travestirse y de estar clandestinamente 

en la sociedad de las mujeres; inclusive escribe poesía que ella misma 

atribuye a un Lord que podría ser su primo, pero que realmente era 

Lady Orlando. Esta suplantación de la autoría literaria por parte de 

escritoras era común en el siglo XIX donde usaban seudónimos 

masculinos para poder publicar sus obras. En este caso Lady Orlando, 

al hacerse pasar por hombre, decía que él era un primo de Lady 

Orlando, incurriendo en un clase de travestismo que se podría 

calificar de “estratégico” ya que, si emplea un álter ego masculino, es 

para poder dar a conocer su poesía. 

Orlando es un noble que aparentemente cumplía con la norma 

aristocrática; sin embargo, trasgrede la norma cuando decide 

incursionar en la literatura. Además, se relaciona con poetas plebeyos 

y tiene amores con plebeyas (vestido con un traje diferente a su rol). 

Después del cambio de sexo y de profundas reflexiones sobre los 

trajes, también cambia de género (vestido con un traje diferente, 

descoloca su género). 

Nuestro acercamiento a Orlando y al concepto de 

performatividad de género en la novela de Woolf nos permite 



645 
 

entender que la realidad no es estática, sino que se construye 

culturalmente y así se refleja en la sociedad. De este modo el 

personaje de Orlando, con el cambio de prendas y de trajes, no solo 

modifica sus comportamientos, sino que también transforma 

realidades. 

Desmontar la realidad rígida que ofrece una época es un valor 

agregado de esta obra por la que discurren varios Orlandos, varios 

cuerpos dentro de uno solo. Orlando es múltiple y a la vez es el 

mismo. Esta posibilidad la descubre y redescubre cuando vive como 

hombre y como mujer sucesivamente. También cuando experimenta 

el amor con las personas de su mismo sexo. Inclusive propone la 

hipótesis de que no pertenece a un estereotipo en particular, 

adoptando una hibridez y una diversidad que escamotea cualquier 

intento de definición precisa. 

Nuestro enfoque de la novela de Woolf, desde la mirada de los 

actos de travestismo, nos ha develado, repetimos, la idea de la 

inexistencia de un molde original de género y la posibilidad de la 

reconstrucción del mismo. El travestismo sirve como un ejercicio de 

desmontaje no solo de género, sino también como una propuesta de 

reconstrucciones que genera nuevos sujetos. La escritora inglesa 

reinventa en Orlando al sujeto y provoca que los conceptos culturales 

tradicionalistas de su país, que miraban a las personas en blanco y 

negro, negando sus matices, se tambaleen. Por esta razón la obra, en 

el momento en que se publicó, no fue aceptada por la crítica literaria, 

mayoritariamente representada por hombres, sino que se le criticó 

duramente, llegando a negársele, incluso, valores literarios. Por el 

contrario, sí tuvo una gran acogida entre el público femenino que, al 

sentirse identificado con muchas de las problemáticas y los modelos 

reflejados en la obra, la consideró un libro valioso. 
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Nicole Ayres Luz (UERJ) 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o processo de 

figuração da personagem do diabo no conto “Aventura 

incompreensível atestada por toda uma província”, do Marquês de 

Sade. Tal processo guarda características que o distingue das demais 

personagens cuja figuração aponta para o protocolo realista, e tem 

por efeito o medo. Esse efeito é assegurado pelo modo como a 

personagem é construída, com a presença de diversos índices que 

sugerem sua existência ambígua e seu caráter maligno. A descrição 

provoca incerteza quanto a sua natureza e seu poder de malignidade, 

o que suscita o medo no leitor. O viés moralizante da obra vai de 

encontro à proposta estética do próprio Sade no prefácio à antologia 

Os Crimes do Amor, intitulado “Nota sobre romances ou a arte de 

escrever ao gosto do público”, em que discorre sobre as 

representações do vício e da virtude, de acordo com a natureza 

humana. Por fim, considera-se o efeito de medo artístico, conforme 

classificação de Júlio França, gerado por tais personagens: o barão 

castigado e o diabo punitivo. O leitor, por um lado, é capaz de fruir a 

narrativa sem correr riscos reais e, por outro, teme por suas próprias 

escolhas, se o insólito for tomado como referência possível para 

compreender o mundo racional. O próprio título já revela certa 

ambiguidade, pois a situação, apesar de incompreensível, foi 

confirmada por toda a província, evidência que o narrador enfatiza 

logo no começo do conto. 
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O diabo é uma personagem bastante explorada na cultura 

ocidental. A palavra remete, em sua origem etimológica, a “o que dá 

temor”, “o que desune”, o “caluniador”. Na concepção religiosa, ele 

se opõe a Deus, figura benéfica e criadora, como figura maléfica e 

destruidora. Ligado aos prazeres mundanos, por um lado, o que o 

torna fascinante, o diabo também atua como categoria punitiva, o 

que o torna temível. Ele proporciona aos humanos a realização de 

infinitos desejos, porém sempre aparece ao final para cobrar o preço, 

que costuma ser alto, como a alma ou a vida de quem ousa negociar 

com o ser infernal. 

Leo Ricini (2016) destaca três principais aparições dessa 

criatura maligna na literatura. Primeiramente, nos registros da 

mitologia grega: Hades, senhor do submundo, atormentava as almas 

daqueles que tiveram um mau comportamento em vida, sem seguir 

as recomendações dos deuses. A forte crença no outro mundo deu 

origem ao hábito de se colocar uma moeda debaixo da língua do 

morto como garantia de pagamento ao barqueiro Caronte, 

encarregado de levar as almas em sua travessia pelo submundo. Após 

o julgamento, elas eram encaminhadas aos Campos Elísios, onde 

descansariam em paz, ou ao abismo Tártaro, onde sofreriam 

tormentos pela eternidade. 

Em A Divina Comédia, de Dante Alighieri (2003), que se divide 

em inferno, purgatório e paraíso, a parte do inferno parece ser a mais 

intensa. Neste território, só há sofrimento e castigo. Note-se a 

atmosfera de horror suscitada pelo suplício das almas nos versos 22 a 

30 do Canto III: 
Por esse ar sem estrelas irrompia 
Soar de pranto, de ais, de altos gemidos: 
Também meu pranto, de os ouvir, corria. 
Línguas várias, discursos insofridos, 
Lamentos, vozes roucas, de ira os brados, 
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Rumor de mãos, de punhos estorcidos, 
Nesses ares, pra sempre enevoados, 
Retumbavam girando e semilhando 
Areais por tufões atormentados. (2003, p.32) 

Tendo no imaginário tais torturas a sofrer após a morte, um 

encontro com o demônio no inferno seria totalmente indesejado. Em 

vida, porém, a possibilidade de obter favores dele é capaz de tentar 

homens inescrupulosos. O maior exemplo de pacto diabólico com 

consequências funestas é o de Fausto, em Goethe (2003). Na obra, 

Mefistófeles faz uma aposta com Deus de que conseguirá conquistar 

a alma do sábio Fausto. Incorporado num cão abandonado que 

acompanha o homem até sua casa, o demônio consegue seduzi-lo a 

assinar um acordo entregando-lhe sua alma em troca de conseguir 

tudo o que deseja durante a vida terrena, em especial conhecimento 

ilimitado. Após uma série de desventuras trágicas, dentre elas a 

morte de sua amada, Fausto se converte a tempo de salvar seu 

espírito, o que faz com que Mefistófeles perca a aposta. A bondade 

vence, mas não sem o custo de várias provações. Atente-se para o 

modo como o rival de Deus se apresenta a Fausto: 

Sou o espírito 
que estorva sempre. E com razão, pois tudo 
quanto nasceu merece ser aniquilado; 
portanto era melhor não ter nascido. 
Meu elemento é o que chamais vós outros 
Destruição, Pecado, o Mal, em suma. (2003, 
p.109) 

Representante de tudo relacionado à negatividade: as trevas, o 

extermínio, a morte, o satã sempre tira mais do que dá aos humanos, 

punindo-os por sua ambição. Defendendo a lei da esperteza, da 

desconfiança e do egoísmo, o diabo parece compreender bem as 

contradições da natureza humana. 
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Por seu caráter sobrenatural, o demônio pode ser considerado 

uma personagem insólita. Como aponta Carlos Reis (2013), a palavra 

“insólito” remete ao verbo “soer”, presente em soneto de Camões, 

que originou o adjetivo “sólito”, aquilo que é usual, costumeiro. 

Insólito, portanto, por negação, é o que destoa do comum, o 

diferente, a mudança. 

Carlos Reis também analisa a reversão da personagem tipo 

dentro da literatura do insólito. A representação de estereótipos de 

figuras sociais, como a mulher fatal, a adúltera, o avarento, o agiota 

etc., é marca da literatura de estilo realista, que teve seu auge no 

século XIX. O insólito, em contrapartida, quebra o padrão daquilo que 

seria habitual no mundo de referência. Os seres insólitos são 

personagens que o leitor não encontra em seu cotidiano e que 

contestam sua noção de verdade, de ordem. Entretanto, conforme 

observa o próprio Carlos Reis, o insólito acaba por estabelecer 

também suas personagens tipo, tais como a fada, a sereia, o vampiro, 

o fantasma. Existe uma expectativa diante do aparecimento desses 

elementos ficcionais, expectativa construída dentro de uma cultura e 

de suas respectivas mitologias. O diabo seria uma dessas 

personagens típicas do insólito: ainda que possa variar de forma, 

espera-se que ele seja figurado como um ser maligno, poderoso e 

punitivo. 

Enquanto personagem que perturba a ordem racional, por seus 

poderes sobrenaturais, o diabo pode ser inserido também no 

protocolo da literatura fantástica. Ele provoca o efeito de 

ambiguidade no leitor, que, dependendo da construção narrativa, 

não tem certeza tratar-se de uma brecha aberta no mundo conhecido 

para uma aparição extranatural ou de um delírio imaginativo da 

personagem que interage com o ser infernal. Por sua forte carga 

horrorífica, provinda de uma alta capacidade destrutiva, ele também 

causa medo. Como corporificação de uma fonte de medo e de um 
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mal, o demônio representa um tipo de monstro. Suas características e 

seus efeitos serão expostos a seguir. 

O mal, enquanto conceito abstrato, é de difícil definição. 

Teólogos e filósofos discutem sobre essa questão, sob perspectivas 

religiosas, políticas, psicológicas etc., mas jamais chegam a uma 

conclusão. Os escritores, por se valerem de metáforas, auxiliam a 

representar essa abstração negativa (JEHA, 2007). As metáforas mais 

utilizadas são as do crime, do pecado e da monstruosidade. Os 

monstros corporificam os temores de uma sociedade. Eles 

desempenhariam um papel de mantenedores da ordem, pois através 

de sua transgressão moral é possível perceber os limites que a 

sociedade impõe à ação humana. 

Jeffrey Jerome Cohen (2000) propõe que as culturas podem ser 

lidas a partir dos monstros que elas engendram, e, com a finalidade 

de compreender essa questão, elabora sete teses. A primeira é de 

que “o corpo do monstro é um corpo cultural”, isto é, incorpora 

determinado momento cultural, os medos e os anseios de uma 

sociedade. O diabo, notadamente ligado ao viés religioso, é símbolo 

do pecado, ao qual a Igreja teme que o homem se entregue, o que 

desregularia o funcionamento social. O que se receia nessa 

personagem é o reflexo dos próprios desejos humanos, que devem 

ser controlados em nome da moral, religiosa ou cívica. A segunda 

tese é: “o monstro sempre escapa”, transformando-se sempre de 

modo a retornar, mesmo quando morto. Como já se comentou, a 

figura do demônio é recorrente nas produções artísticas. Derrotado 

ou não, ele sempre retorna sob outras formas, em outras situações. A 

terceira: “o monstro é o arauto da crise de categorias”, devido a seu 

caráter híbrido, à sua difícil delimitação em sistemas de categoria; ele 

desafia a ordenação social, as distinções categóricas. A criatura 
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diabólica possui diversos nomes e fisionomias: Lúcifer, Mefistófeles, 

Satanás, incorporados em um ser vermelho com chifres, um cão, um 

homem distinto ou mulher sedutora, ou apenas um espírito invisível. 

Seu caráter é fugidio, devido a sua sobrenaturalidade. A quarta tese: 

“o monstro mora nos portões da diferença”, isto é, representa a 

alteridade, as diferenças políticas, raciais, econômicas, sociais etc., 

aquilo que se quer excluir. O diabo pode ser associado à contestação 

da ordem, à mudança de comportamento, o que incomoda a moral 

cristã. A quinta: “o monstro policia as fronteiras do possível”, alerta 

para os perigos da ultrapassagem de fronteiras, o que arrisca tornar-

se vítima do monstro ou o próprio monstro. Novamente, a 

recorrência ao pecado levaria o indivíduo à danação eterna. A sexta: 

“o medo do monstro é realmente uma espécie de desejo”, ou seja, 

por estar ligado a práticas proibidas, o monstro também atrai. Por sua 

relação com comportamentos interditos, os excessos do prazer, o 

demônio seduz. Dele podem se obter infinitos bens materiais. Com 

frequência, sua figuração tem bela aparência e boa conversa, o que o 

torna ainda mais atraente, assim como o mundo de luxúria e riquezas 

que ele apresenta. Por fim, a sétima tese: “todo monstro está situado 

no limiar [...] do tornar-se”, isto é, os monstros são criados pela 

sociedade e vem lhe cobrar o preço de por que se tornaram monstros 

ou são assim julgados. Metáfora moralizante criada pelo homem, o 

diabo incomoda porque vincula os inconfessáveis desejos humanos. 

No senso comum, chama-se alguém cruel, dotado de más intenções, 

de demônio. Ele representa uma das facetas do comportamento 

humano, a mais maligna e inadmissível. 

A verdadeira ameaça do monstro não é propriamente física, 

embora ele possa ser caracterizado como letal, mas cognitiva 

(DOUGLAS, 1966). Teme-se o que ele representa. O medo provém, 

assim, de um código cultural, que é desrespeitado pelo ser 

monstruoso. Mefistófeles é temido pelo mal que ele é capaz de 

causar, pelos dons que pode, da mesma maneira que concedeu, 
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retirar, assim como se apropriar de almas e vidas humanas. O duplo 

movimento de atração (pelo mundo de gozos oferecido) e repulsa 

(pelo risco à integridade física e moral de suas vítimas) causa a tensão 

narrativa. O leitor, porém, não é diretamente ameaçado. Ele é 

protegido pelo pacto ficcional, que lhe dá consciência de não se 

tratar de um risco real. Isso lhe permite apreciar a leitura. A esse 

efeito Júlio França (2011) dá o nome de “medo artístico”. Nas 

palavras do pesquisador: 

as emoções relativas à autopreservação são 
dolorosas quando estamos expostos às suas 
causas, mas quando experimentamos sensações 
de perigo sem que estejamos realmente sujeitos 
aos riscos, isto é, quando a fonte do medo não 
representa um risco real a quem o experimenta, 
entramos no campo das emoções estéticas e de 
prazeres peculiares (catarse, sublimidade, 
horror artístico etc.). (2011, p.66) 

O medo artístico é construído na narrativa por meio de 

recursos como a personagem monstruosa, já discutida, e/ou o 

cenário, que pode apresentar elementos horrorizantes, sobrenaturais 

ou não. O segundo recurso não interessa propriamente à nossa 

análise, portanto nos limitaremos à figuração do monstro como 

mecanismo gerador de medo no leitor. 

Esse recurso pode ser interessante do ponto de vista estético, 

pois a representação do vício derrotando a virtude, ainda que 

momentaneamente, possibilita ao leitor a comoção e a posterior 

reflexão. É o que aponta Marquês de Sade em “Nota sobre romance 

ou a arte de escrever ao gosto do público”. Segundo ele, o romance, 

compreendido como narrativa em geral, deve abarcar as contradições 

da natureza humana, seus vícios e paixões. A literatura permitiria, 

segundo Sade, pintar os homens como são, de maneira mais precisa 
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do que a história, que “só grava o que o homem deixa ver” (2002, 

p.8). 

O polêmico autor, de obra escandalosa, caracterizada por 

libertinos cruéis e crimes infames, denuncia a hipocrisia burguesa, 

evidenciando seus vícios. Isso não exclui certo caráter moralizante. 

Sade se defende das censuras a seus livros alegando que expõe os 

horrores de suas personagens de maneira explícita, sem embelezá-

las, apresentando-as verdadeiramente como alerta aos leitores. 

Não quero que se ame o vício; não tenho, como 
Crébillon e Dorat, o perigoso projeto de fazer 
com que as mulheres gostem dos personagens 
que as enganam; quero, ao contrário, que os 
detestem. É o único meio que pode impedi-las 
de se tornarem vítimas e, para ter êxito nisso, 
mostrei aqueles meus heróis que seguem a 
carreira do vício de um modo tão assustador, 
que certamente não inspirarão nem pena, nem 
amor. Com isso, ouso dizer, torno-me mais 
moral do que aqueles que se permitiram 
embelezá-los. (SADE, 2002, p.8) 

As personagens monstruosas de Sade, em geral aristocratas 

estupradores e assassinos, são essencialmente humanos. O autor se 

vale, em quase toda sua obra, do protocolo de representação realista. 

Em um de seus contos, entretanto, existe um efeito fantástico 

proporcionado pela aparição da figura do diabo. Com base nos 

pressupostos apresentados, passaremos então à análise do conto 

“Aventura incompreensível atestada por toda uma província”, do 

Marquês de Sade, em que figura a personagem diabo, em sua 

configuração fantástica e monstruosa, além de seu viés moralizante, 

o que provoca o efeito de medo artístico. 

 



656 
 

Neste conto, o narrador postula que era comum, na França de 

1600, que se fizessem pactos com o demônio em troca de 

prosperidade. Um desses casos ocorreu numa província do Sul, 

podendo ser comprovado pelos arquivos de duas cidades e várias 

testemunhas. Como sinaliza o título, a situação é “incompreensível”, 

mas foi “atestada por toda uma província”, efeito de ambiguidade 

próprio do protocolo da literatura fantástica. 

A aventura que vamos contar [...] aconteceu há 
menos de um século numa de nossas províncias 
do Sul, onde continua hoje atestada pelos 
arquivos de duas cidades e endossada pelas 
testemunhas mais aptas a convencer os 
incrédulos. O leitor pode acreditar, pois falamos 
depois de ter verificado isso. Não garantimos o 
fato, mas certificamos que mais de cem mil 
almas creram nele, e que mais de cinquenta mil 
podem ainda atestar hoje a autenticidade com 
que se acha consignado em arquivos seguros. 
(SADE, 2012, p.14) 

Apresenta-se, em seguida, a história do barão de Vaujour, 

homem inclinado à luxúria e ao esoterismo. Por meio de suas 

leituras, ele descobre, aos vinte e cinco anos que, ao sacrificar uma 

criança e prometer a própria alma ao diabo, poderia obter tudo o que 

quisesse da criatura. A cerimônia é feita e dá resultado: até os 

sessenta anos não faltam riqueza e vigor ao homem. Aos cinquenta 

anos, resolve se casar com uma bela moça, e tem sete filhos desse 

matrimônio. O barão começa a se preocupar quando se aproxima seu 

aniversário de sessenta anos, pois o acordo com o diabo duraria até 

essa idade. 

No dia e hora exata em que o barão completa sessenta anos, 

seu criado anuncia a chegada de um desconhecido, que lhe pede uma 
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audiência. Por estar acostumado a receber convidados em seu 

castelo, a visita não lhe causa espanto. Trata-se de  

um estrangeiro que, pelo modo de falar, lhe 
parece ser de Paris, um homem bem-vestido, de 
bela aparência, e que se põe em seguida a 
conversar com ele sobre altas ciências (SADE, 
2012, p.16)  

Seduzido pela boa aparência e pelos modos finos do convidado, o 

barão se deixa levar pela agradável conversa, e conduz o homem 

pelos jardins. Os camponeses que os observam veem o barão falando 

sozinho, julgam que o senhor perdeu a razão e tentam avisar a 

patroa, mas ninguém responde no castelo. Atente-se para a 

estratégia de convencimento do leitor sobre a veracidade do relato, 

que não poupa número de testemunhas: “Trinta camponeses 

puderam ver, trinta foram interrogados e trinta responderam que o sr. 

de Vaujour tinha entrado sozinho a gesticular nessa espécie de 

berço” (2012, p.16). 

Após uma hora de conversa, o homem misterioso finalmente 

revela sua identidade: é o demônio, que veio cobrar a dívida do 

pacto. A narrativa não desfaz o tom de dúvida suscitado pelo ser 

sobrenatural, descrevendo a personagem como “a pessoa com quem 

ele julgava estar” (2012, p.16), e, em seguida, “o espírito com o qual 

ele dialoga” (2012, p.16). A criatura diz que puniu o barão por sua 

imprudência, mas o aconselha a se converter para poder se encontrar 

com Deus após os próximos cinco anos de vida que ainda lhe restam. 

O tom de sua fala é imponente e atemorizante: 

Não sou dono de tua vida, mas posso dela 
retirar meus dons e tudo o que prezas. Volta 
para casa e verás em que estado se acha, com o 
justo castigo de tua imprudência e teus crimes. 
Amo os crimes, barão, desejo-os, mas minha 
sorte me constrange a puni-los. Volta para casa 
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e te converte. Tens ainda um lustro a viver. 
Morrerás dentro de cinco anos, mas sem que a 
esperança de estar um dia com Deus te seja 
arrebatada, se mudares de conduta. (SADE, 
2012, p.16) 

O diabo demonstra, assim, seu caráter moralizante, ao incitar 

os crimes que serão, por ele próprio, punidos. A figura desaparece 

nas mesmas circunstâncias enigmáticas em que surgiu. Vaujour, 

assustado, retorna rapidamente ao castelo. Ele encontra seus servos, 

que lhe afirmam não terem visto ninguém com ele nos jardins, e 

também que ninguém responde no interior do castelo. Ao entrar, o 

barão se depara com uma cena de horror: “Entra na sala grande e vê 

sua mulher, os sete filhos e os seis criados, todos degolados e no 

chão, em posições diferentes, em meio a ondas de sangue” (SADE, 

2012, p.17). 

Alarmado, o senhor segue o conselho do diabo e passa seus 

últimos anos de vida “entre exercícios da mais alta piedade” (SADE, 

2012, p.17). O narrador não sabe explicar o ocorrido, mas garante 

que realmente aconteceu, admitindo a incompreensão humana sobre 

os fenômenos terrestres. 

Nos coibimos qualquer reflexão sobre esse fato 
incompreensível. Existe, não pode ser negado, 
mas é inexplicável. Cumpre evitar crer em 
quimeras, mas, quando algo é universalmente 
comprovado e tem a singularidade do que foi 
descrito, cumpre baixar a cabeça, fechar os 
olhos e dizer: não entendo como os mundos 
flutuam no espaço; podem assim haver coisas 
também na Terra que eu não entenda. (SADE, 
2012, p.17) 

O racionalismo matemático de Sade entra em conflito com o 

fenômeno inexplicável, porém comprovado. O fato insólito, mais 

especificamente fantástico, ocasionado como consequência de um 
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acordo com Mefistófeles, põe em xeque a realidade conhecida da 

personagem barão, compartilhada pelo leitor. A descrição dos 

cenários e das personagens é realista, até que a visita do espírito 

maligno venha perturbar a ordem natural das coisas. O efeito de 

medo do leitor é provocado pela monstruosidade do diabo, espelho 

da imoralidade do próprio Vaujour, que não hesita em sacrificar uma 

criança para obter favores do ser infernal. Castigado com o sacrifício 

de sua família, o barão consegue, ao que parece, salvar sua alma ao 

se entregar a uma vida abnegada após a tragédia, de maneira 

semelhante à personagem Fausto, de Goethe. 

A personagem diabólica, na narrativa em questão, quebra a 

expectativa sobre sua figuração usual, ao aconselhar o barão a se 

converter para o bem. Sua ação é inesperada, o que nos lembra da 

análise de Carlos Reis sobre a reversão do tipo na literatura de caráter 

insólito. Quem sacrifica uma criança em ritual satânico e vive 

egoisticamente durante a maior parte de seus anos é o barão de 

Vaujour. O diabo aparece apenas para anunciar as consequências de 

seus atos, do pacto que realizara, e ainda profere um discurso 

moralizante, desejando que o homem se entregue à caridade e não 

mais à maldade. Esse gesto contraria o comportamento padrão do 

demônio, que normalmente incitaria apenas o crime, o que confere à 

narrativa sadiana um grau ainda maior de insólito. Tendo em vista tais 

atitudes do diabo e do barão, o leitor pode vir a se questionar sobre 

quem seria o verdadeiro monstro: o ser sobrenatural ou o humano. 

Não pode ser descartada a interpretação da aparição diabólica 

ser fruto da imaginação do próprio barão, apesar das evidências 

salientadas pelo narrador como tentativa de convencimento da 

autenticidade dos fatos. O aristocrata foi visto conversando sozinho 

pelos criados; apenas ele presenciou o diálogo com o espírito. As 

mortes da mulher, das crianças e dos criados podem ter acontecido 

antes de Vaujour deixar o castelo, em um gesto de delírio. O cavaleiro 

pode jamais ter aparecido. Porém, toda uma província acreditou na 
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história sobrenatural, o que provoca um impacto de dúvida no leitor, 

suscita sua hesitação. A dupla possibilidade de leitura, tanto sob o 

viés realista quanto sob o viés insólito, cria a ambiguidade adequada 

a um conto fantástico. 

O leitor é, portanto, afetado por uma narrativa inexplicável, 

com uma personagem apavorante do imaginário popular, em que, 

embora haja redenção do protagonista, num final catártico e 

moralizante, a tragédia se faz presente. O elemento mais intrigante 

não parece provir do mundo extranatural, mas da própria natureza 

humana. Real ou não, o diabo representa a consciência culpada do 

barão inconsequente. O leitor passa a temer não só pelo aristocrata, 

mas por si mesmo, igualmente humano, suscetível a falhas e 

tentações. O universo ficcional lhe permite lidar com a angústia 

existencial intrínseca a todos os humanos, até extrair certo prazer 

estético disso. 

Símbolo da maldade, senhor dos prazeres interditos e do 

sofrimento eterno, o diabo é uma personagem fascinante, figura 

recorrente em representações literárias. Presente na cultura popular 

desde a mitologia antiga até obras canônicas como Fausto, ele é 

figurado no conto “Aventura incompreensível atestada por toda uma 

província”, do Marquês de Sade. Seu caráter sobrenatural e o efeito 

de ambiguidade provocado pela narrativa misteriosa, mas 

evidenciada por testemunhas que nela creram, permitem classificá-lo 

como elemento fantástico. Ele representa também uma 

monstruosidade moral, devido a seu caráter perverso: realiza pactos 

em que promete anos de fortuna em troca de um alto preço a ser 

pago no fim; neste caso, a vida da família do barão irresponsável. 

Monstro que duplica a ambição e os desejos humanos, o 

demônio é uma instância moralizadora, na medida em que pune os 
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pecados que incita, testando os limites de suas vítimas. A 

representação dos vícios em detrimento da virtude, como nota o 

próprio Sade, pode gerar efeito de comoção e reflexão no leitor, 

levado a reconhecer as contradições da complexa natureza humana. 

A configuração horrorífica da personagem, em conjunto com o 

movimento de atração e repulsa característico da figura monstruosa, 

provoca o medo no leitor, tanto pela inexplicabilidade de sua suposta 

aparição quanto por sua malignidade intrínseca. Medo artístico, 

como postula Júlio França, não desprovido de prazer pela fruição da 

trama literária. 

Atração e repulsa, medo e prazer, pecado e redenção, real e 

fantástico são os elementos antitéticos que se reúnem para causar a 

tensão narrativa. O diabo continua seduzindo personagens e leitores, 

seja pelo pacto ritualístico ou pelo pacto ficcional. Conhecemos os 

riscos e, ainda assim, sucumbimos. 
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Onivaldo Ferreira Coutinho Sobrinho (UFMA) 

Naiara Sales Araújo Santos (UFMA) 

O presente trabalho foi concebido a partir do interesse por 

pesquisas em Estudos Literários, principalmente aquelas relacionadas 

a autores maranhenses. Ao estudar o chamado gênero literário 

Fantástico, despertou-se o interesse em produzir uma análise do 

conto “O Duplo” (1927), de Coelho Neto, já que a literatura 

maranhense está relativamente presente no cenário nacional, mas 

pouco se tem estudado no que se diz respeito ao discurso fantástico. 

Assim, a análise do evento sobrenatural, chamado de duplo, presente 

no conto como elemento insólito, mostrou-se um possível ponto de 

partida para verificar como este e outros elementos são utilizados no 

discurso fantástico de Coelho Neto. 

O conceito mais lido e citado para e sobre o discurso Fantástico 

foi proposto por Todorov em seu livro Introdução à literatura 

fantástica (2007). Sua premissa básica é de que o discurso Fantástico 

só acontece quando há o sentimento de hesitação na narrativa, este 

que consiste em não encontrar uma explicação para um evento que 

irrompe com a coerência que até então a narrativa desenrolava. Essa 

hesitação precisa ocorrer num mundo familiar ao do leitor, para que 

então ela o atinja. Neste artigo apresentaremos os conceitos 

inerentes ao insólito como o responsável pelo rompimento da 

coerência narrada sob a ótica conceitual do pesquisador Flávio 

García, para então apresentar o conceito de duplo a partir do 
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pesquisador americano Carl Francis Keppler em sua obra The 

literature of the second self (1976). Também lançaremos mão dos 

apontamentos complementares da espanhola Rebeca Martín Lopez 

em sua dissertação “Las manifestaciones del doble en La narrativa 

breve española contemporânea” (2006), bem como das observações 

feitas nas reuniões do grupo de estudo FICÇA, da UFMA. Objetiva-se, 

aqui, analisar como o discurso Fantástico de Coelho Neto se 

apresenta no conto “O Duplo” (1927) tendo como base as leituras 

teóricas sobre gênero Fantástico, insólito e duplo. 

Para Todorov, o que transcende de fato o Fantástico na 

literatura é o sentimento de hesitação, caraterística essencial para o 

gênero Fantástico. Assim, Todorov diz que esse gênero é resultante 

de “[...] um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis 

deste mesmo mundo familiar” (2007, p.30). Nesse sentido, tem-se 

um ocorrido sem explicação, que passeia pela linha tênue entre o real 

e o imaginário, o concreto e o insólito, que trazem o sentimento de 

hesitação entre uma explicação natural e uma sobrenatural. Dessa 

forma, o Fantástico é o gênero literário que nos remete à sensação de 

não conseguir encontrar uma explicação para um determinado 

acontecimento. 

Sabe-se que para a classificação de uma narrativa dentro do 

gênero literário fantástico, ela precisa seguir três assertivas. A 

primeira, que traz a essencial presença do sentimento de hesitação 

entre uma explicação sobrenatural ou natural para a narrativa. A 

segunda é a relação entre personagem e leitor, que ocorre quando a 

hesitação sentida pela personagem também passa pelo leitor e, por 

sua vez, a terceira assertiva é a não aceitação de uma possível 

interpretação poética ou alegórica. Assim, a narrativa necessita de 
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elementos inexplicáveis, de fatos que causem algum tipo de 

estranhamento. 

Para Todorov (2007), a hesitação seria o marco de uma 

narrativa de gênero Fantástico, pois é essa ambiguidade não 

conclusiva, que balança entre o natural e o sobrenatural, que para 

ele, traz a característica central de uma narrativa fantástica. 

Entretanto, esse acontecimento extraordinário não pode receber um 

real fato que o explique, até que a narrativa tenha seu fim. Caso 

contrário, ela perderá, o que para o autor supracitado, é a raiz para se 

consolidar uma narrativa entre os preceitos que o gênero Fantástico 

preestabelece. 

O crítico literário italiano Remo Cesarine afirma a importância 

do sentimento de hesitação e do acontecimento extraordinário 

inexplicável para as narrativas fantásticas, quando diz: 

O conto fantástico envolve fortemente o leitor, 
leva-o pra dentro de um mundo a ele familiar, 
aceitável, pacífico, para depois fazer disparar os 
mecanismos da surpresa, da desorientação, do 
medo: possivelmente um medo percebido 
fisicamente, como ocorre em textos 
pertencentes a outros gêneros e modalidades, 
que são exclusivamente programados para 
suscitar no leitor longos arrepios na espinha, 
contrações, suores. (2006, p.71) 

O medo então se torna um componente fundamental para o 

gênero Fantástico. Este passa a ser um pressuposto para que o 

evento insólito se desenrole. Então, o medo se alimenta do 

desconhecido, do extraordinário e esse, causa o sentimento de 

hesitação em busca de uma explicação para o fato que ocorre. 

Por sua vez, Todorov nos remete a uma linha de raciocínio que 

demarca o campo do gênero Fantástico. Ele afirma que a narrativa 

precisa acontecer sob o trabalho de leis naturais familiares ao leitor, 
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para que então seja notório o acontecimento sobrenatural. Este 

precisa permanecer no campo do desconhecido e deixar a hesitação 

existente até o fim da narrativa. Neste sentido: 

Somos assim transportados ao âmago do 
fantástico. Num mundo que é exatamente o 
nosso, aquele que conhecemos, sem diabos, 
sílfides nem vampiros, produz-se um 
acontecimento que não pode ser explicado 
pelas leis deste mesmo mundo familiar. Aquele 
que o percebe deve optar por uma das soluções 
possíveis; ou se trata de uma ilusão dos 
sentidos, de um produto da imaginação e nesse 
caso as leis do mundo continuam a ser o que 
são; ou então o acontecimento realmente 
ocorreu, é parte integrante da realidade, mas 
nesse caso esta realidade é regida por leis 
desconhecidas para nós. [...] O fantástico ocorre 
nesta incerteza; ao escolher uma ou outra 
resposta, deixa-se o fantástico para entrar num 
gênero vizinho, o estranho ou o maravilhoso. O 
fantástico é a hesitação experimentada por um 
ser que só conhece as leis naturais, face a um 
acontecimento aparentemente sobrenatural. 
(2007, p.30-31) 

A citação acima nos remete ao campo do insólito, do 

acontecimento extraordinário e sobrenatural que submerge num 

mundo real e comum, regido por leis naturais conhecidas; sendo esse 

fato algo que não possa ser explicado por tais leis que regem o 

ambiente e o mundo da personagem. É esse o momento em que o 

fato estranho da narrativa ocorre, sendo responsável por criar a 

atmosfera da hesitação, veementemente defendida por Ceserani: 

Várias vezes encontramos, nos contos 
fantásticos que lemos, exemplos de passagem 
da dimensão do cotidiano, do familiar e do 
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costumeiro para a do inexplicável e do 
perturbador: passagem de limite, por exemplo 
da dimensão da realidade para a do sonho, do 
pesadelo, ou da loucura. O personagem 
protagonista se encontra repentinamente como 
se estivesse dentro de duas dimensões diversas 
[...]. (2006, p.73) 

Tal descrição pode ser encontrada no conto “O Duplo” (1927), 

objeto de nossa análise. Em meio à vida cotidiana, seguindo sem 

nenhum desvio aparente, ocorre o fato inexplicável e extraordinário 

na narrativa de Coelho Neto. A obra é trazida em um diálogo entre 

dois amigos próximos nomeados como Benito Soares e O coronel. A 

narrativa é baseada em relatar o ocorrido com o protagonista a 

espera de que seu amigo desembarace os maus pensamentos que 

rodeavam sua, agora então, paranoica mente. O desfecho da história 

é quase uma paráfrase da premissa de Todorov a respeito da relação 

entre o sentimento de hesitação e o discurso fantástico. 

É possível considerar que o insólito é algo que anda no campo 

do extraordinário. O seu efeito na narrativa também é passível de 

alguns caminhos que dependem do aspecto cultural, regional ou 

temporal. Segundo o pesquisador Flávio García, tem-se que: 

Insólito abarca aquilo que não é habitual, o que 
é desusado, estranho, novo, incrível, 
desacostumado, inusitado, pouco frequente, 
raro, surpreendente, decepcionante, frustrante, 
o que rompe com as expectativas da 
naturalidade e da ordem, a partir do senso 
comum, representante de um discurso oficial 
hegemônico. (2012, p.1) 

Seguindo uma perspectiva que trata do insólito como um 

elemento do fantástico, podemos aferir que o insólito é parte 

fundamental para este gênero. Assim, constata-se que o insólito tem 

papel de criar um cenário fantástico defendido por Todorov, a 
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hesitação. Então podemos considerar o momento da aparição do 

duplo no conto de Coelho Neto, como o fator extraordinário, insólito 

que deixa às claras a sensação de hesitação. Ainda seguindo os 

apontamentos de García, constata-se que: 

Assim, eventos insólitos presentes nas 
narrativas do gênero Fantástico são 
questionados pelos seres de papel sem que se 
encontrem respostas aceitáveis para o seu 
questionamento. Esses eventos acabam 
prisioneiros da razão e da lógica, postos à prova 
interminavelmente. (2012, p.2) 

Ainda nessa perspectiva, García traz uma assertiva muito 

pertinente sobre o insólito que, se atrelado ao conto analisado, trará 

a confirmação de que o ocorrido com a personagem passou pelo 

crivo das premissas do que seria um evento insólito. Ele diz: 

Assim, os eventos insólitos seriam aqueles que 
não são frequentes de acontecer, são raros, 
pouco costumeiros, inabituais, inusuais, 
incomuns, anormais, contrariam o uso, os 
costumes, as regras e as tradições, enfim, 
surpreendem ou decepcionam o senso comum, 
às expectativas quotidianas correspondentes a 
dada cultura, a dado momento, a dada e 
específica experienciação da realidade (2007, 
p.20) 

É ainda possível inserir, como fruto do evento insólito que 

ocorre no conto, a sua responsabilidade por causar a hesitação no 

narrador, que transcreverá a sua ambiguidade e a ausência de uma 

explicação natural, agindo como uma extensão para que o mesmo 

ocorra com o leitor. É o que Flávio García afirma em A construção do 

insólito ficcional e sua leitura literária: procedimentos instrucionais da 

narrativa: 
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a dúvida, a insegurança e a hesitação do 
narrador, fazendo daquele seu cúmplice na 
fragilidade das (in)certezas narradas. Assim, a 
sensação de estar travando contato com o 
insólito chega ao narratário e, portanto e por 
extensão, aos leitores. (2009, p.3-4) 

Em outras palavras, o insólito pode ser todo e qualquer evento 

que não seja comum, rotineiro, natural ao ambiente, que traga 

divergência significativa, seja no aspecto sobrenatural, cultural ou de 

tempo. 

Desde os tempos mais remotos percorrendo a história literária, 

partindo da mitologia, passando por outras manifestações artísticas, 

temos a presença do Duplo como elemento insólito. A pesquisadora 

Ana Maria Lisboa de Mello ambientar-nos-á com uma perfeita 

colocação sobre o que seria o Duplo: 

o fenômeno do duplo surge como 
representação de uma cisão interna. Revela-se 
seguidamente como uma experiência 
inquietante, em que o sujeito se vê como outro 
ou em face de um ser com quem muito se 
parece. Esse encontro pode provocar angustia, 
mal-estar e medo, nem sempre passiveis de 
equacionar. Pode significar também o encontro 
necessário para solucionar a divisão interna e 
levar ao alcance da unidade [...]. (2000, p.121-
122) 

Seguindo a premissa dada por Mello (2000), entraremos agora 

no campo de classificação para este evento. O pesquisador Carl 

Francis Keppler traz uma divisão de sete tipos de duplo na obra The 

literature of the second self (1970). Este autor defende que o Duplo é 
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responsável por causar um sentimento ambíguo, podendo atrair ou 

repulsar, ocorrendo no momento da narrativa em que a personagem 

esteja com a guarda baixa, em um estado de fragilidade. 

Para Keppler, as sete representações do Duplo são: o 

perseguidor, o gêmeo, o (a) bem-amado (a), o tentador, a visão de 

horror, o salvador e o duplo no tempo (1970, p.55). Ele aborda o 

perseguidor como sendo um monstro, um animal feroz, uma imagem 

no espelho ou até mesmo a briga entre gêmeos, na qual existe força 

bruta e aniquilação advinda de uma possível traição entre eles. O 

duplo tentador busca levar o seu duplicado a autodestruição por 

meio da persuasão, o “pai da mentira” (1970, p.56). Para o autor 

supracitado, o duplo de visão de horror, em que podemos encaixar o 

conto analisado de Coelho Neto, não é de natureza animalesca ou 

perversa. Entretanto, ver a própria morte, o seu próprio corpo 

estático, inerte, como no conto, é a pior visão de horror (1970, p.78) 

para o ser humano. 

O Duplo não é necessariamente mal, ele também pode se 

inclinar para o lado protetor, como um protetor da floresta, por 

exemplo, temos então o salvador. Pegamos essa linha e ganhamos 

com o duplo bem-amado, que opostos entre si, como polos 

magnetizados, criam uma atração mútua, para a visão de Keppler. O 

duplo no tempo aborda uma duplicidade no espaço, ou seja, 

caminhar por espaços temporais ou estar presentes neles 

simultaneamente. 

Nesta mesma perspectiva, a pesquisadora Rebeca Lopez 

argumenta que: “El doble aparece cuando dos incorporaciones del 

mismo personaje coexiste ne nun mismo espacio o mundo ficcional” 

(2006, p.18). 

Com esse conceito, temos que o desdobramento sofrido pela 

personagem na narrativa de Coelho Neto (1927) se encaixa nos 

parâmetros de duplo, tanto na visão de C.F. Keppler como visão de 

horror e Lopez (2006), já que temos a existência de dois seres no 
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mesmo espaço, onde um assiste o seu eu inerte, em equilíbrio 

apenas por estar sentado entre duas pessoas obesas, imprensado, de 

forma grosseira. López sugere uma premissa explicativa sobre um 

caso de duplo, o qual reforça a nossa analise “El protagonista, por lo 

general asistente a sus propias exequias, se contempla a si mismo 

muerto.” (2006, p.18). 

É possível, através da afirmação de Lopez (2006), ambientar-

nos no ocorrido com a personagem, que diante de seu corpo parado, 

dada como morta em seu evento insólito, assiste a si mesmo como 

um defunto em meio de duas pessoas que ainda não notaram seu 

“falecimento”. O protagonista imagina que é dado como morto e está 

sendo levado ao cemitério e então, como duplo, ser plateia do 

próprio funeral. Isso ocorre através da dissociação corpo/espirito, e o 

segundo desassociado da sua matéria corpórea, contempla-a como o 

duplo. 

Por fim, temos em López (2006), duas explicações para a 

relação do Duplo com o Fantástico. A primeira, diz que é natural o 

confronto que existe com o Duplo nas narrativas Fantásticas, que 

seria o duelo entre a vertente do real e a do sobrenatural (essas 

dualidades estão presentes no alicerce para o evento do duplo: é 

através de sua manifestação que temos o confronto entre a 

personagem real e o duplo). Em sua segunda assertiva, temos uma 

quebra na sequência natural da narrativa. É nesse momento que, 

pelo fantástico, acontece a irrupção do evento insólito, ou seja, um 

corte na ordem natural e racional (esse corte é representado, no 

fantástico, pela irrupção do insólito e, por conseguinte no duplo, 

através do desdobramento da personagem, que aos olhos da ciência 

tem de ser inexplicável. Além disso, López (2006) também defende 

que um papel extra para o duplo na narrativa fantástica é de 

desmascarar o ser em seu aspecto moral e social. Trazendo à tona 

partes ocultas de sua personalidade, deixando as claras suas 

fragilidades, medos e angústias, que são perceptíveis quando a 
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personagem do conto entra em desespero ao imaginar assistir seu 

próprio funeral. 

A obra O duplo, do escritor maranhense Henrique Maximiano 

Coelho Neto (1864-1934), fora escrita e publicada em 1927 junto aos 

demais contos da obra Contos de vida e de morte. Coelho Neto ficou 

conhecido pela academia como “O príncipe dos Prosadores 

Brasileiros” e teve um grande espaço no cenário da literatura pós-

moderna, um feito alcançado por poucos na mesma época. Ele era 

personagem atuante em causas sociais, dando jus ao seu codinome. 

O Maranhense passou boa parte da sua vida no Rio de Janeiro, cidade 

que foi cenário de algumas de suas obras. No período chamado de 

Belle Époque, foi um dos grandes momentos para o escritor, já que o 

seu estilo cativou a elite cultural da época. 

O conto é narrado em forma de diálogo entre duas 

personagens com menção de alguns outros não tão importantes. A 

conversa é feita entre o “Coronel” amigo do protagonista e quem 

vivenciou o fato, Benito Soares. Envolve de início o desconforto sobre 

o ocorrido, quando Benito ouve do seu amigo coronel, que Laura, sua 

esposa, foi quem contou para ele e para outros da vizinhança o seu 

caso de desdobramento como ele mesmo menciona. 

Benito segue a narrativa expressando sua hesitação na busca 

por uma explicação sobrenatural a partir do místico religioso, ao 

mesmo tempo em que desconfia de sua sanidade mental. A narrativa 

então começa a demarcar as premissas defendidas por Todorov 

(2007), nas falas das personagens. Quando Benito diz “— Não sei que 

foi. Digo-te apenas que passei os minutos mais angustiosos da minha 

vida.” (NETO, 1927), remete-nos ao que diz Todorov a respeito do 

evento fantástico “Um acontecimento que não pode ser explicado 

pelas leis deste mesmo mundo familiar” (TODOROV, 2007). 

Na tentativa de dividir com alguém sua inquietação, Benito 

ainda apreensivo, solta nua e cruamente o que lhe ocorreu no bonde 

pela manhã: 
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— Viste [...]? — (Coronel) 

— A mim mesmo, a mim! Eu, eu em pessoa 
sentado defronte de mim, no banco da frente, 
que dá costas à plataforma. Era eu, eu! Como 
refletido em um espelho, e certo estremeci 
vivamente, incomodando os meus 
companheiros laterais, porque ambos voltaram-
se encarando-se de má sombra.” (NETO, 1927) 

O sentimento de hesitação que surge na narrativa transpassa 

para o leitor. É nesse momento que o fantástico toma conta do 

ambiente e nada permanecerá como verdade e nenhuma explicação 

poderá ser encontrada, para que as premissas Todorovianas 

permaneçam presentes. 

Como comentado no corpo deste trabalho, para Flávio García, 

“os eventos insólitos seriam aqueles que não são frequentes de 

acontecer, são raros, pouco costumeiros, inabituais, inusuais, 

incomuns [...]” (2007, p.20), que então se demonstra na narrativa: 

— [...] Pasmado, sem poder desfitar os olhos 
daquele reflexo, que era, em tudo, eu: nas 
feições, na atitude, no trajo, não parecido, mas 
reproduzido em exteriorização, pensei de mim 
comigo. (NETO, 1927) 

É então no ponto seguinte da fala, que Benito Soares acopla 

seu acontecimento à definição de Duplo dada por Ana Maria Mello. A 

personagem conta o seu evento, como uma experiência pós-morte: 

— Se tal se dá é que o meu espírito, alma, ou lá 
o que seja, exalou-se de mim, deixando-me 
apenas o corpo, como a borboleta deixa o 
casulo em que se opera a metamorfose. Assim, 
pois, o que ali se achava, no bonde, era uma 
massa inerte, sustida pelos dois corpanzis que 
ladeavam. E, em menos de um segundo, vi todo 
o horror da cena, que seria cômica, se não fosse 
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trágica, que se daria com a retirada de um 
daqueles gordos.” (NETO, 1927) 

É nessa parte da narrativa que vemos o já comentado do duplo 

visão de horror, classificado assim pelo pesquisador americano C. F. 

Keppler quando ele diz que: “ Ver a própria morte, o seu próprio 

corpo estático, inerte, é a pior visão de horror” (1970, p.78). Em 

seguida Coelho Neto deixa a demarcação do conto no discurso 

fantástico: 

— Teria descido? Não! Não descera. Tornara a 
mim, atraído pela vontade, na ânsia de viver, no 
desespero em que me vi, só comparável ao de 
alguém que, indo ao fundo, sem saber nadar, 
debate-se agoniadamente conseguindo elevar-
se à tona e gritar a socorro. E tudo isso, meu 
amigo, não durou, talvez, um minuto e eu 
guardo de tais instantes a impressão penosa de 
um século de sofrimento. 

— Essas coisas, meu amigo, não se explicam: 
registam-se, são observações, fatos, elementos 
para a Ciência do Futuro, que será, talvez, 

Ciência da Verdade.” (NETO, 1927) 

Neste trecho, Coelho Neto deixa claro sua intenção e escolha 

em deixar o fato permanecer não explicado, presenteando o leitor 

com um conto tão fantástico quanto criterioso para os padrões do 

gênero. 

É possível constatar que a obra estudada nesse artigo 

apresenta um discurso fantástico desempenhado pelo evento insólito 

do Duplo. Esse acontecimento é que carrega todo o desenrolar da 

trama. 
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O Duplo é o que traz todo o contexto de um ambiente 

fantástico para a narrativa trabalhada, sendo também responsável 

por causar a sensação de hesitação tão comentada por Todorov. 

Assim, podemos dizer que o conto se insere no discurso fantástico 

pela inserção de alguns elementos que trazem à tona o 

questionamento do real e o permanece não explicativo. 

Por fim, é importante salientar que apesar de tantas obras em 

gêneros diferentes, o discurso fantástico de Coelho Neto representa o 

quão grande era o seu inventário narrativo. O autor soube cadenciar 

em poucas páginas uma narrativa dentro dos padrões do gênero 

Fantástico, presenteando o leitor com um intrigante e surpreendente 

desfecho. 
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Patricia Marouvo (UFRJ) 

A literatura woolfiana permanece atual em pleno século XXI, 

esboçando cenas que questionam a figura do homem moderno que, 

ainda no século XIX, atentava à instabilidade das instituições que 

davam suporte ao seu mundo e, consequentemente, às diferentes 

concepções de humanismos que vinham sendo formuladas desde a 

Grécia Antiga na cultura Ocidental. A crise da representação atinge 

seu auge com a produção modernista na medida em que a literatura 

pensa a própria possibilidade de a arte re-apresentar o humano nas 

suas mais diversas dimensões e reavaliar os entraves que a língua 

deve admitir e a partir dos quais deve saber operar. Refletir sobre o 

humano do humano passa a ser a procura do fazer literário para além 

dos humanismos pregados e ensejados a partir da lógica 

racionalizante da filosofia, cuja essência essencialista já estabelece 

pressupostos sobre o animal racional que pode subjugar tudo que lhe 

compete objetificar e dominar à época dos grandes impérios. 

Instigada pela inapreensibilidade dos fenômenos que a 

tomavam, Virginia Woolf esboça uma literatura que traça os limites 

da filosofia e da língua para veicular dimensões que descerram os 

limites entre o mundo humano e sua experiência do não-humano. Ao 

sugerir a grandeza de tudo que está para além do campo de visão 

humano, seu romance The Waves (1931) viabiliza a possibilidade de 

pensarmos as imagens e as sonoridades da natureza que, 

ultrapassando o humano, apontam para a larga e sempre presente 

persistência do inumano, constantemente relembrando a limitação 

da posição tomada pela perspectiva humana na apreensão da 

relidade maior de que faz parte. 

Os interlúdios do romance apresentam o passar do tempo no 

decorrer de um dia, do raiar ao pôr do sol, totalizando nove 
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movimentos da natureza em contraste e extensão com o agir humano 

das seis personagens principais e seus diferentes modos de perceber 

e fazer mundo. A dinâmica do sol lentamente se insinua ao raiar das 

primeiras luzes que iluminam as ondas e os rochedos, a praia como 

um todo e a casa à distância. 

O sol ainda não nascera. O mar não se distinguia 
do céu, exceto por estar um pouco encrespado, 
como um tecido que se enrugasse. 
Gradualmente, conforme o céu alvejava, uma 
linha escura assentou-se no horizonte, divindo o 
mar e o céu, o tecido cinza listrou-se de grossas 
pulsações movendo uma após outra, sob a 

superfície, perseguindo-se num ritmo sem fim.
55

 

(WOOLF, 2015, p.3) 

O amanhecer traz consigo a disputa entre luz e escuridão, cuja 

tensão transborda na previsibilidade de mais um dia que se renova, 

mais um ciclo que reúne a todos na travessia entre vida e morte. O 

movimento das ondas ecoa o ritmo dos ciclos de um dia e de uma 

vida, todos estes desembocando na morte que inevitavelmente 

renova o contínuo fluxo do tempo que escorre para posteriormente 

se precipitar no mesmo. O horizonte se torna discernível ao longe, 

delimitando céu e mar, lugares que pertencem aos sonhos e desejos 

infinitos dos que almejam algo para além do que já lhe foi conferido. 

A linha do horizonte, a depender da perspectiva daquele que assume 

uma posição no espaço, enseja o olhar de quem ao todo quer 

pertencer e voltar, coadunando-se ao tudo e ao nada. Para além do 

imediato, se situam os devaneios de quem projeta a si mesmo na 

grande e larga eternidade da natureza. 
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 Todas as passagens da obra de Virginia Woolf foram traduzidas pela autora. [Nota 
da autora] 
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A luz norteia ao iluminar o que antes não se dava a ver, e, não 

sendo percebido, não poderia ser concebido senão numa tentativa 

cega por perceber e conhecer o que já se recolhe em si mesmo. O 

conhecimento, entretanto, não objetiva o esclarecimento racional e 

irredutível da realidade somente a partir da razão e de certezas. 

Também é permitido o reconhecimento de instâncias de incertezas e 

nebulosidades que geram maior dúvida, ensejando novos 

questionamentos que alargam as possibilidades de visualização e 

compreensão de tudo que é e não é. Sob esse horizonte de 

compreensão, pode-se ler, na primeira seção do romance, a maneira 

idiossincrática como as seis personagens avistam o sol. 

“Vejo um anel”, disse Bernard, “suspenso acima 
de mim. Treme e balança num laço de luz”. 

“Vejo uma faixa de pálido amarelo”, disse Susan, 
“espalhando-se até encontrar uma listra roxa”. 

“Ouço um som”, disse Rhoda, “chip, chap, chip, 
chap, subindo e descendo”. 

“Vejo um globo”, disse Neville, “pendendo como 
uma pérola nos imensos flancos de uma colina”. 

“Vejo um pendente vermelho-vivo”, disse Jinny, 
“tramado com fios de ouro”. 

“Ouço alguma coisa batendo”, disse Louis. “A 
pata de um grande animal acorrentado. Bate, 
bate, não para de bater” (WOOLF, 2015, p.4) 

A poética das crianças assume uma sensibilidade imediata 

porque trata das questões sem a mediação de símbolos facilmente 

identificáveis em sociedade. O Sol é visto pela maneira como os 

sentidos o apreendem e movem as personagens no vigor da paixão 

por estímulos cuja consonância com as pulsões internas possibilita a 

reciprocidade no co-pertencimento do ser. Assim, Bernard vê a 

silhueta do círculo de luz que a todos reúne na luminosidade, 
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permitindo ao poeta entrever possibilidades de resposta pela palavra. 

A profusão de cores atinge Susan por ressaltar a palidez calma e 

perene do amarelo junto ao roxo, que David Bradshaw56 (2015) 

propõe anunciar o poderio imperial – uma aquarela de conformidade 

frente à expansão do legado patriarcal na Inglaterra. Rhoda, em seus 

movimentos de interiorização, se prende ao ritmo musicado dos 

passarinhos ao seu redor para voltar-se a si mesma. Neville vê um 

globo, um mundo inteiro logo atrás dos flancos de uma colina, perto 

e, simultaneamente, inalcançável. Jinny visualiza um adorno 

vermelho e dourado, um corpo objetificado que se presta ao 

divertimento e à distração alheia. Louis ouve o quebrar das ondas, de 

um enorme gigante cuja força não pode ser suprimida ou evitada. 

No decorrer da narrativa, porém, fica clara a crescente 

necessidade das personagens por palavras, principalmente Bernard, 

que sempre tem uma expressão ou outra à sua disposição. A 

necessidade por verbalizar o que antes se via e se sentia se torna 

mais intensa à medida que as personagens amadurecem o olhar 

infantil, tão sensível aos estímulos externos, para a análise da fase 

adulta. A vida em civilização parece cristalizar cores, ritmos e sentidos 

outros em símbolos de valores estabelecidos, semântica e 

socialmente. Se descuidada, a linguagem torna-se meramente 

funcional ao aproximar significante e significado de maneira tão 

rápida que quase automática, e, assim, pensamento e poesia se 

tornam enrijecidos pelo hábito ao fazer uma simples manutenção da 

ordem prevista e naturalizada. 

Para Bernard, seu trato com as palavras vacila entre sentir-se 

convocado pelo desafio de nomear, e, assim, criativamente inventar 

novas expressões como exercício de sensibilidade, e a necessidade de 

recuar e resumir, dando o tom e o sentido que a situação pede. 
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 Confira na introdução de WOOLF, Virginia (2015). The Waves. Oxford: Oxford 
University Press. 
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Tendo se distanciado do evento, ele melhor pode rememorá-lo e 

reconfigurá-lo. 

Sou por natureza um fabricante de palavras, um 
soprador de bolhas através de uma coisa ou 
outra. E, soltando essas observações 
espontaneamente, elaboro a mim mesmo; 
diferencio-me e, ouvindo a voz que diz quando 
passo “Olhe! Tome nota disso”, imagino-me 
chamado a providenciar, em certa noite de 
inverno, um significado para todas as minhas 
observações – uma linha que corra de uma a 
outra, um resumo que as complete (WOOLF, 
2015, p.64) 

A linguagem só pode ser acessada plenamente no romance na 

medida em que, ao reconhecer seu processo de vir a ser como 

humano, Bernard questiona seu lugar no mundo, pensando e sendo. 

A memória de uma vida que se mescla com a de seus companheiros 

dá o tom de uma memória individual que simultaneamente procura 

entender seu co-pertencimento ao operar de uma memória coletiva, 

desdobrada a partir de inúmeras gerações anteriores, abarcando 

perspectivas múltiplas, masculinas, femininas e internacionais que, 

ainda que filtradas pela compreensão de um homem branco e inglês, 

admite o legado humano que também carrega. Exige coragem e força 

poder verbalizar o sentido de ser (humano) frente ao silêncio último 

da morte derradeira que, a todo momento, anuncia sua iminência. 

A partir da perspectiva humana, no entanto, nenhuma das 

personagens pode alcançar aquilo que se recolhe no silêncio 

anunciado e, simultanemante, retraído na/pela linguagem. A língua 

encontra as barreiras necessariamente intransponíveis pelo olhar 

humano, não podendo, ainda que abdicando de uma relação 

metafísica de subjugação de um objeto de investigação por um 

sujeito observador, ir para além do que seu mundo lhe permite 
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perceber. Davi Pinho (2016) nos alerta para a importância do legado 

deixado pelos poetas românticos ingleses, cuja força das imagens da 

natureza indica a possibilidade de se ultrapassar os obstáculos que a 

língua cria ao cristalizar e enrijecer o potencial para novas 

significações e sentidos, brecando o pensamento. Assim, Virginia 

Woolf atualiza os probelmas que a língua inglesa enseja para, 

também a partir de imagens do não-humano, seja ele representado 

por elementos da natureza ou pelos utensílios que a mão humana 

cria, alcançar o que jaz nas profundezas do que dizemos. Essas 

imagens recorrentes se tranformam num complexo metafórico de 

que a narrativa faz uso para remontar o todo a partir das partes e, 

assim, ecoar o pressentimento daquilo que mais tarde filósofos do 

século XXI alcunhariam de inumano. 

Thacker (2011) e Trigg (2014) sugerem que o inumano, 

inevitavelmente relacionado ao humano, evola a memória de algo 

que, em sua ausência presente, escapa à racionalidade do sujeito 

que, de sua posição asseguradora da verdade, reduziria o escopo da 

complexidade de um fenômeno à sua percepeção humana. Thacker 

(2011) visualiza três diferentes modos de acesso ao real, o mundo 

para nós, o mundo em si e o mundo sem nós; esta última modalidade 

descerra o real apresentado nos interstícios de compreensão do 

impessoal pelo horror ao se imaginar o mundo não mais habitado 

pelo humano. Paralelamente, Trigg (2014) aponta para a necessidade 

de uma fenomenologia que acesse os fenômenos para além da visão 

humana, demasiadamente centrada em si mesma, já que, de maneira 

narcisista, só consegue enxergar o mundo exterior como uma 

extensão do mundo familiar em que habita. 

O romance The Waves trabalha esse entre-lugares ao 

gestualizar o silêncio que permeia as imagens e o ritmo cíclico e 

constante que sonoriza uma qualidade mítica ritualizada em prosa. 

Imagens que apontam para o inumano podem ser divididas na 

literatura woolfiana na medida em que o distanciamento de uma voz 
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narradora não-humana apresenta a seus leitores o mundo onde o 

homem deixa sua marca e intervém, abrindo uma clareira frente ao 

domínio do natural, de onde vem, mas do qual se destaca, pensando. 

O inumano abre os interstícios de intuir, mas não poder verbalizar, 

pressentir, sem ter as ferramentas que veiculem e consolidem o 

indizível, o silêncio, o nada. Esse silêncio que não pode ser 

pronunciado sugere o grande mistério que move o fazer literário em 

novas obras cuja expressão anuncia o abismo último: viver sem 

garantias e genuinamente imbuir-se da tarefa do pensamento. 

Aqui podem ser ecoadas as reflexões de Virginia Woolf em seu 

ensaio sobre Walter Sickert (1934) – pode ser que haja uma zona de 

silêncio no seio de toda arte. Mas, assim sendo, que tipo de 

significado é este que não pode ser expresso em palavras? Num gesto 

que mescla som e imagem, visualizamos o que já pressentíamos: 

unidade por trás do enovelado emaranhado de sensações e ideias. 

Um padrão parece ser aos poucos desenhado como que 

intuitivamente, revelando a estrutura de um dos romances que 

muitos acreditam o mais desestruturado. Este padrão, no entanto, 

não se configura como um sistema pré-definido, admitindo apenas 

categorias unas que engessariam qualquer tipo de movimento para 

além das suas classificações. Este padrão, como Woolf já apontava 

em suas memórias, revela uma harmonia na confluência de energias 

que possibilitam que tudo aquilo que já é permaneça em seu 

elemento propriamente, a partir de uma mobilidade viva que enseja 

atualização frente às diferentes circunstâncias. 

A partir disso, alcanço o que poderia ser 
chamado de uma filosofia; de todo modo, é uma 
ideia minha constante; que por trás do algodão 
está escondido um padrão; que nós – quero 
dizer todos os seres humanos – estamos 
conectados a isso; que o mundo é uma obra de 
arte; que nós somos partes dessa obra de arte. 
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Hamlet ou um quarteto de Beethoven é a 
verdade sobre esta grande massa que 
chamamos de mundo. Mas não há Shakespeare, 
não há Beethoven; certa e enfaticamente não 
há Deus; somos as palavras; somos a música; 
somos a coisa em si mesma (WOOLF, 1985, p.72 
– grifo do original) 

Suas memórias sugerem um mistério último que abarca e 

reúne a tudo e a todos numa filosofia do ser que preza pelos 

instantes de visualização e compreensão silenciosas, em que a 

verdade se revela pela coisa em si mesma por trás do algodão. Num 

momento de clareza muda, pode-se pressentir o fio condutor do agir 

humano destancando-se do nada para a ele retornar. 

E, assim, as ondas quebram na praia. 
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Paulo Cesar Cedran (CUML) 

O universo mitológico é muito rico e extremamente fascinante. 

Desta forma, devemos entender mito considerando-o como uma 

narrativa. Sendo, um discurso ou uma fala. Podendo de alguma forma 

as sociedades reproduzirem suas contradições, expressarem seus 

paradoxos e inquietações. 

Rocha (1985) afirma que refletem sobre a existência do 

cosmos, as condições de estar no mundo ou as relações vivenciadas 

socialmente. Considera também o mito como um fenômeno de difícil 

definição. Por estar contida toda uma constelação, uma gama 

versificada de ideias, uma palavra chique e que está na moda. 

Desse modo, o mito está na nossa vida social e na existência. A 

sua verdade deve ser buscada num outro nível ou numa outra lógica. 

Vejamos, alguns aspectos do quebra-cabeça 

O mito está localizado num tempo muito antigo, 
“fabuloso”. Nos tempos da “aurora” do homem; 
ou, pelo menos, os homens o colocam nos seus 
tempos da “aurora”, fora da história; 

O mito não fala diretamente, ele esconde 
alguma coisa. Guarda uma mensagem cifrada. O 
mito precisa ser interpretado. Finalmente, 

O mito não é verdadeiro no seu conteúdo 
manifesto, literal, expresso, dado. No entanto, 
possui um valor e, mais que isto, uma eficácia na 
vida social. (ROCHA, 1985, p.10-11) 

Lévi-Strauss (1989), por meio da análise estrutural, lembra que, 

sobre o aspecto antropológico, os conceitos de estrutura social que já 
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foram utilizados pelos funcionalistas ganham novo significado, que 

ultrapassam a organização de dados empíricos ou fenômenos 

observados. A estrutura corresponderá não ao que pode ser 

observado, mas aprendido pela interpretação científica. Portanto, 

como afirma Costa: “para Levi-Strauss, a estrutura é uma elaboração 

teórica capaz de dar sentido aos dados empíricos de uma certa 

realidade” (2005, p.157). Sob esse aspecto a análise do mito das 

Amazonas, que povoa o imaginário de povos indígenas do norte do 

Brasil, pode prestar-se a uma análise que busque explicar, por meio 

da narrativa mítica, a figura da mulher independente, em especial 

nos povos primitivos, e numa análise presente nas mitologias grega e 

judaica. Complementa Levi-Strauss sobre a estrutura do mito: 

Ora também o mito se define por um sistema 
temporal que combina as propriedades dos dois 
outros. Um mito diz respeito, sempre, a 
acontecimentos passados: “antes da criação do 
mundo”, ou “durante os primeiros tempos”, em 
todo caso, “faz muito tempo”. Mas o valor 
intrínseco atribuído ao mito provém de que 
estes acontecimentos, que decorrem 
supostamente de um momento do tempo, 
formam também uma estrutura permanente. 
Esta se relaciona simultaneamente ao passado, 
ao presente e ao futuro. [...] Nada se assemelha 
mais ao pensamento mítico que a ideologia 
política”. (1989, p.241) 

Além de expressar, para alguns, sentimentos fundamentais da 

sociedade relacionados à personalidade, para outros o significado do 

mito, semelhante ao seu aspecto político ideológico, indica-nos uma 

chave para estruturar nossa análise no que diz respeito ao conceito 

de mulher e do próprio feminino presente no mito das Amazonas. 

Podemos também relacionar esse conceito ao da chamada “mulher 
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independente”, no sentido que ultrapassa a estruturação de uma 

sociedade patriarcal em que predomina o poder do macho/homem. 

Sendo assim, o mito se torna uma fonte explicativa dos vários 

processos pelos quais as sociedades indígenas passam e, porque não 

dizermos também, que as sociedades complexas passam. Dessa 

forma, o mito deixa de ter um caráter meramente folclórico e passa a 

responder questões que intrigam os povos em seus mais diversos 

estágios culturais e sociais, analisando-os de forma científica, como 

requer o pressuposto estabelecido pelo status da ciência moderna. 

Nossa escolha analítica em torno do mito das Amazonas traz 

embutida toda uma relação que se estabelece a partir da distinção 

dos gêneros masculino e feminino e dos papéis atribuídos a homens 

e mulheres nas sociedades tribais. Para efeito explicativo, assim 

consideramos, nessa análise, o conceito de gênero: 

que permite a compreensão, a análise crítica e a 
superação dessas diferenças e contrastes entre 
homens e mulheres. Nosso intuito, ao 
enfatizarmos as relações de gênero na discussão 
da sexualidade, é justamente evidenciar que 
esta não se restringe simplesmente às práticas 
que envolvem os corpos, à busca do prazer e à 
produção biológica da espécie. Gênero e 
sexualidade são dois aspectos – intimamente 
interconectados – de um processo mais amplo, 
que permite o controle e a manutenção da 
ordem social. Se há uma dominação dos homens 
sobre as mulheres, ela não surgiu do nada. 
(JESUS, 2008, p.32-33) 

Portanto, o mito das Amazonas sobre o aspecto da narrativa de 

gênero engloba um protótipo de mulher que não condiz com o papel 

social a ela atribuído na comunidade indígena. Assim, elas tornaram-

se mulheres míticas à medida que a narrativa em torno de suas 

características corporais (amputação de seios), busca de prazer (rapto 
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de homens) e reprodução biológica (só criar as mulheres) foge da 

característica mais singular associada ao feminino, ou seja, a 

docilidade, o cuidado com a prole e a obediência ao macho. 

Esse mito pode significar, na estrutura narrativa, o reforço e a 

capacidade da mulher de romper com a ordem rígida imposta na 

divisão de serviços e tarefas na sociedade tribal, ao mesmo tempo 

em que traz à tona a possibilidade do elemento feminino vivenciar 

aspectos de uma sexualidade até então restrita ao homem. O papel 

de dominadora na relação sexual e o papel de guerreira nas relações 

sociais e culturais reforçam esse rompimento. 

Traçaremos um paralelo entre o mito das Amazonas e o mito 

de Lilith e de Perséfone, em três escalas analíticas que perpassam o 

elemento feminino ao longo dos períodos históricos da humanidade, 

procurando atualizar a presença viva do espanto e do medo do 

homem diante da figura da mulher. 

A escolha do mito das Amazonas nasceu por se tratar de um 

tema recorrente na narrativa indígena, bem como por significar 

também a possibilidade de confrontar o mito de Lilith sobre o 

aspecto da narrativa ocidental, porque os relatos dos primeiros 

europeus sobre a América já estavam marcados pela presença da 

cultura ocidental judaica, cristã, que conhecia o mito de Lilith e 

exercitava a visão de mundo e ideologia patriarcal presente nas 

religiões monoteístas. 

Citado em inúmeros relatos de viagens, o mito das Amazonas 

desperta interesse, à medida que podemos analisar que a ideia de 

seu comportamento estaria subjacente a uma sociedade sem a 

presença do elemento masculino, ou seja, na divisão formal de papéis 

entre homens e mulheres, papéis sociais e culturais desempenhados 

pelo poder patriarcal. Nesses relatos, podemos também identificar 

como o homem ocidental, em contraste com a cultura indígena da 

América Portuguesa, construiu uma representação dessas mulheres 
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que fugiam a lógica ocidental quanto ao seu papel e função que as 

mesmas desempenhavam na sociedade europeia. 

Veríssimo descreve a extensão, o fascínio que essa região 

exerce no Brasil e em seus desbravadores quanto à sua geografia, e 

afirma: 

Geograficamente a Amazônia, se sob esta 
denominação abrangermos toda a bacia do 
Amazonas, compreende não só os dois grandes 
Estados brasileiros do Pará e Amazonas, mas 
parte considerável do Norte de Goiás e de Mato 
Grosso e também da Bolívia, bem como imensa 
extensão do Peru, do Equador e da Colômbia. É 
um mundo, mais de um terço da América do Sul. 
[...] Desde logo depois do descobrimento, por 
Orellana, em 1541, do curso do rio Amazonas. 
[...] As publicações a que essas viagens e 
expedições deram lugar constituem volumosa e 
importante literatura, em que a geografia, a 
cartografia, a história natural em todos os seus 
ramos, a etnografia e a economia política têm 
lugar proeminente. (1970, p.235) 

O autor relata a grandiosidade que envolve a Amazônia, a 

ponto de chamá-la de um mundo. Lembra que, após o 

descobrimento, por Orellana, várias expedições foram realizadas com 

a finalidade de explorar suas assombrosas riquezas naturais 

produzindo importante literatura. Será em torno dessa literatura, em 

especial os relatos de expedições, que adentraremos no tema das 

míticas Amazonas. A primeira descrição citada por Cascudo é: 

Frei Gaspar de Carvajal encontrou as amazonas 
no dia 24 de junho de 1541 na foz do rio 
Jamundá. O jesuíta Alonso de Rojas insiste, 
repetindo Carvajal, em batizar as mulheres com 
o nome clássico de amazonas. A história das 
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amazonas se espalhara pelos rios, e Evreux 
(Viagem ao norte do Brasil) registra a fama que 
alcançaram no Maranhão as mulheres 
guerreiras, separadas de homens, sendo 
mulheres e filhas dos tupinambás, retiradas da 
companhia e do domínio deles, guiadas e 
seduzidas por uma delas, localizadas numa ilha. 
(2002, p.14-15) 

O relato no verbete mistura o que poderemos denominar de 

relato histórico marcado pela visão de mundo do europeu, que, nessa 

produção etnográfica, mistura o mítico com o fantástico, reportando-

se à recorrência do tema da mulher independente na mitologia grega, 

a ponto de Cascudo afirmar que o nome Amazonas aparece como um 

clássico na referência cultural do europeu. Essa referência marcaria o 

modelo da deusa Ártemis, assim descrita por Woolger e Woolger: “a 

mulher-Ártemis é regida pela deusa das selvas; ela é prática, atlética, 

aventureira; aprecia a cultura física, a solidão, a vida ao ar livre e os 

animais; dedica-se à proteção do meio ambiente, aos estilos de vida 

alternativos e às comunidades de mulheres” (1997, p.15 – grifo do 

autor). 

Essa referência à comunidade de mulheres aponta para uma 

personificação de mulher com atributos masculinos, de guerreiro, 

cultura física e aventura, apartada da relação patriarcal, de 

predomínio do macho na cultura da comunidade. Daí 

compreendermos o fascínio dessa personalidade no imaginário 

europeu. Sob este aspecto, Gandía (1946) indica essa referência no 

imaginário ocidental, quando afirma, em sua História Crítica de los 

Mitos y Leyendas de la Conquista Americana, que existem relatos 

sobre a existência das Amazonas desde a Idade Média. Existem ilhas 

masculinas e femininas nos mapas medievais. Quanto ao mito das 

Amazonas na América, Gandía (1946) afirma que o mesmo é reflexo 

da lenda das virgens do sol, caracterizadas como mulheres escolhidas 
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entre os peruanos para figurarem em rituais e que fazem parte da 

organização social e dos costumes do Peru. O autor afirma que: 

Al mismo tiempo, las amazonas, vistas por la 
fantasía de Colón, revelaban los mismos hábitos 
que las mencionadas por Heródoto: se 
relacionaban una vez al año con los hombres, en 
primavera, sólo con el fin de perpetuar la raza; 
guardaban para así las niñas que daban a luz y 
entregaban los niños a los padres. (1946, p.76-
77) 

A referência de Gandía ao historiador Heródoto reafirma o que 

dissemos anteriormente acerca da presença desse protótipo de 

mulher no imaginário Ocidental, e estabelece uma relação mediada 

pelos padres, que descreveram de forma quase que sobrenatural a 

ocorrência desse fato. Essas descrições aumentariam as especulações 

em torno dessa estranha mulher, não afeita à maternidade:  

Añaden que es verdad lo que se cuenta de la isla 
habitada solamente por mujeres, que a 
flechazos defienden con bravura sus costas, y 
que en ciertas temporadas de año pasan allá los 
caníbales para engendrar, y que desde que 
están encintas ya no aguantan a los hombres, 
[…]. (GANDÍA, 1946, p.91) 

Mesmo diante do relato em que a oposição 

masculino/feminino fica evidente no processo de recrutamento de 

macho para a reprodução e manutenção da comunidade exclusiva de 

mulheres, Gandía (1946) retoma a ideia das Amazonas como a 

percepção equivocada de uma forma de organização comunitária 

relacionada às mulheres consagradas em função de um sistema 

religioso, quando diz: 

Las amazonas – lo repetimos – eran el reflejo, 
hecho leyenda, de las Vírgenes del Sol y de las 
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esposas del Inca, con todos los detalles de su 
existencia, de la organización social y de las 
costumbres del Imperio Peruano. (1946, p.87) 

O que prevalece na constituição de exemplo da mulher 

Amazona não é apenas a função religiosa destacada pelo autor, mas a 

fama dessas mulheres serem guerreiras, frequentemente citadas nos 

combates contra os conquistadores, os quais a eles recorriam como 

figuras míticas que, ao organizarem os combates, auxiliavam na luta 

pela preservação do território e da própria cultura dos povos 

conquistados. Podemos buscar essa referência quando Fernandes 

(1970) escreve:  

Assim mesmo, as mulheres participavam de 
alguns tipos de expedição guerreira e chegavam 
a desempenhar algumas atividades de caráter 
cooperativo, embora ‘amilitares’ (p.148 – grifo 
do original) 

Mesmo identificando a participação como “amilitar”, não 

podemos deixar de nos reportar ao contexto do confronto do 

europeu com o indígena; a recorrência do elemento feminino que, 

mesmo sem entrar no mérito da questão, quanto ao exercício ou não 

da função guerreira, no plano mítico funciona como mecanismo de 

desejo e de resistência dos índios em relação ao processo de 

dominação perpetrado pelos europeus. Esses indícios marcam as 

sucessivas referências à mulher guerreira da mitologia grega que 

povoa o imaginário coletivo do homem europeu. 

Nos relatos de Carvajal, Rojas e Acuña, aparece a primeira 

descrição das características econômicas, sociais e culturais das 

míticas Amazonas, como segue: 

província de mulheres guerreiras, que 
sustentando-se sozinhas, sem varões, com os 
quais apenas de tempos em tempos tinham 
coabitação, viviam em suas aldeias, cultivando 
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as suas terras e alcançando com o trabalho de 
suas mãos todo o necessário para o seu 
sustento. (1941, p.266) 

Essa descrição parte da noção de aldeamento exclusivamente 

feminino, confirmando que a coabitação com homens trazia, 

subtendido, um efeito de apropriação. Outra característica que 

merece destaque é que todas as atividades inerentes à aldeia eram 

realizadas pelo que os exploradores chamavam de trabalho, sem 

dependência econômica alguma em relação ao sexo masculino. 

Nesse relato, colhido junto aos Tupinambás, a fama das 

Amazonas complementa-se no número LXXII, intitulado Rio das 

Amazonas, com descrição cosmográfica da aldeia e, em especial, das 

mulheres que nela habitam. O Rio das Amazonas, conhecido com o 

nome de Rio Canuris, pelos naturais da região, localiza-se “a trinta e 

seis léguas desta aldeia, correndo rio abaixo, está da banda do norte 

o das Amazonas, que com o nome de Rio Canuris é conhecido entre 

aqueles naturais” (CARVAJAL; ROJAS; ACUÑA, 1941, p.267). 

A descrição localizada da tribo complementa-se por nova 

descrição das características das mulheres, corroborando a do 

número citado anteriormente. Quando se referem à descrição de 

suas características de personalidade, os autores afirmam que: 

São mulheres de grande coragem, e que sempre 
se conservaram sem o comércio ordinário de 
varões, e mesmo quando estes, pelo acordo que 
tem com elas, vêm uma vez por ano às suas 
terras, recebem-nos com as armas nas mãos, 
que são arco e flechas, que atiram durante 
algum tempo, até que cientes de que vêm de 
paz os conhecidos, deixando as armas, acodem 
todas às canoas ou embarcações dos hóspedes, 
e tomando cada qual a rede que encontra mais 
à mão, que são as camas em que eles dormem, 
a levam para casa, e pendurando-a em sítio 
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onde o dono a reconheça, o recebem por 
hóspede aqueles poucos dias, passados os quais 
eles voltam para as suas terras, repetindo-se 
todos os anos esta viagem pela mesma época. 
(CARVAJAL; ROJAS; ACUÑA, 1941, p.267-268) 

De acordo com a citação acima, a primeira inferência que 

podemos fazer em relação a composição da personagem Amazonas 

aparece pela definição de suas características psicológicas associadas 

a sua função que causa estranhamento em relação ao papel 

desempenhado pela mulher no imaginário europeu. 

Assim, como afirma Reis e Lopes “na categoria fundamental da 

narrativa, a personagem evidencia a sua relevância em relatos de 

diversa inserção sociocultural e de variados suportes expressivos” 

(2002, p.215). 

Portanto, os autores complementam que enquanto o signo 

narrativo: 

A personagem é sujeita a procedimentos de 
estruturação que determinam a sua 
funcionalidade e peso específico na economia 
do relato. Deste modo, a personagem define-se 
em termos de relevo: protagonista (v. herói), 
personagem secundária ou mero figurante (v.), 
a personagem concretiza diferentes graus de 
relevo, fundamentalmente por força da sua 
intervenção na ação (v.), assim se construindo 
um contexto normalmente (mas não 
obrigatoriamente) humano. (2002, p.217) 

Desta forma, a narrativa mostra as personagens da Amazonas 

como protagonistas de um acontecimento preferencial, assim, o mito 

é formador da construção social dos povos amazônicos, pois criam as 

personagens como Deusas ou entes sobrenaturais. Assim, segundo os 

autores, essa funcionalidade apresentada como característica das 

Amazonas não representa o protótipo de mulher no exercício de seu 
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papel social feminino, num grau de relevo que pela definição de Reis 

e Lopes (2002) provocam uma intervenção na ação narrativa que gera 

um fato insólito: o abandono da cria quando nascem filhos. Portanto, 

à destinação dos filhos do sexo masculino ou feminino, é apresentada 

na narração dos autores de forma contraditória o que torna mais 

insólito o processo de composição do cenário descrito na narrativa. 

Esta percepção fica mais evidente quando os autores relatam: 

As filhas fêmeas que nascem desta união, 
conservam e criam entre elas, porque são as 
que hão de levar adiante o valor e costumes de 
sua nação, mas os filhos varões não se sabe com 
certeza o que fazem com eles. Um índio que, 
sendo pequeno, tinha ido com seu pai a esta 
entrada, afirmou que os filhos varões eram 
entregues aos pais, quando no ano seguinte 
voltavam a sua terras. Mas contam os outros, e 
parece o mais certo por ser mais corrente, que 
reconhecendo-os como tais, lhes tiram a vida. O 
tempo descobrirá a verdade, e se estas são as 
famosas Amazonas dos historiadores, que 
guardam em sua comarca tesouros que dão 
para enriquecer o mundo todo. Esta a foz deste 
rio, povoado pelas Amazonas, a dois graus e 
meio de altura. (CARVAJAL; ROJAS; ACUÑA, 
1941, p.268) 

Pelo relato, percebemos nitidamente uma confusão entre uma 

narrativa que se propunha a validar-se historicamente, com os 

aspectos míticos que povoam o imaginário masculino dos indígenas, 

reforçados pela visão do europeu, já marcada pela misoginia, 

reforçada aqui pelo infanticídio masculino incompatível com o 

estereótipo de maternidade da civilização europeia. Enquanto signo 

narrativo podemos considerar que a personagem Amazonas segundo 

Reis e Lopes (2002) está sujeita a motivações ideológicas conforme 
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foi citado acima, sejam elas de caráter religioso: papel da mulher 

associado a obediência ao homem, ou histórico: papel da mulher 

associada a maternidade. Portanto, como afirma Garcia: 

A leitura literária do insólito não é imune a essa 
relação sistêmica e orgânica, em que interagem 
e interferem diferentes e diversos recursos 
narrativos, da ordem do discurso ficcional, 
produzindo, no leitor, a sensação de estar 
travando contato com o sobrenatural, 
extraordinário, irreal, surreal, absurdo, 
estranho, inusitado, incomum, inusual, inaudito, 
inesperado, fantástico, maravilhoso [...] 
decepcionante, horripilante, terrorizante, que 
provoca medo. (2009, p.2) 

Esta sensação que a narrativa mítica das Amazonas produz no 

leitor fica evidenciada quando Anthony Smith na obra Os 

conquistadores do amazonas: quatro séculos de exploração e 

aventura no maior rio do mundo, ironiza séculos depois a descrição 

de Carvajal ao lembrar que o que fora chamado de “grande horda” de 

índios formando um “bom esquadrão”, atirando flechas que 

“choviam” do céu, deveria ter causado uma carnificina entre os 

espanhóis, quando na verdade, apenas cinco se feriram, incluindo o 

frade que narrou os fatos. Mesmo assim, o que prevaleceu no 

imaginário do leitor do relato foi a sensação de que se travou uma 

luta com algo sobrenatural, absurdo, a ponto de Smith questionar: 

Poucos se preocuparam em questionar o 
possível exagero de Carvajal ao descrever a 
força delas, mas muitos não gostaram do nome 
que lhes foi dado. Estaria Orellana certo ao 
chamá-los de “amazonas”, um nome já dado a 
um grupo que existiu ou não ao norte do mar 
Negro e que tinha ou não o costume de cortar 
um seio para facilitar as lutas? (1990, p.96) 
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Diante destes narradores intradiegéticos, como afirmou Garcia, 

ocorre a fragilização da autoridade inquestionável da narração, que 

podemos exemplificar pelo que Raymundo Moraes na obra A planície 

amazônica afirma: 

Era este o espírito da época. Não admira pois 
que Orellana, quarenta annos mais tarde da 
descoberta assignalada pelos lusos, para 
amortecer e apagar talvez a deslealdade 
commettida, ao abandonar Pizarro à fome e ao 
frio nos alcantis nevados do Perú, inventasse, 
como incidente theatral da sua descida ao sabor 
de uma caldalosa corrente, as tremendas 
Amazonas, que, de arco e frecha, o assaltaram e 
o escorraçaram rio abaixo. Se na Amazônia já 
refloriam as histórias do variado folklore actual, 
[...], Orellana juntou-lhe mais esta, 
reminiscência lendária da Hellade. As Amazonas, 
consoante os gregos, pertenciam à Capadocia e 
habitavam as margens do Thermodon. 
Queimavam o peito direito, donde se lhe origina 
o nome que significa “sem seios”, para melhor 
manejo do arco e da frecha. (1936, p.132-133) 

Essa mulher destrutiva estaria presente no paralelo mítico que 

podemos estabelecer Diana e mesmo Lilith, a primeira Eva, presente 

nos evangelhos apócrifos, cuja destruição do elemento masculino, 

neste caso se daria por sua sedução e luxúria, levando-o à perdição e 

à loucura. Portanto, podemos identificar uma atitude destrutiva na 

visão dos narradores, quanto à relação mulher/homem. Com as 

Amazonas, a destruição do macho se daria pelo infanticídio; na 

narrativa bíblica se daria pela destruição do adulto. Ambas narrativas, 

porém, guardam em comum a relação sexualidade/morte em 

dimensões diferentes: morte – fruto das fecundações de macho, 

morte fruto da reprodução com o macho.  
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Rodrigues comenta que: 

A mulher da primeira vez é Lilith, que provoca 
em Adão uma sensação angustiante, que lhe 
amedronta. O sangue mencionado na citação 
acima sugere a menstruação, uma característica 
carnal e instintiva da mulher, além da ausência 
de pudor e tabus de Lilith, que apresenta-se 
livremente ao homem, disposta também à 
experiência sexual no ciclo menstrual. A saliva 
reforça o caráter sexual simbólico, remetendo à 
uma idéia de secreções eróticas. Deste modo, 
fica evidente a condição sensual e libertada dos 
preconceitos dentro do universo simbólico 
feminino em Lilith; é essa atuação sexual, que 
leva o homem ao êxtase e fora do controle 
sobre si mesmo, o que amedronta o universo 
simbólico masculino expressado em Adão: por 
isto, ele se afasta e busca uma companheira 
adequada – ou seja, submissa, obediente, que 
sinta-se inferior. (2007, p.4-5) 

La Cruz descreve a mesma organização do aldeamento das 

Amazonas e reforça sua valentia, quando diz: 

En los Omaguas oímos decir, que en nuestro 
grande río abajo había una provincia de mujeres 
que vivían solas sin varones, y que solo tenían 
amistad con aquellos, que cada año por cierto 
tiempo las iban á visitar, y que usaban de arco y 
flecha y que eran muy batientes. (1900, p.116) 

O autor faz uma explicação importante, descrevendo a 

alteração do nome do Rio Amazonas quando de sua passagem por 

outros países, ao afirmar que: 

De aquí se tomó ocasión para dar el tal nombre 
de las Amazonas á nuestro gran Río de San 
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Francisco del Quito, siendo así que desde este 
río pequeño de las dichas Amazonas hasta el 
nacimiento del grande nuestro, hay cerca de I… 
leguas, y desde este río de las Amazonas á la 
mar, habrá poco más de 300. Y en comparación 
de nuestro gran Río de San Francisco, es el que 
llaman de las Amazonas, muy pequeño río. 
(1900, p.117) 

Podemos afirmar que, pelos relatos dos primeiros 

exploradores, as diferentes narrativas reforçaram o mito das 

Amazonas como o padrão da mulher independente. Bittencourt 

(1985) capta a visão de mundo desses exploradores (espanhóis e 

portugueses) que se caracterizavam pela audácia em desvendar os 

mistérios de uma terra prenha e de fabulosas riquezas. Citando que 

fazia parte da horda de Francisco Pizarro, Francisco de Orellana, 

fugindo do próprio Pizarro, talvez para se apoderar de 100 mil libras 

de ouro do qual era depositário, chega à região amazônica, como 

assim descreve: 

Chega ao Napo; d’ahi passa ao valle do 
Amazonas, que, pela primeira vez, recebia a 
visita de homens civilizados. Isto, em 1540. [...] 
O aventureiro dá o seu próprio nome ao grande 
rio. Mas, ao passar pela fóz do Nhamundá, é 
atacado por uma tribu selvagem (talvez a dos 
icamiabas), que presumiu ser composta de 
mulheres. Lembrou-se então das lendárias 
guerreiras da Cappadocia e resolve mudar para 
o de Amazonas o nome do rio que percorria, 
quase ao sabor da sua impetuosa corrente. 
(1985, p.254) 

O autor reafirma que o mistério envolvendo o mito das 

Amazonas encontra suas razões no ideário europeu das lendárias 

mulheres guerreiras da Capadócia, enfatizando o aspecto delirante de 
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um explorador que, em meio a torturante viagem, falece sem poder 

regressar à Espanha para narrar seus feitos. Segundo Bittencourt, 

Orellana foi o verdadeiro descobridor do grande rio, e coube ao padre 

Gaspar de Carvajal descrever seus feitos no diário de viagem de 

Orellana. O mistério da mítica luta entre Orellana e as Amazonas é o 

que Cascudo não justifica ao incluir esse mito em sua obra Geografia 

dos Mitos Brasileiros. 

As Amazonas impressionaram muito as 
inteligências dos colonos, mas dos colonos que 
tinham livros. Debalde, nas almas palpitantes do 
povo que vêem Mapinguaris e Capelobos, 
procuraremos o rastro viril da Amazona, valente 
e nua, batendo contra Orellana, há 
quatrocentos anos. Por isso não as deixei entrar 
neste livro [...] (2002, p.375) 

Diante do contexto apresentado, identificamos que o mistério 

em torno da existência das Amazonas perpassa não apenas a 

mitologia americana mas também a ocidental, sendo pertinente sua 

caracterização como um padrão do feminino, que foge ao imaginário 

predominantemente patriarcal do colonizador europeu. Assim, 

quando Ernst Cassirer no livro Linguagem e mito nos lembra que para 

além da lógica e do conhecimento do espírito humano, o homem 

valeu-se de distintas representações da linguagem, este recoloca a 

narrativa mítica ao lado da ciência linguística como aquelas que 

aclararam os processos de representação espontânea, inconsciente 

de nossas epistemologias a ponto de afirmar: 

A linguagem é que, dentre a massa de 
expressões individuais equivalente, aos poucos 
produz uma expressão, que logo estende seu 
domínio sobre um número sempre crescente de 
casos, até que, por fim, se presta à abranger 
todos eles e pode tornar-se, conceito genérico. 
(1992, p.29-30) 
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Portanto, podemos afirmar que os processos de composição de 

personagens, conforme fora descrito anteriormente, mesmo marcado 

pela visão do europeu colonizador ou de outros viajantes, que 

tentaram em diferentes momentos, desqualificar o efeito mítico da 

narrativa das amazonas, não conseguiu interpor o fascínio que o mito 

oferece na composição da personagem-mulher independente, pois 

como afirma Ruthven na obra O mito: 

Assim como um mito pode ser tornado 
histórico, a história também é passível de 
mitificação por parte daqueles que possuem o 
talento faulkneriano que sublima o real no 
apócrifo. [...] A incursão do mito na história, 
completa-se pela invasão do âmbito dos mitos 
pela história, porque ambos os processos 
tentam evadir a inefabilidade dos eventos 
isolados: por compreender que o realmente 
acontecido (res gestae) é conhecível somente 
através de um relato do que aconteceu (história 
rerum gestarum), o historiador torna-se uma 
espécie de fazedor de mitos contra a sua 
vontade. (1997, p.22) 

Sublimar, talvez seja a melhor forma de abordar a dimensão 

fantástica e insólita das personagens humanas e não humanas 

presentes nas narrativas orais ou escritas amazônicas que analisamos 

sob o aspecto do processo de composição dessas personagens no 

insólito e misterioso cenário da floresta amazônica e de seu rio. 

Após analisarmos como o mito das Amazonas foi visto e 

descrito pelos expedicionários, podemos estabelecer um paralelo 

com a descrição do perfil de mulher do mito das Amazonas com o 
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perfil do mito de Lilith, considerada a primeira Eva, e aquela que 

levou à destruição do homem. 

Sicuteri, ao analisar o mito das Amazonas, diz que: 

“Constituem a experiência arcaica daquilo que hoje é chamado de 

modo bastante impróprio de feminismo” (1987, p.92). 

Quanto ao significado etimológico da palavra, Sicuteri diz que:  

A palavra original amazona significa sem seio 
[...] mulher – lua. [...] as Amazonas são criaturas 
de Ares e Ártemis (que correspondem ao casal 
romano Marte e Diana Caçadora). [...]. Elas eram 
belíssimas, audazes e ferozes (1987, p.92) 

Retomando a questão da destinação dos filhos do sexo 

masculino, Sicuteri (1987) cita o ritual de morte dos meninos como 

uma analogia com a tendência de Lilith diante de seus filhos, ou seja, 

aquela que participa e elabora rituais macabros envolvendo muito 

sangue. 

Sicuteri afirma, segundo descrições de Virgílio e Píndaro, que: 

Carregavam arcos de bronze pesados e 
pequenos escudos em forma de meia-lua. Elmo, 
vestes e cinturão eram feitos com peles de 
animais ferozes. [...]. O elemento fundamental 
da psicologia das amazonas é: a rejeição do 
homem e a intolerância absoluta em relação ao 
amor e ao matrimônio. [...] na obra de Ésquilo, 
As Suplicantes, elas são as virgens que se 
recusam ao matrimônio. Obrigadas a se casarem 
[...] mataram os respectivos maridos. [...] as 
Amazonas são punidas, pelo imperturbável 
Zeus, por haverem transgredido a ordenação 
cósmica; portanto, verdadeiras Liliths. (1987, 
p.94) 

Diante desta afirmação de Sicuteri (1987), podemos 

depreender algumas características de como o mito das Amazonas, 
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em comparação ao mito de Lilith, apresenta um perfil de mulher 

independente e que transgrida a ordem patriarcal estabelecida, a 

ponto de serem essas mulheres chamadas de demoníacas. 

Desde os relatos bem elaborados de Gandía (1946) até o relato 

de Sicuteri (1987), podemos perceber que todos trazem em comum a 

descrição das Amazonas como mulheres guerreiras e independentes, 

que deveriam ser banidas da ordem patriarcal vigente. 

Se Cascudo faz referências à característica que lhe dá o nome, 

ou seja, mulheres sem seio, e justifica esse sinal como necessidade de 

uma guerreira, Sicuteri de certa forma refuta esta referência, mas 

deixa espaço para a presença do imaginário, ao dizer: 

A fantasia popular quer que cada Amazona 
mutile um seio para ser mais livre para usar o 
arco, mas não existem documentos que atestem 
esse fato. Aqui, mais que nunca, é possível 
imaginar uma fantasia de remoção das 
características sexuais rejeitadas. (1987, p.93) 

Esta fantasia de remoção das características sexuais rejeitadas 

marca de forma significativa a mitologia Greco-romana sob o 

surgimento da via láctea e a conotação negativa que a mulher 

independente, no caso guerreira, carrega diante de uma renúncia à 

sua maternidade por meio da amputação do seio. Assim, como 

afirma Manguel sobre o papel do seio: 

Na mitologia grega romana e etrusca, Juno 
(Hera ou Uni) adota Hércules (Héracles), dando 
o leite do seu peito; a Via Lactea formou-se 
quando ela puxou o mamilo dos lábios sôfregos 
do herói e esguichou leite pelo céu. Nessa 
conotação negativa, o seio recusado denota a 
renúncia da maternidade: as amazonas 
amputam o seio direito a fim de poder puxar 
seu arco, disparar a flechas com mais eficácia e 
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tornarem-se melhores guerreiras, trocando o 
papel de Vênus pelo de Marte. (2011, p.65-66) 

Na relação de difusão do mito na América, Gandía (1946) parte 

de uma prerrogativa pertinente ao afirmar que os mitos e lendas 

envolvendo mulheres guerreiras já existiam na Europa. A mesma 

referência faz Sicuteri (1987). 

É importante notar nas descrições citadas, tanto aquelas que 

relatam o mito na América luso-espanhola quanto no caso ocidental, 

que a provável existência de sociedades governadas por mulheres são 

vistas como patológicas, “destoando com das sociedades patriarcais, 

consideradas corretas”. Como complementa Koltuv: 

As forças da sexualidade do nascimento, da vida 
e da morte, do magico ciclo da vida eram, 
originalmente governadas pela Deusa. Com o 
advento do patriarcado, poder de vida e morte 
tornou-se uma prerrogativa do Deus masculino, 
enquanto a sexualidade e mágica foram 
separadas da procriação e da maternidade. 
Neste sentido, Deus é Uno, ao passo que a 
Deusa tornou-se duas. (1997, p.27) 

Parece impossível conceber uma sociedade governada por 

mulheres, na ligação Lilith – Amazonas, particularmente no caso 

europeu, uma vez que essas mulheres sofrem a punição de Zeus por 

não se submeterem aos homens. Assim, esse primitivo feminismo, 

considerado termo bastante impróprio para Sicuteri (1987), marca 

uma predominância na sociedade ocidental do patriarcalismo como 

um dos elementos estruturadores da cultura e dominação por ele 

gerada. 

A própria diferenciação que Gandía (1946) faz ao afirmar que 

as Amazonas são filhas do Sol, e Sicuteri (1987), ao lembrar que as 

mesmas são filhas da Lua, representa uma distinção interessante, 

pois esses dois astros exercem influência sobre os homens e 
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particularmente sobre a chamada sensibilidade feminina; daí a 

função de sacerdotisa, que somente o aguçado sentido feminino sabe 

manipular. 

No mito das amazonas, essas mulheres vivem isoladas, e 

tornam sectária a relação com o culto ao Sol e passam a ocupar no 

seu grupo um papel que na tribo era desempenhado pelo Xamã, 

quase sempre homens, que exercem um poder sobre natural sobre 

seus membros. 

Sob o aspecto feminino, o papel de isolamento, para o 

exercício do sacerdócio e da função ritual é visto de forma negativa e 

somente é valorizado quando exercido pelo elemento masculino, que 

podemos citar como marca do início do cristianismo 

institucionalizado enquanto religião. 

Uma última ligação que pode ser identificada aparece na 

própria caracterização dessas mulheres como virgens e que recusam 

o matrimônio além dos preceitos rituais. Percebemos também, aí, 

que uma possível forma de “não submissão ao homem”, como 

requer a “ordem cósmica”, contraria a ordem patriarcal vigente. 

Portanto a composição da figura mítica de mulher 

independente fez com que Carvalho reafirmasse que: 

Teríamos, assim, que considerar também a 
figura da “mulher-trickster”, categoria que 
corresponde na mitologia grega, à Hebe (Diana 
Caçadora), à Circe da Odisséia (que transforma 
homens em animais), à Baba Yaga russa (a 
terrível mãe da floresta), à divindade castradora 
dos caçadores siberianos (e aqui se encaixa o 
motivo da “vagina dentada”) e a tanta outras 
“mães do mato” ligadas a caça ou mesmo outras 
“senhora dos animais” ligadas a pesca, desde a 
sangrenta Sedna das profundidades oceânicas 
dos mitos esquimós, até as Sereias do Velho 
Mundo (que enfeitiçam com o seu canto) e as 
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suas equivalentes no Brasil colonizado, Yemanjá 
e Yara. (1985, p.181) 

Carvalho é que irá recolocar historicamente o papel do 

feminino sob a ótica da mulher independente ao enumerar as 

diversas mitologias enunciadas sob a personificação do que ela 

denomina de uma mulher-trickster, terrível e perigosa ao equivalente 

papel atribuído ao macho de forma paradigmática. 

Sob o aspecto fantástico e insólito o mito das Amazonas pode, 

com certeza, ser caracterizado pela personificação de mulheres 

independentes, pois esse mito reafirma o elo entre a personalidade 

feminina e suas lutas contra os processos de dominação masculina 

presentes até hoje. 

Essa é a função fundante do mito, pois, de uma forma ou de 

outra, a sua recorrência ocidental e americana resgatam na mulher, a 

fonte de inspiração de ideais de liberdade e igualdade que ao se 

firmarem antropologicamente nas diferenças masculino/feminino, 

nos reporta ao estado de magia mítico, que não podemos explicar, 

mas que podemos sentir e ver atuar em nós. 

É essa magia do mito que não podemos explicar, mas que 

podemos ver atuar em todos nós. 
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Pedro Puro Sasse da Silva (UFF) 

Em sua introdução ao livro The Dystopian Impulse in Modern 

Literature, Keith Booker (1994, p.1-2) utiliza a Disneyworld – ou, de 

forma mais geral, os parques temáticos – para apresentar as ideias de 

utopia e distopia. Locais arquitetados para unirem com perfeição o 

ápice do desenvolvimento tecnológico e do entretenimento com o 

encanto dos mundos fantásticos, esses lugares poderiam ser vistos 

como uma representação, ainda que limitada, da utopia. Dentro dos 

limites do reino mágico da Disney não há criminalidade, trânsito, 

guerra ou pobreza, apenas alegria e prazer. Se, no entanto, alguém se 

distancia da sedução hipnótica fornecida por eles, pode perceber o 

potencial distópico que o mesmo espaço também simboliza: uma 

multidão de humanos transformados em rebanho, andando 

cronometradamente de uma fila para outra, rodopiando repetidas 

vezes em trens mecânicos que não levam a lugar nenhum, 

consumindo desenfreadamente em uma completa fuga da realidade. 

Não à toa, a ficção explorou exaustivamente essa ambivalência dos 

parques de diversão para construir cenários de horror. 

O ponto mais importante dessa imagem é compreender como 

um mesmo espaço e um mesmo ideal de desenvolvimento, progresso 

ou felicidade pode conter, em gérmen, uma visão negativa de si 

mesmo. Quando magnificados ao extremo que a utopia pede, surgem 

em suas sombras a projeção dos medos e ameaças que subjazem 

nesses mesmos ideais, elementos constituidores da distopia. 
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Os cidadãos do começo do século XX são os herdeiros 

justamente dessa sombra, da frustração com todo ideal de progresso 

tecnológico e científico prometido pelos Oitocentos (CARTWRIGHT, 

2005, p.14). Diante de um mundo que havia falhado em alcançar as 

maravilhas da modernidade e que, em troca, experimentara, entre 

guerras e revoluções sangrentas, todos os horrores que a ciência é 

capaz de produzir, a ficção distópica57 surge como um gênero porta-

voz dos medos não só relacionados à ciência, mas também às 

ameaças políticas, sociais, ecológicas e mesmo morais que surgem 

com seu avanço, ou seja, é uma reação à própria noção de progresso. 

Se a utopia, enquanto ideal de sociedade, expectativa de um 

mundo não só melhor, mas potencialmente perfeito, pode ser vista 

desde a República de Platão, tanto o termo quanto sua representação 

mais concreta e sistemática se dá apenas a partir de 1516, com a 

publicação da Utopia, de Thomas More. Sátiras, ainda que veladas 

por certo otimismo, da sociedade contemporânea, obras como a de 

More ou a Nova Atlântida (1624), de Francis Bacon, expunham 

avançadas sociedades hipotéticas que haviam superado, através da 

ciência, as aflições da humanidade. Através dessa hipérbole positiva, 

criava-se um contraste que dava relevo às questões sociais em que os 

leitores estavam inseridos, como poder, ética ou educação. 

                                                           
57

 Ainda que a literatura distópica mantenha certas características em comum ao 
longo de sua trajetória, vamos nos focar, nesse trabalho, em analisar as proximidades 
do Gótico com as ditas distopias clássicas, evitando aquelas que se desenvolvem a 
partir da segunda metade do século XX. Tal escolha se deve, primeiro, à maior 
circulação que essas obras tiveram ao longo dos anos, tornando os exemplos mais 
eficazes. Além disso, devido a certas diferenças na construção das sociedades 
distópicas do modelo clássico e das distopias pós-modernas, seria preciso analisar os 
dois casos em separado, o que demandaria um trabalho todo voltado apenas para 
isso. No entanto, como veremos, durante a análise de Não verás país nenhum, 
devido a algumas de suas características, mencionaremos alguns pontos da vertente 
pós-moderna. 
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O século XIX e principalmente o XX mostraram, contudo, que 

se tornava cada vez mais difícil atribuir à ciência e à tecnologia um 

papel redentor da humanidade. Pelo contrário, seu potencial, nas 

mãos do homem, poderia levar a pesadelos de extermínio, vigilância, 

dominação e exclusão. Dessa forma, já em finais do século XIX, obras 

como A máquina do tempo (1895), de Wells, mostram as raízes de um 

gênero que, em vez de criar projeções positivas de uma sociedade 

científica e tecnologicamente avançada, criticará o presente através 

de uma caricatura grotesca do mundo contemporâneo projetada no 

futuro, na qual o progresso é o principal causador da miséria 

humana. 

Dentre os precursores do gênero, cujas raízes estão na virada 

do XIX para o XX, com autores como Wells e Forster, três obras são 

consideradas basilares para a consolidação da ficção distópica: Nós 

(1924), do escritor russo Yevgeny Zamyatin; e os ingleses Admirável 

mundo novo (1932), de Aldous Huxley, e 1984 (1949), de George 

Orwell. Essas obras têm em comum, ainda que o façam de formas 

distintas, a tematização da falta de liberdade, a perda da identidade 

em prol de um construto coletivo, o apagamento da história, a 

alienação causada pela tecnologia, os horrores da ciência e a grande 

ameaça representada por um regime totalitário sem opositores. 

Se, nas primeiras utopias, a sociedade avançada era deslocada 

no espaço e revelada através dos olhos de um estrangeiro 

contemporâneo à própria publicação da obra que lá pisava pela 

primeira vez, na distopia, tradicionalmente, o deslocamento é 

temporal – o autor projeta no futuro os piores traços da sociedade na 

qual está inserido. Com isso, em muitos casos, cria-se uma sensação 

de aprisionamento, uma vez que o espaço de fuga e liberdade tende 

a se descolar para um passado inacessível que pode, no máximo, 

tentar ser recuperado através da memória, de objetos ou da 

recuperação de certas práticas. Oposto ao que ocorre na utopia, nas 

distopias clássicas não é um viajante que descobre uma nova 
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sociedade, mas um cidadão inserido na comunidade distópica que, 

deixando de ver os encantos de uma Disney World, se descobre 

aprisionado em um circo de horrores. 

Bem antes, no entanto, de a ficção distópica se consolidar 

como gênero de crítica social ao suposto progresso, o Gótico já 

mostrava os perigos dos excessos da razão e da ciência. Para o Gótico 

setecentista, a reação era contra as rápidas mudanças sociais e 

políticas causadas pelo Iluminismo e pela Revolução Francesa. O 

passado feudal, bárbaro e supersticioso no qual as histórias eram 

ambientadas servia de contraponto e crítica ao Século das Luzes58. Já 

no Gótico do século XIX, as ameaças residem na expansão da 

metrópole moderna, na revolução industrial e nos muitos avanços da 

ciência, dando à ficção gótica o papel de mostrar o lado sombrio 

desse vertiginoso progresso, como vemos em autores como Mary 

Shelley, Allan Poe e Dickens. 

De fato, alguns autores (CARTWRIGHT, 2005; SCHÄFER, 1975) 

defendem que a ficção distópica ou foi influenciada fortemente pelo 

romance gótico, ou seria ela mesma um desdobramento do gênero 

no século XX. Ainda que, no senso comum, o Gótico seja associado, 

sobretudo, às características mais explícitas de sua vertente 

setecentista, e, assim, relacionado ao passado, aos castelos, 

catacumbas e fantasmagorias, o gênero, se visto em uma perspectiva 

mais abrangente, pode apresentar inúmeros pontos de contato com a 

ficção distópica. 

Pretendemos, ao longo deste artigo, mostrar as relações entre 

a ficção gótica e a ficção distópica, propondo uma leitura desta como 

vertente do gótico no século XX e XXI. Para tal, faremos dois 

                                                           
58

 Como veremos de forma mais explícita adiante, o Gótico, enquanto gênero focado 
nos excessos e transgressões da sociedade, também fará uma crítica aos extremos da 
paixão, mostrando como a razão pode ser utilizada para evitar o horror da loucura, 
do pesadelo ou da ilusão – o que ocorre, por exemplo, nas narrativas de Ann 
Radcliffe. 
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movimentos: inicialmente, partindo dos estudos de Fred Botting 

sobre o Gótico, mostraremos como as obras basilares do gênero 

distópico apresentam muitas das características fundamentais do 

gênero; uma vez que tais obras já tem uma extensa fortuna crítica, 

optamos, para explicitar algumas das características antes 

mencionadas, por uma análise do romance de Ignácio de Loyola 

Brandão Não verás país nenhum (1981), obra que, defendemos, é 

parte do gênero distópico na literatura brasileira. Com isso, não só 

fortalecemos os estudos do Gótico e da distopia no Brasil, áreas que 

só recentemente vêm ganhando atenção crítica, como oferecemos 

uma nova perspectiva que fuja ao cânone distópico, observando 

semelhanças e diferenças que surgem dessa diferença. 

A primeira questão que pode surgir ao apresentarmos uma 

relação entre a ficção gótica e a ficção distópica está relacionada, 

sobretudo, a uma visão limitada do Gótico que o restringe à sua 

vertente setecentista, marcada pela ambientação num passado 

feudal de florestas ermas, castelos obscuros, sugestões sobrenaturais 

e vilões aristocratas. Dessa forma, surgiria uma óbvia discrepância: 

como um gênero que aponta para um passado medieval e 

supersticioso se relaciona com o que parece ser sua antítese, um 

gênero marcado pela projeção futurista e pelo domínio científico e 

tecnológico? 

Dois esclarecimentos nos ajudam a desfazer esse aparente 

problema. Primeiro, ainda que o Gótico setecentista seja, de fato, 

marcado pelas características acima mencionadas, ao entender o 

gênero de forma trans-histórica – como muitos dos teóricos do 

Gótico optam por fazer –, passamos a observar que a poética gótica 

se adapta a diferentes contextos temporais e espaciais. No Gótico do 

século XIX, vemos que o passado feudal dá lugar ao presente, e as 
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ruínas ermas abrem espaço para os becos labirínticos da metrópole 

moderna, como podemos ver em Poe e Dickens (BOTTING, 2005, 

p.74), por exemplo. Se avançarmos, ainda, ao gótico do século XX, 

perceberemos que mesmo a ficção científica – da qual a Distopia é 

inegavelmente próxima, se não integrante – muitas vezes pode ser 

vista como herdeira do Gótico. Botting, ao analisar a presença do 

gênero no século XX, dedica um tópico inteiro à ficção científica, 

apontando a união de ambos desde Frankenstein, ou o Prometeu 

moderno (1818), de Mary Shelley até obras cinematográficas como 

Alien (1979), de Ridley Scott (2005, p.107). 

Para este trabalho, contudo, nos atrai sua identificação de 

Neuromancer (1984), de William Gibson, e Blade Runner (1982), 

também de Ridley Scott, com o Gótico. Ambas as obras não só fazem 

parte da ficção científica como são consideradas parte do gênero 

distópico. Dessa forma, vemos que já existe, mesmo nos estudos do 

Gótico, uma pré-disposição a ver a Distopia como um dos 

desdobramentos desse vasto gênero. 

Enquanto tal exposição resolve a aparente contradição antes 

apresentada, cria uma nova questão: se o Gótico não é apenas esse 

gênero convencional de castelos e ruínas, se pode ser identificado em 

ambientes e temáticas tão díspares quanto um sobrenatural passado 

feudal e uma metrópole futurista ultra tecnológica, o que, então, 

caracterizaria a poética gótica? 

Uma vez que, dentro dessa visão, não se pode definir o Gótico 

através de aspectos arquitetônicos ou temáticos de uma de suas 

manifestações, Botting o caracteriza através de um elemento que 

afirma poder ser encontrado ao longo de todas as suas variantes. 

Para ele, “Gótico significa uma escrita do excesso” (2005, p.1. – 

Tradução nossa). 

Por um lado, o excesso se manifesta de forma estética, uma vez 

que no Gótico os espaços são excessivos por sua magnitude – os 

castelos medievais, as visões sublimes de montanhas, do mar e das 
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florestas –, por sua complexidade – a sensação labiríntica das 

passagens secretas, dos becos urbanos ou das naves espaciais – ou 

pela ameaça que representam – cidades violentas e caóticas, 

instituições corrompidas, vilões cruéis. 

Por outro, vemos a manifestação desse excesso como forma de 

ressaltar os limites, restrições e tabus da sociedade. O excesso, assim, 

representa “a fascinação com transgressão e a ansiedade sobre os 

limites e fronteiras” (BOTTING, 2005, p.1 − tradução do autor). Esse 

excesso pode ser visto tanto no plano individual, revelando os vícios 

ocultos da família burguesa vitoriana; no plano institucional, expondo 

os pecados de um clero corrompido; ou ainda social, denunciando os 

danos do capitalismo industrial sobre os mais pobres. 

Com isso, fica claro que o Gótico é fortemente ligado à política. 

Ainda que sua posição não seja explícita e pedagógica e que, muitas 

vezes, sua ambivalência acabe levando a discussões sobre o suposto 

moralismo ou subversão do gênero, é inegável que o Gótico provoca 

uma forte reflexão sobre os padrões da sociedade que o lê. Mesmo 

Sade, ainda no século XVIII, percebia que o Gótico “se tornara o fruto 

indispensável dos abalos revolucionários de que a Europa Inteira se 

ressentia” (SADE, 2002, p.45). 

Botting mostra, ainda, como a década da Revolução Francesa 

coincide com o ápice da popularidade da ficção gótica. Dessa forma, 

notamos como não só o gênero coloca em xeque os limites da 

sociedade para discutir as ansiedades de seu tempo, como essa 

própria sociedade se interessa por uma ficção que dê conta de 

discutir tais questões. 

Podemos, então, partir da ideia de que diferentes vertentes do 

Gótico não seriam necessariamente relacionadas entre si por 

elementos arquitetônicos, personagens específicas ou recortes 

temporais, mas compartilham uma mesma poética, baseada em 

personagens, espaços e atos marcados por excesso e transgressão 
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dos limites impostos como forma de discutir os medos, ansiedades e 

inseguranças da sociedade que a produz. 

Tal definição, como pretendemos demonstrar, se aplica com 

eficácia também ao gênero distópico, tornando-o um bom candidato 

a uma vertente do Gótico no século XX e XXI. Tom Moylan, em Scraps 

of the untaited sky (2000), mostra através de um dos precursores dos 

cânones da literatura distópica, “The machine stops” (1908), de E.M. 

Forster, como o gênero – e a própria utopia – tem suas raízes na 

tradição satírica, em que excesso e crítica social andam lado a lado59. 

Enquanto, no entanto, na tradição utópica vemos uma extrapolação 

otimista da ciência e tecnologia, a distopia faz uma inversão 

fundamental: o foco deixa de residir na esperança para residir nos 

terrores da História (2000, p.111). 

Por mais que seja uma narrativa ambientada em um futuro 

distante, em uma sociedade muitas vezes drasticamente diferente da 

nossa, as questões suscitadas ao longo dessas obras não poderiam 

ser mais contemporâneas ao seu contexto de produção 

(CARTWRIGTH, 2005, p.12). Podemos ir além e dizer que não só tais 

questões apontam para o presente da sociedade na qual a obra surge 

– afinal, de uma forma ou outra, toda obra acaba falando algo sobre 

seu próprio tempo – mas que tais questões sustentam toda a 

constituição da sociedade hipotética apresentada por essas distopias. 

Não se trata, assim, simplesmente de dizer que há, em 

Admirável mundo novo, uma preocupação com a perda da 

individualidade, ou que há, em 1984, um aviso contra regimes 

                                                           
59

 De fato, a tradição satírica parece antecipar algumas das características que vão ser 
encontradas também no Gótico: a representação dos vícios, a presença do baixo 
corporal, a tensão entre humor e horror e certo viés moralista, entre outros. O 
Gótico, no entanto, como uma poética altamente convencional, terá uma série de 
topoi (como a recorrência fantasmagórica do passado, a ambivalência moral, a 
obscuridade etc ) que o faz ser visto menos como parte da tradição satírica que como 
herdeiro dela. 



717 
 

totalitários. O processo de formulação das comunidades imaginadas 

por esses autores é baseado na extrapolação dos medos próprios de 

suas épocas. Dessa forma, na sociedade distópica, tudo se torna 

excesso: os mecanismos de controle que começam a despontar no 

século XX, nessas histórias subjugam completamente o homem; 

regimes totalitários foram capazes de dominar o mundo; esforços em 

lidar com o caos social se tornam métodos desumanos de 

apagamento da individualidade e iniciativa; a frustração com a 

modernidade é transformada em um verdadeiro pesadelo do 

progresso. 

Enquanto esse excesso fundador da sociedade distópica 

constrói o espaço narrativo dessas obras, todo enredo das distopias 

só entra em movimento através de uma drástica transgressão. Seja 

em Nós, Admirável mundo novo, 1984 ou Fahrenheit 451 (1953), o 

protagonista é sempre uma personagem que, em algum momento, 

irá romper com toda a noção de ordem da sociedade em que está 

inserida. É importante perceber que se aliam, nesse sentido, o 

excesso e a transgressão: não se trata de ter um vício ou cometer um 

crime, mas de questionar toda a ideia de ordem, moral, economia ou 

justiça envolvida na constituição daquela comunidade. 

Uma forma bem específica e recorrente desse excesso Gótico 

que também encontraremos nas distopias se dá na representação 

dos perigos encontrados ao cruzar os limites da razão e da paixão. Em 

sua ambivalência, o Gótico, ao mesmo tempo em que desafia os 

valores da razão iluminista no deslocamento ao passado feudal 

supersticioso ou místico, também os reafirma ao punir os excessos da 

paixão, do desejo ou do vício. Dessa forma, “Indivíduos eram 

produtos divididos da razão e do desejo, sujeitos tanto à obsessão, ao 

narcisismo e ao próprio prazer quanto a racionais e responsáveis 

códigos de comportamento” (BOTTING, 2005, p.8 − tradução do 

autor). 
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Por um lado, toda sociedade distópica representa um claro 

alerta aos perigos que o excesso da razão pode criar no plano social. 

Em 1984, a tecnologia é capaz de reescrever a História; em Admirável 

mundo novo, toda a sociedade é fruto de um projeto tecnológico de 

seleção artificial e castas biologicamente determinadas; em Nós, os 

sujeitos são progressivamente reificados, pensando apenas de forma 

lógico-matemática, agindo de forma burocrática, tendo números de 

série em vez de nomes e tornando-se, por fim, apenas máquinas em 

forma humana. 

É importante, contudo, ressaltar que a razão excessiva 

encontrada nessas obras não está relacionada a uma razão crítica, 

mas a uma razão binária, maquinal. Dessa forma, uma constante 

entre todas essas obras e elemento central em Fahrenheit 451, é o 

banimento das artes que instigam o pensamento. Por mais que em 

todos os casos haja formas de entretenimento televisivo e mesmo 

literário – em 1984 há máquinas que produzem ficção – em todos os 

casos os ditos grandes romances, a alta poesia e a filosofia são 

prontamente excluídas da sociedade. 

Por outro lado, o excesso de paixão também pode ser encarado 

como um perigo. Nas principais obras da distopia clássica vemos uma 

peculiar constante: a conscientização do protagonista que permite 

que o enredo entre em movimento é sempre motivado, total ou 

parcialmente, por uma paixão: Winston Smith tem Julia, Bernard 

Marx e John têm Lenina Crowe, D-503 tem I-330, e Guy Montag tem 

Clarisse McClellan. Caso a consequência dessa paixão fosse 

unicamente a libertação da alienação distópica, não haveria um alerta 

quanto aos seus perigos. No entanto, em todos os casos, de uma 

forma ou outra, essa libertação vem acompanhada de consequências 

devastadoras: Winston e Julia torturados, Bernard e John banidos, D-

503 lobotomizado, Clarisse morta. 

Não é apenas nessas características centrais que encontramos 

proximidade entre os dois gêneros. Ainda que ambientada no futuro, 
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a narrativa distópica utiliza frequentemente espaços próprios do 

Gótico, descritos com o mesmo estilo sobrecarregado de tons 

sombrios e referências à morte e degradação, típicos do gênero: 

Foi como entrar na fria câmara marmórea de 
um mausoléu depois que a lua se pôs. Escuridão 
total, nem um traço do mundo prateado lá de 
fora, as janelas bem fechadas, a alcova era um 
mundo tumular onde nenhum som da grande 
cidade conseguia penetrar. (BRADBURY, 2012) 

O sol avançara e as infindáveis janelas do 
Ministério da Verdade, agora que já não 
recebiam luz direta, pareciam tão temíveis 
quanto as seteiras de uma fortaleza. O coração 
de Winston se encolheu diante do enorme vulto 
piramidal. O edifício era forte demais, não havia 
como tomá-lo. (ORWELL, 2009, p.39) 

Do isolamento e escuridão dos mausoléus à imensidão 

inabalável e sublime das fortalezas, mesmo as imagens que remetem 

ao passado feudal encontram espaço no ambiente distópico. Não 

obstante, é com o gótico do século XIX que os ambientes da ficção 

distópica encontram mais semelhança. As catacumbas dão lugar ao 

laboratório e os castelos abrem espaço para uma cidade em ruínas, 

labiríntica e superlotada: 

Apesar do verão que reinava para além das 
vidraças, apesar do calor tropical da própria 
sala, a luz tênue que entrava pelas janelas era 
fria e crua, buscando, faminta, algum manequim 
coberto de roupas, algum vulto acadêmico 
pálido e arrepiado, mas só encontrando o vidro, 
o níquel e a porcelana de brilho glacial de um 
laboratório. À algidez hibernal respondia a 
algidez hibernal. As blusas dos trabalhadores 
eram brancas, suas mãos estavam revestidas de 
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luvas de borracha pálida, de tonalidade 
cadavérica. A luz era gelada, morta, espectral. 
(HUXLEY, 2014, p.21) 

Será que sempre houvera aquele cenário de 
casas do século XIX caindo aos pedaços, paredes 
laterais escoradas com vigas de madeira, janelas 
remendadas com papelão, telhados reforçados 
com chapas de ferro corrugado, decrépitos 
muros de jardins adernando em todas as 
direções? (ORWELL, 2004, p.13-14) 

A ideia de “mar de gente”, a multidão que surge com a 

ascensão da metrópole moderna, é também um elemento 

importante para ambos os gêneros. Já presente em “O homem da 

multidão” (1840), de Poe, a ideia da multidão surge nas distopias 

através, sobretudo, de uma coletividade compulsória e sufocante, da 

qual os protagonistas tentam escapar através da reafirmação de sua 

individualidade – seja pelo amor, pela arte, pela crítica, pelo crime 

etc. Em Nós a coletividade já é expressa no próprio título e é de tal 

forma extremada que as casas são transparentes para que ninguém 

cultive a ideia de privacidade. Nas demais obras, não deixamos de 

ver, também, certa dissolução ou mesmo criminalização da 

individualidade: a união pelos ideais do Partido em 1984, a poligamia 

compulsória em Admirável mundo novo ou o sistema de telas 

múltiplas e os programas interativos em Fahrenheit 451. 

Percebemos, assim, que a Distopia, ao utilizar os diversos 

aspectos do Gótico aqui apresentados, compartilha com esse gênero 

um de seus objetivos centrais: colocar como questão os problemas, 

medos e limites de seu próprio tempo, sendo, assim, uma ferramenta 

de crítica política e social. Ainda que pudéssemos listar outras 

características que fortalecem a tese de que a distopia, se não é 

diretamente uma vertente do Gótico no século XX, ao menos utiliza 
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muitas de suas estratégias narrativas, optamos por aprofundar as 

características já descritas através da análise de nosso corpus. 

Ainda que trabalhar com uma das obras supracitadas facilitaria 

a compreensão geral, uma vez que são amplamente conhecidas, 

acreditamos que, devido a sua extensa fortuna crítica, muito do que 

se poderia falar sobre os elementos góticos nelas encontrados já 

pode ser visto em outros textos (SCHÄFER, 1979; CARTWRIGTH, 

2005). 

Da mesma forma que as distopias da primeira metade do 

século XX surgem de uma situação política tensa, com, entre outros 

horrores, duas guerras mundiais vividas de perto por seus autores, no 

Brasil, Não verás país nenhum é publicado durante um período 

delicado de nossa política: a ditadura militar. O autor, Ignácio de 

Loyola Brandão, jornalista e escritor paulista, já havia sofrido censura 

com seu romance Zero (1975), e encontrou na ficção distópica uma 

forma de contornar a censura militar. Partindo de um conto seu 

anterior, “O homem com um furo na mão”, que passa a servir de 

situação inicial para a obra, Brandão publica, em 1981, Não verás país 

nenhum. 

Nela, Souza, professor universitário afastado do cargo por suas 

atitudes políticas, desperta, um dia, com uma coceira na mão, que 

evolui até se tornar um furo. A peculiar patologia serve como uma 

epifania, o passo final para a tomada de consciência e atitude contra 

o sistema, típica do protagonista distópico. A partir de então, a 

história narra sua decadência, a perda do emprego, o abandono da 

esposa e, ao fim, a prisão e o exílio para a morte. 

A trama central, contudo, nos interessará menos, aqui, do que 

as situações observadas pelo protagonista durante a obra. Narrado 

em primeira pessoa, Souza se torna um guia que descreve com 
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detalhes, como se o fizesse a um estrangeiro, os muitos aspectos 

daquela São Paulo distópica e apocalíptica. Dominada por um sistema 

político corrupto e totalitário, em meio a um ecossistema arruinado 

pela ação do homem, criminalidade e proliferação de doenças 

convivem na cidade com uma burocracia kafkiana em um Brasil 

minguado pela desertificação e pela venda de estados a 

multinacionais. 

Um elemento importante para se frisar antes de analisar a 

sociedade construída na obra de Brandão é a percepção da 

população do meio em que vivem. Nas obras mais tradicionais, a 

maior parte da sociedade vê o sistema em que vivem como ideal, 

utópico. Nessas distopias, de fato, os males, em comparação aos 

problemas das sociedades que lhes antecederam, haviam sido 

reduzidos, se não eliminados – ainda que à custa de liberdade e 

individualidade. Já em Não verás país nenhum, temos uma distopia 

concomitante a um apocalipse ecológico que avança claramente ao 

longo da narrativa. Dessa forma, ainda que a população não tenha 

muito como libertar-se daquele sistema – nem mesmo Souza ou os 

revolucionários podem fazê-lo – vemos em seus discursos não 

ufanismo, mas revolta. 

O excesso gótico surge primeiramente através do problema do 

meio-ambiente. A década de 70, marcada pela consolidação do 

ativismo ambiental, reforçou no imaginário a ideia de um apocalipse 

ecológico. Com altas taxas de desmatamento e poluição, e, 

principalmente, com o início da construção da usina nuclear de 

Angra, o medo de um futuro catastrófico se difundia pela população. 

Na obra, extremam-se todas as consequências negativas 

desses atos, de forma que se constrói um Brasil desolado, em que a 

floresta amazônica se tornou um deserto, as praias são isoladas por 

perigo de contaminação, não há mais solos férteis e resta pouca água 

potável. O pior perigo, contudo, é o aquecimento global. Operando 

uma inversão peculiar em relação ao Gótico, em que é a noite que 
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abriga os males, em Não verás país nenhum é o sol que se torna letal, 

amaldiçoando a humanidade com a clássica fraqueza vampírica: 

O sol atravessava como verruma, matava. Ao 
menos, era a imagem que a gente tinha, porque 
a pessoa dava um berro enorme, apertava a 
cabeça com as duas mãos, o olho saltava, a boca 
se abria em busca de ar. Num segundo, o infeliz 
caía, duro, sem contorcer. A gente via, a alguns 
passos, a pessoa murchando, secando, 
desidratada, a pele se desgrudava como folha 
seca, mais um pouco e os ossos dissolviam. 
(BRANDÃO, 1988, p.193) 

Nesse ambiente completamente hostil, a única forma de 

sobrevivência é manter-se dentro do que parece ser a última 

metrópole do Brasil: retomando um cenário típico do Gótico urbano 

do século XIX, vemos uma São Paulo superlotada, labiríntica e em 

ruínas, com violência e corrupção convivendo com a miséria da maior 

parte de seus cidadãos. Mantendo o padrão das distopias antes 

mencionadas, há também nessa cidade um poder totalitário que 

encabeça o regime. Esse governo, contudo, não funciona de forma 

tão absoluta quanto seus pares estrangeiros. Enquanto os sistemas 

das distopias tradicionais controlam cada aspecto de suas respectivas 

comunidades, o Esquema, como é chamado esse poder central na 

São Paulo futurista, parece surgir como uma força ilusória, unindo de 

forma abstrata uma série de micropoderes que negociam seus 

próprios domínios na cidade. 

Nesse sentido, podemos ver, em Não verás país nenhum, uma 

obra de transição entre o modelo das distopias clássicas, nas quais 

uma das principais características vistas é a presença de um Estado 

forte, de uma instituição totalitária que garante a ordem, e as 

distopias pós-modernas, que poderiam ser caracterizadas seguindo 
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as ideias de Bauman ao discutir os medos usados nas utopias da 

modernidade líquida: 

Não importa onde se ambientem, as utopias 
criadas atualmente reciclam um novo tipo de 
temor: um medo proveniente menos da ação 
que da negligência, horrores surgindo não dos 
excessos e da ambição extrema, mas do próprio 
colapso do controle (tanto por falta de 
habilidade quanto por falta de vontade). [...] na 
ausência de setores responsáveis pela produção 
do medo e de uma equipe geral para comandar 
e dar destino a esses produtos, na ausência de 
um centro de poder para ser invadido, tomado e 
incendiado a fim de livrar a todos de seus 
pavores e fobias, estamos todos condenados a 
confrontar nossos medos individualmente e 
traçar nossas próprias artimanhas e subterfúgios 
para combatê-los, porque os medos que temos 
em comum não culminam em uma união de 
interesses e causa comum, e não se fundem em 
um estímulo de unir forças. (BAUMAN, 2013, 
p.79-80 − tradução do autor) 

Ainda que o poder não tenha sido totalmente descentralizado 

na sociedade de Não verás país nenhum, sua estrutura se dispersa de 

tal forma que encontrar suas origens e entender suas trajetórias 

labirínticas se torna impossível, como confirma o próprio 

protagonista: “Não me peçam para explicar a mecânica da estrutura. 

Não há possibilidade, somente vivendo dentro dela” (BRANDÃO, 

1988, p.38). 

Uma estrutura de poder caótica reflete-se em uma cidade 

igualmente problemática. A representação dessa metrópole, ainda 

mais que seus pares europeus, remete às representações urbanas do 

gótico do XIX. O primeiro elemento que se destaca é a presença 

ameaçadora da multidão: 
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Durante certo tempo comentamos a multidão 
que crescia, dia a dia, na cidade. 
Comentávamos, tranquilamente, sem medo, 
sem realizar o que estava se passando. Era uma 
constatação dos dias que corriam. Não me 
preocupava de onde tais pessoas vinham, ou 
porque estavam vindo. Ou quem eram. As ruas 
iam se enchendo, cada vez mais intransitáveis. 
Vieram os primeiros grandes problemas de 
circulação. E de repente, os meus rostos, 
aqueles que eu via diariamente, quase que às 
mesmas horas, em situações idênticas, 
passaram a desaparecer. Como se esvaíssem em 
plena neblina. (BRANDÃO, 1988, p.171) 

Essa multidão, ainda que represente uma ameaça ao 

sentimento de pertinência, de comunidade, no entanto, não se 

compara à ameaça representada por esse segundo grupo que dela se 

destaca: os mutilados, carecas e deficientes. A obra mostra como 

esses personagens vêm, na verdade, da periferia da cidade. Sem 

acesso aos mesmos bens do que o centro, como uma moradia para se 

proteger do sol, comida e remédios, eles são marcados por 

desnutrição, doenças e deformações: 

As coisas que aparecem são desagradáveis. Os 
carecas, os que têm a pele caindo, os olhos 
inflamados, os surdos. Vi gente que veio do 
campo, sem um pelo no corpo, o nariz corroído 
por inseticidas, ouvidos purgando, gente que 
perdeu o controle motor. E os que andam com o 
pulmão artificial às costas, como os carros que 
usavam gasogênio na primeira guerra mundial? 
(BRANDÃO, 1988, p.103) 

Chamados ao longo do livro apenas de Carecas, característica 

que parece comum à maior parte dos que ficam expostos às 

intempéries de um ambiente letal, esses indivíduos representam o 
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medo daqueles que estão além das fronteiras – físicas ou sociais. 

Bauman trabalha, em O mal-estar na pós-modernidade, a ideia de 

que essa alteridade, corporificada através do que ele denomina de “o 

estranho”, representa uma ameaça para a comunidade na qual se 

insere, pois não compartilha – e não pode compartilhar – os valores e 

práticas por ela instituídos. Presentes, mas alheios, esses estranhos 

colocam em xeque a ordem da comunidade, sendo, então, vistos por 

ela como uma impureza, um mal a ser evitado ou mesmo eliminado. 

Bauman observa pelo menos três ordens sociais que criam três 

tipos diferentes de estranhos: nos tempos pré-modernos, essa figura 

estaria ligada, sobretudo, aos estrangeiros; na modernidade, esses 

estranhos seriam demarcados por um fator ideológico, os 

revolucionários60; na pós-modernidade, em que a fluidez de poderes 

e identidades torna quase impossível a demarcação estável de um 

estranho, Bauman argumentará que só resta uma forma de 

identificação, o próprio acesso ao consumo. Dentro de uma 

sociedade em que “o critério da pureza é a aptidão de participar do 

jogo consumista, os deixados fora como um ‘problema’, como a 

‘sujeira’ que precisa ser removida são os consumidores falhos” 

(BAUMAN, 1998, p.24. − grifos do original). 

Vemos assim, como em Não verás país nenhum se situa, 

novamente, na fronteira entre a vertente moderna e pós-moderna 

das distopias. Ainda que haja um poder centralizado, os 

revolucionários, problema típico das distopias clássicos, não 

representam um problema. Ao contrário, são os próprios cidadãos da 
                                                           
60

 Vemos como, paradoxalmente, nas distopias clássicas, o próprio protagonista 
encarna o papel de estranho da sociedade na qual se insere. Ao rebelar-se contra as 
normas impostas, ameaça a estabilidade das crenças, das práticas e a da própria 
estrutura daquela comunidade. Como a história é narrada através da perspectiva 
desse protagonista – cujas ideias o aproximam do ideal propagado como positivo 
pela sociedade de seus leitores – assimilamos a situação de completa marginalização 
desse personagem, tendo a impressão que, na verdade, os estranhos são justamente 
todos aqueles que seguem os predicativos daquele sistema. 
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cidade, os mais pobres, sobretudo, que surgem como perigo a ser 

tratado. 

Esses estranhos, os carecas, não só representam a ameaça da 

alteridade, como corporificam de forma radical esse perigo, sendo 

demarcados por sua clara repugnância. Dentro das fronteiras da 

cidade, vemos como seu papel espelha as relações entre as classes 

sociais marginalizadas e as classes mais abastadas da cidade. Sua 

condição, criada pelo sofrimento da desigualdade, é elemento 

suficiente para provocar reações hostis no próprio protagonista: 

No corredor, defronte ao barbeiro, um grupo de 
três carecas. Muito semelhantes aos que eu 
tinha visto ontem. Cara de perigosos. O que 
faziam por aqui? Teriam fichas de circulação? E 
se eu perguntasse? Ou mandasse um Civiltar 
indagar? Se não tiverem fichas, é melhor que 
desapareçam. (BRANDÃO, 1988, p.52) 

Ao problema social soma-se, ainda, a própria geografia 

labiríntica. Se, nas metrópoles góticas do XIX, a inacessibilidade se 

construía através de barreiras puramente físicas, os milhares de ruas 

e becos da cidade, na obra de Brandão, essas barreiras são também 

burocráticas. Saber que conduções tomar, quais fichas de circulação é 

preciso ter, saber a quem subornar e que caminho fazer, são todas 

habilidades importantes para deslocar-se por essa urbe caótica. 

O labirinto, espaço recorrente nas narrativas do gótico 

setecentista, é a plena materialização de muitas características 

próprias do gênero. O labirinto é, ao mesmo tempo, um ambiente 

ermo e confinador, alienado e alienante do resto do mundo. Sua 

estrutura reflete tanto a intricada lógica de sua construção quanto a 

subversão da própria lógica do deslocamento. Ao ser transportado 

para o ambiente urbano (BOTTING, 2005, p.74) como metáfora para 

caos inerente às metrópoles modernas, o labirinto se torna 

onipresente, parte integrante da vida na cidade, seja na 
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complexidade de sua geografia, a inescrutabilidade de sua burocracia 

ou o confinamento e letalidade de sua estrutura social. 

Nessa cidade labiríntica, o sobrinho de Souza, ainda que tão 

confinado quanto o tio, faz parte de uma das duas forças que, 

supostamente, deveriam reprimir o caos urbano, mas que acabam 

não só colaborando para sua formação como tirando proveito da 

situação. Os militares, militecnos como são chamados na ficção de 

Brandão, parecem reesposáveis por uma boa parcela do poder 

político e administrativo da cidade. Vemos novamente, na construção 

desses personagens, relações com as distopias clássicas, uma vez que 

parte de seu treinamento envolve a perda de sentimentos e 

memória, tornando-os indivíduos maquinais: 

Hoje, a palavra Militecno é corriqueira, 
incorporou-se ao linguajar. Mas então não 
sabíamos bem o que significava. Líamos na 
imprensa, ouvíamos no rádio e não ligávamos. 
Se tivéssemos previsto o perigo. Como 
podíamos sequer imaginar que aqueles homens 
não tinham o cérebro normal?  

Ficou demonstrado pelos cientistas. Foi mais 
uma das razões que os tornaram 
marginalizados. Provou-se que os Militecnos 
sofreram metamorfose em seu organismo. O 
cérebro ficou afetado. Perdeu parte da 
memória. As emoções foram eliminadas. 
Tornaram-se serenamente calculistas. 
(BRANDÃO, 1988, p.29) 

Por processos diferentes, o resultado não é muito diferente 

daquele que encontramos em um Winston Smith após a tortura ou 

na população da sociedade de Nós após a fantasiotomia. O perigo da 

perda da razão – insanidade, delírio, psicose, possessão – e o perigo 

da perda de emoções – apatia, reificação, tédio, mecanização – são já 

recorrentes no Gótico, seja através da polarização das faculdades 
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morais em O médico e o monstro (1886), da ingenuidade monstruosa 

de Frankeinstein, ou o Prometeu Moderno, ou mesmo pelo 

hedonismo exacerbado – que acaba levando a uma anestesia emotiva 

e moral – dos personagens de Sade ou dos dândis decadentistas, por 

exemplo. 

Ainda que friamente racionais, os militecnos não escapam à 

corrupção. Presentes em todos os setores da sociedade, tanto nas 

áreas administrativas quanto econômicas, eles utilizam 

constantemente seu cargo como forma de negociar favores. Nisso se 

equiparam à segunda força de repressão da cidade, os civiltares. Uma 

espécie de milícia civil legalizada pelo Esquema, eles se assemelham, 

na obra, ao papel da polícia militar nas grandes cidades, fazendo o 

contato direto com a criminalidade das ruas. Oposto à frieza que 

pode se esperar dos militecnos, esse grupo é conhecido por sua 

violência e crueldade. 

Enquanto o perigo dos excessos da razão pode ser plasmado 

nos militecnos, os perigos de sua falta são encontrados diretamente 

em Sousa. Processo iniciado pela descoberta do buraco em sua mão, 

ao longo da narrativa a personagem perde progressivamente as 

amarras sociais na qual todo cidadão se vê preso. O ponto definitivo, 

contudo, que a levará finalmente à prisão e depois ao exílio, é, como 

nas distopias clássicas e em diversas narrativas góticas, motivado por 

uma figura feminina, uma femme fatale. 

Após perder emprego, casa e mulher, Souza encontra-se em 

uma parte desconhecida da zona pobre da cidade quando conhece 

Elisa. Hipérbole da ausência da razão, Elisa gira sem parar no meio de 

uma praça deserta quando Souza a vê pela primeira vez. No princípio 

confuso, mas depois encantado pela liberdade sedutora da loucura, 

Souza se envolve com ela, e após tentarem conseguir comida em um 

bar próximo e entrarem em uma briga, são presos. Trancados no 

porta-malas de uma viatura, Souza perde o resto de sua civilidade. 

Primeiro, urina no local ínfimo. Depois, de alguma forma excitado 
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pela situação, entre o cheiro de suor e urina, ali mesmo transa com 

Elisa. Essa cena escatológica marca o início de uma trajetória sem 

volta para a personagem. 

Conduzido à prisão para cumprir pena e depois solto 

novamente em algum ponto desconhecido da cidade, desnutrido, 

sem permissões de circulação, sem esperanças de reconstruir sua 

vida, acaba sendo obrigado a se mudar para as Marquises, uma área 

construída pelo Esquema para abrigar os milhares de necessitados da 

cidade. Vendida com uma melhora de vida para os pobres, as 

Marquises eram apenas “milhares de colunas sustentando uma laje 

de concreto” (BRANDÃO, 1988, p.321). 

Aglomerados ao ponto de não conseguirem sentar, todos eram 

obrigados a permanecer de pé “misturados, entrelaçados, 

enganchados, unidos. Colados intimamente, trocando hálitos, 

respirações, suores, peidos” (BRANDÃO, 1988, p.332). Vemos nesse 

corpo grotesco, somatório de todos os rejeitos que a sociedade não 

consegue administrar mais, uma extrapolação da ideia do homo sacer 

de Agambem, do qual parte também Bauman, em Vidas 

desperdiçadas, para analisar o chamado “refugo humano” da 

modernidade (BAUMAN, 2005, p.44), a parte da população vista 

como excedente, dispensável, e, por isso, programaticamente 

excluída de seu progresso. Na narrativa, vemos como essa exclusão se 

dá de forma concreta, com o estado despejando a população em um 

grande depósito de lixo humano. 

A narrativa termina, enfim, com uma nota de esperança. Sousa 

percebe que o buraco em sua mão, motivador de toda sua situação, 

desapareceu. Pouco depois, não se sabe se levado pela loucura, sente 

cheiro de terra molhada por uma chuva natural que não se 

encontrava mais naquele ambiente. Dessa forma, seguindo a tônica 

dos romances distópicos tradicionais, vemos um fim que de forma 

alguma pode ser encarado como a libertação daquele sistema, mas 

que, assim como o posfácio de 1984, a tentativa de revolução em Nós 
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ou os homens-livro de Fahrenheit 451, dão abertura para uma 

esperança de escapatória de um futuro ameaçadoramente gótico. 

Sabemos que apenas para lidar com as relações entre gótico e 

distopia, seria necessário mais de um artigo, como os trabalhos de 

Cartwright e Schäfer mostram. Da mesma forma, abordar com 

detalhe todos os elementos de um romance rico em relações com a 

sociedade e com a tradição da literatura distópica tampouco é 

possível no espaço limitado de um artigo. 

Sendo assim, ainda que o trabalho pendule entre dois temas 

demasiado grandes para sua alçada, acreditamos ser importante 

fortalecer a fortuna crítica do gênero distópico em território nacional. 

Mostrando ao longo da obra claras e muitas vezes nominais 

referências aos pais do gênero e reconhecendo em mais de um 

momento da narrativa a filiação da obra à ficção científica – talvez 

pelo termo distopia ainda não estar tão popularizado –, Não verás 

país nenhum nos permite ainda perceber como a literatura distópica 

canônica foi lida, apropriada e transformada em território nacional. 
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Ricardo José de Lima Teixeira (UERJ) 

Existe humanidade na máquina? É possível termos certeza do 

que é humano dentro do que é aparentemente inumano? O filme 

“Ex-Machina” (2015), escrito e dirigido por Alex Garland aborda uma 

temática que remete a inúmeros autores tais como Isaac Asimov e 

Philip K. Dick. 

O mundo atual assiste a uma contínua reconfiguração dos 

conceitos de humanidade cujo início se deu com a industrialização 

dos meios de produção e nunca se encerrou, desafiando “as 

fronteiras que definiam o humano como natural e pensante e a 

técnica como artificial e automática” (REGIS, 2012, p.15). 

O trabalho a seguir se propõe a expor as similaridades e 

diferenças entre o filme de Garland e outras obras literárias e fílmicas 

que abordam a mesma temática de criação de novas formas de 

identidade que terminam por confundir as distinções entre homem e 

máquina. 

Entre as obras fundadoras do gênero fantástico na literatura 

universal está a novela de E.T.A. Hoffmann, “O Homem da Areia”, uma 

das primeiras histórias modernas a abordar a criação de um ser 

artificial. Escrita no início do século XIX, e, portanto, muito longe da 

noção de inteligência artificial (IA) que permeia “Ex-Machina”, a 

discussão que se vê em “O Homem da Areia” envolve um autômato. 

Fátima Regis concebe essa criação humana como “os artefatos que 

mais diretamente interrogam o humano e sua capacidade de 

intervenção no mundo [...] engenhos mecânicos capazes de gerar seu 
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próprio movimento” (2012, p.55). Mesmo com todo o 

distanciamento tecnológico atual, muitas das problematizações 

antecipadas por Hoffmann encontrarão continuidade em obras 

posteriores, conforme ilustraremos em seções subsequentes. 

Em “Der Sandmann”, o jovem Natanael, perseguido por 

memórias bem marcantes e não superadas de sua infância se depara 

com a criação artificial de Spalanzani e Coppola. Trata-se de Olímpia, 

“uma jovem de porte encantador, grande, esbelta, magnificamente 

vestida, [que] estava sentada na sala, defronte a uma mesinha, onde 

descansa seus braços, as mãos juntas” (HOFFMANN, 2010, p.40). O 

impacto inicial que Natanael tem é algo que para ele soa como se 

estivesse enamorado de imediato pela estranha de “rosto angelical”. 

As próprias indicações sutis de que algo poderia não ser tão óbvio 

assim lhe escapam: “aparentemente, não reparou em mim, e seus 

olhos pareciam parados, como se não tivessem vida, ou como se 

estivesse dormindo com os olhos abertos” (HOFFMANN, 2010, p.40). 

Tão fascinado ficara o ingênuo estudante que não percebe as 

sugestões de que algo não natural pode estar por trás de tanta 

formosura. A tal “ausência de vida” no maquínico é fonte de 

inesgotável discussão acerca da dicotomia humano x inumano. 

Após a festa na qual Spalanzani pretende apresentar em 

sociedade sua filha Olímpia, os amigos de Natanael não se contêm, 

“maliciosos criticavam as coisas bizarras e incongruentes que 

ocorreram na festa, sobretudo a rígida, muda Olímpia, à qual 

atribuíam, a despeito de sua beleza, a mais total estupidez” 

(HOFFMANN, 2010, p.70). As indicações de que algo de 

verdadeiramente estranho está ocorrendo ali se sucedem, e 

Siegmund indaga “como você, um rapaz inteligente, conseguiu se 

apaixonar por aquele rosto de cera, aquela boneca de madeira?” 

(HOFFMANN, 2010, p.71). Inteiramente alheio aos comentários, 

Natanael é incapaz de perceber o quanto 
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ela é [...] muito rígida e sem alma [...] Poderia 
até ser bela se o olhar não fosse despido de 
calor e de toda acuidade [...] O andar é 
estranhamente cadenciado e cada um dos 
movimentos parece feito por mecanismo de 
relojoaria. Os gestos, o canto, têm o ritmo 
odiosamente regular e sem alma como os de 
uma caixa de música. E a maneira de dançar é 
igual. Achamos que esta Olímpia tem qualquer 
coisa de sinistro e nós queremos ficar longe 
dela, pois temos a impressão de que apenas 
finge ser criatura viva e que há algum 
lamentável equívoco nessa história toda. 
(HOFFMANN, 2010, p.71-72) 

Olímpia, enfim, é descrita como possuindo inúmeras 

características que a aproximam de um ser inanimado, desde a 

ausência de calor até sua forma mecânica de caminhar. A semelhança 

em sua descrição com os mecanismos de um relógio ou uma caixa de 

música aproximam-na do autômato clássico que foi inclusive muito 

popular na cultura europeia em dado momento da história. 

A cegueira de Natanael é evidente quando ele se revolta com a 

reação fria de sua então amada Clara chamando-a de “autômato 

maldito, sem vida!” (HOFFMANN, 2010, p.54) sem se dar conta, na 

verdade, de que a verdadeira frieza repousa em Olímpia, “sentada 

numa pequena mesa durante horas, na mesma posição, sem fazer 

nada” (HOFFMANN, 2010, p.58), com mãos e lábios gelados. Ao ser 

incapaz de distinguir o real representado pela sensível Clara do 

artificialismo forjado pela mão humana, Natanael opta pelo inumano 

e pela inação personificada por Olímpia: 

Jamais tivera tão magnífico ouvinte. Ela não 
bordava, nem tricotava, nem olhava pela janela, 
nem dava de comer a seu pássaro, nem brincava 
com seu cãozinho favorito ou seu gatinho 
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mimado, nem enrolava pedaços de papel entre 
os dedos. Nunca tinha de disfarçar um bocejo 
com tosse forçada e ficava quieta por muitas 
horas, o olhar fixo, preso aos olhos do 
namorado [...] (HOFFMANN, 2010, p.74) 

Muito da tragédia pessoal que o aguarda advém da facilidade 

com que o jovem estudante se deixa levar pela sedução artificial da 

fria Olímpia. 

A sedução que de certa forma leva Natanael a seu declínio 

encontra paralelo na forma pela qual Caleb se deixa seduzir por Ava 

em “Ex-Machina”. Em comum, o fato de que tanto o programador 

Caleb selecionado por seu chefe, Nathan, para conduzir o 

experimento que confirmaria o sucesso da empreitada deste, quanto 

Natanael no conto são gradualmente atraídos a situações nas quais 

se veem enredados de tal maneira que têm dificuldade em se safar, 

ou nas quais preferem se manter. 

Da mesma maneira que Natanael se deixa capturar ao admirar 

Olímpia através da janela, primeiramente a olho nu, e depois com o 

auxílio de binóculos, Caleb, por sua vez, observa Ava através do 

circuito interno de câmeras e, curiosamente, uma das cenas centrais 

da narrativa de Alex Garland mostra Ava sentada à mesa em uma 

pose muito semelhante àquela de Olímpia descrita por Hoffmann 

acima. No caso da boneca de Spalanzani, ela não é capaz de simular 

reações enquanto que em relação a Ava, com todos os avanços 

eletrônicos e mesmo sua programação de última geração, pode-se ter 

dúvidas sobre suas reais intenções. 

A sedução pelo olhar é inescapável para Natanael e algum 

tempo depois “uma olhada pela janela revelou que Olímpia 

permanecia sentada no mesmo lugar e, movido por força irresistível, 

deu um pulo, pegou a luneta e ficou contemplando a sedutora 

Olímpia” (HOFFMANN, 2010, p.62-63). Caleb porta-se da mesma 

maneira, e, por exemplo, ao ser alertado por Ava de que ele não 
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deveria confiar em Nathan, nem questiona o que lhe é dito por uma 

IA. Imediatamente ele passa a agir duvidando de seu patrão. 

Embora inteligente e talentoso nos caminhos da computação 

mais moderna, Caleb revela grande ingenuidade ao ser confrontado 

por Ava. Ela lhe diz que percebe micro-expressões na fisionomia dele 

que denotam que ele se sente atraído por ela, o que imediatamente 

o constrange. Garland, por sinal, poderia ter optado por um androide 

sem sexo ou masculino, mas a matéria-prima de seu filme é 

propositadamente feminina, pois Nathan sabia que o inexperiente 

Caleb não lograria sucesso em seu teste ao se deparar com uma 

figura feminina como Ava. A arma principal empregada pelo androide 

é apenas o seu sex-appeal, inexiste o contato sexual, “A sedução é 

aqui radical na medida em que elimina completamente a carne para 

se entregar como uma trama de aparência” (LE BRETON, 2013, 

p.170). A indisfarçável atração sentida pelo jovem programador é a 

porta de entrada para que o jogo de sedução prossiga até a próxima 

“sessão”, como os encontros entre avaliador e avaliada são 

denominados pelo roteiro de “Ex-Machina”. 

Frankenstein, além de ter sido publicado na mesma época do 

conto de Hoffmann (1818), possui outras semelhanças no que se 

refere à discussão humano x artificial que nos interessa em nossa 

abordagem. Um desses pontos em comum é a posição do cientista 

como criador de vida, daí o subtítulo “O Moderno Prometeu”. A 

referência explícita ao mito grego que rouba o fogo dos deuses e o 

entrega aos homens é uma indicação de que o cientificismo da época 

aponta para uma reconfiguração dos papeis de criador e criatura. 

Como diz Fátima Regis, “o desejo iluminista de gerenciar a 

própria vida e dominar a natureza é incorporado no personagem do 

cientista” (2012, p.76), o que faz de muitos desses personagens 
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espécies de deuses do conhecimento e do dom de conceder a vida. 

Victor Frankenstein orgulhosamente esperava que “uma nova espécie 

[o] abençoaria como seu criador e sua origem” (SHELLEY, 2002, p.61), 

algo que não ocorre após o próprio cientista abandonar a sua criação 

em seu “berço artificial”. 

O cientista suíço, no entanto, antes de abortar sua criatura, 

nutria sentimentos elevados acerca do que poderia deixar para a 

posteridade em termos de legado científico: “Tanto tem sido feito, 

exclamava a alma de Frankenstein – mais, muito mais eu conseguirei; 

seguindo pelos passos já marcados, eu abrirei um novo caminho, 

explorarei forças desconhecidas, e desvelarei ao mundo os mais 

recônditos mistérios da criação” (SHELLEY, 2002, p.54). As “forças 

desconhecidas” aludidas por Frankenstein e suas inspirações, como 

os alquimistas Cornelius Agrippa, Albertus Magnus ou Paracelso, 

embora desprezados naquela época possuíam um vasto histórico 

dentro do campo da experimentação científica. 

Até mesmo o laboratório de Victor, é descrito como um 

“quarto solitário – melhor dizendo, [uma] cela – no alto da casa, 

separado de todas as outras dependências por um corredor e uma 

escada” (SHELLEY, 2002, p.62). Essa posição geográfica do laboratório 

de Frankenstein, “no alto da casa”, é igualmente emblemática da 

mente que está destacada do restante do corpo, ou seja, sua 

imaginação tem lugar privilegiado na localização de sua “oficina de 

trabalho”. É lá que ele “perscrutava a natureza nos seus lugares 

ocultos” (SHELLEY, 2002, p.62). 

Mais adiante, quando Frankenstein ainda contempla a ideia de 

fazer uma companheira para sua criatura, o local escolhido é uma ilha 

remota na Escócia, “um lugar adequado para aquele tipo de trabalho, 

sendo pouco mais do que um rochedo batido por todos os lados 

pelas ondas” (SHELLEY, 2002, p.190). Trata-se de um local inabitável 

onde, assim como em Ingolstadt, ele teria condições de prosseguir 
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solitário com o “processo abjeto em que [se] achava envolvido” 

(SHELLEY, 2002, p.191). 

O isolamento escolhido pelo cientista de Mary Shelley 

enquanto manipula o processo de criação da vida também lembra a 

questão do cientista louco, algo que acabou por tornar-se bastante 

popular, especialmente na cultura pop do século XX, bastante 

influenciada pelo cinema, por exemplo. Como diz Fátima Regis, 

“Victor Frankenstein incorpora não só a imagem do moderno 

Prometeu, como também a do cientista “louco” ou “irresponsável”, 

que graças a seus atos impensados coloca a humanidade em risco e 

acaba por afastar-se da civilização” (2012, p.66). 

Em “Ex-Machina”, Nathan, um gênio da mais moderna 

computação engendra um outro tipo de conhecimento que 

revolucionaria o mundo como o conhecemos. Trata-se da criação de 

IA (Inteligência Artificial). Para se chegar a esse objetivo, é importante 

ter em mente que IA é um estudo interdisciplinar, assim, 

se você deseja construir alguma coisa 
semelhante à inteligência de um animal em 
particular, então deve estudar esse animal 
detalhadamente. Muito da pesquisa de IA tem a 
ver com a realização de um tipo de biologia e de 
um tipo de psicologia, e até mesmo um tipo de 
filosofia.” (WHITBY, 2004, p.26) 

A criação de um ser artificial proporciona toda uma discussão 

acerca do quanto se deve fazer tal intervenção na natureza. Muitos 

são os que questionam tal possibilidade dando margem a toda uma 

paranoia contrária à tecnologia, algo que, inclusive recebe o nome de 

tecnofobia. O próprio Isaac Asimov, um dos maiores escritores do 

gênero da ficção científica no século passado, “lamenta que 

Frankenstein tenha influenciado toda uma tradição de histórias [...] 

em que a criação de robôs foi considerada como arrogância da 
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ciência em usurpar a prerrogativa divina” (REGIS, 2012, p.67). 

Chamado por Asimov de “complexo de Frankenstein”, 

A criação de um autômato, de um pseudo-ser 
humano, por um inventor também humano é, 
por conseguinte, interpretada como paródia da 
criação da humanidade por Deus. 

Nas sociedades em que Ele é aceito como único 
Criador, a exemplo do que acontece na 
civilização judaico-cristã do ocidente, qualquer 
tentativa no sentido de imitá-lo é fatalmente 
considerada sacrílega [...] (ASIMOV, 2005, p.11 – 
grifo do original) 

Muito do que foi escrito e também filmado sob o rótulo de 

ficção científica a partir principalmente do advento da bomba 

atômica carrega o peso desse medo da tecnologia e dos limites éticos 

que ela pode vir a assumir. “Ex-Machina” é dos exemplos mais 

recentes ao exibir o cientista visionário, Nathan, isolado em um 

inexpugnável laboratório no qual conduz uma pesquisa secreta com 

inteligência artificial, ou seja, a gênese de uma nova forma de vida 

autônoma e inteligente. O desenlace da história, assim como o de 

muitas outras que a precederam, é perturbador por deixar o 

aparentemente inumano em posição de destaque assumindo o papel 

de sujeito em um mundo no qual as fronteiras do orgânico e do 

maquínico já não são tão nítidas. 

Uma das mais célebres obras literárias a problematizar a 

questão dos limites humano/inumano é Androides sonham com 

ovelhas elétricas? (1968), de Philip K. Dick. As fronteiras entre os dois 

universos são bastante mescladas neste romance que foi adaptado 
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para o cinema em 1982 por Ridley Scott em um dos filmes mais 

cultuados da década, “Blade Runner, o caçador de androides”. 

A versão cinematográfica é bastante pertinente também no 

que se refere a nossa preocupação neste trabalho, e uma das 

primeiras cenas de “Blade Runner” antecipa a questão do tênue 

limite entre o orgânico e o artificial. O replicante Leon assassina um 

avaliador humano durante um rotineiro Teste de Empatia Voigt-

Kampff, colocando o policial Rick Deckard no encalço de seis 

androides fugitivos de Marte. Apesar das diferenças entre o roteiro 

do filme de Scott e do romance de Philip K. Dick, a essência é a 

mesma e a perfeição da criação feita pelo homem é a personificação 

do modelo do androide Nexus-6, o qual 

tinha 2 trilhôes de componentes, além da 
faculdade de escolher entre dez milhões de 
combinações possíveis em sua atividade 
cerebral. Em 45 centésimos de segundo, um 
androide equipado com uma estrutura cerebral 
dessas poderia assumir qualquer uma das 
quatorze reações e posturas básicas. Bom, 
nenhum teste de inteligência pegaria um andy 
desses. [...] Os androides do tipo Nexus-6, Rick 
refletiu, superavam diversas classes de humanos 
Especiais em inteligência. Em outras palavras, os 
androides equipados com as unidades cerebrais 
Nexus-6, de um ponto de vista pragmático, 
grosseiro e prático, tinham evoluído para além 
de um vasto – ainda que inferior – segmento da 
humanidade. Para o bem ou o mal. Em alguns 
casos, o servo havia ultrapassado o mestre em 
habilidade. (DICK, 2014, p.40-41) 

O Teste de Voigt-Kampff era a medida pela qual se poderia 

dizer se o ser avaliado é humano ou artificial. Enquanto René 

Descartes (1596-1650) acreditava que o autômato não poderia 
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emular o humano devido basicamente à incapacidade verbal, e, 

principalmente à ausência de racionalidade, na distopia imaginada 

por Dick a medida para se avaliar a humanidade é a sua capacidade 

de empatia para com o outro. Naquela sociedade em que animais 

praticamente inexistiam, suas réplicas elétricas eram bastante 

valorizadas e comercializadas por pequenas fortunas. O animal e o 

maquínico se equivaliam, portanto, fazendo contraponto a 

organicidade do homem. Em certo momento da narrativa, Deckard 

pondera sobre essa situação: 

Ele também pensou sobre a sua necessidade em 
ter um animal de verdade; dentro dele uma 
efetiva repugnância se manifestou outra vez em 
relação à sua ovelha elétrica, a qual precisava 
manter, precisava cuidar, como se estivesse 
viva. A tirania de um objeto, pensou, que nem 
sabe que eu existo. Tal como os androides, não 
tem a menor capacidade de apreciar a 
existência do outro. Nunca tinha pensado nisso 
antes, a semelhança entre um animal elétrico e 
um andy. O animal elétrico, ponderou, poderia 
ser considerado uma subforma do outro, um 
tipo de robô enormemente inferior. Ou, ao 
contrário, o androide poderia ser qualificado 
como uma versão altamente desenvolvida e 
evoluída do animal de imitação. Ambos os 
pontos de vista o enojavam. (DICK, 2014, p.52) 

A empatia, ou melhor, a ausência de empatia é o que acaba 

por determinar a humanidade ou não de homem, máquina ou 

animal. O embaralhamento entre as três categorias de seres está 

presente na própria atitude daqueles que deveriam estabelecer o 

limite entre as fronteiras. Assim, um dos personagens imaginava os 

caçadores de recompensa como 
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algo implacável que carregava uma lista 
impressa e uma arma, que se movia como uma 
máquina para cumprir sua trivial e burocrática 
função de matar. Uma coisa sem emoções, ou 
mesmo sem rosto; uma coisa que, se 
assassinada, pudesse ser substituída 
imediatamente por outra similar a ela. E assim 
sucessivamente, até que todos os que fossem 
autênticos e vivos tivessem sido eliminados. 
(DICK, 2014, p.155) 

A confusão de fronteiras está presente também na androide 

Rachael, outra modelo Nexus-6 que não foi enviada a Marte como 

seus congêneres tendo ficado na Terra ao lado de seu criador, mas a 

sua humanidade confunde mesmo um experiente avaliador como 

Rick Deckard. Pris Stratton, sua “gêmea”, desperta em Rachael algo 

até então inexplicável: o sentimento de empatia: 

algo assim. Identificação; como se fosse eu. [...] 
Nós somos máquinas, produzidas como 
tampinhas de garrafa. É uma ilusão que eu... eu, 
pessoalmente... realmente exista; sou apenas a 
representação de um modelo. (DICK, 2014, 
p.181 – grifo do original) 

À medida que o romance de Dick avança, as incertezas e os 

questionamentos morais acerca dos limites entre orgânico e artificial 

se tornam cada vez mais presentes embaçando as fronteiras. Em 

dado momento, Deckard se pergunta se androides sonham, em 

outro, Rachael diz ao caçador de androides que o ama e ele afirma 

que casaria com ela caso isso fosse legalmente possível. A questão 

que permeia de modo mais intenso o romance parece ser mesmo 

aquela que envolve vida x morte, isto é, é possível que um androide, 

por mais perfeito que tenha sido feito, ser, de fato, considerado algo 

com vida? Rachael se pergunta: 
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qual é a sensação de nascer? Nós não nascemos; 
não crescemos; em vez de morrer de doença ou 
de velhice, desgastamos com o uso, como 
formigas. [...] é o que somos. Não você; eu. 
Máquinas quitinosas com reflexos que não estão 
vivas de verdade. [...] Eu não estou viva! (DICK, 
2014, p.185-186 – grifo do original) 

O Teste de Voigt-Kampff aplicado por policiais especializados 

como Deckard para tentar localizar os modelos Nexus-6 fugitivos de 

Androides lembra um dos mais relevantes experimentos realizados 

pelo matemático britânico Alan Turing (1912-1954). Figura destacada 

nos primórdios da computação, tendo exercido um papel igualmente 

relevante decifrando mensagens nazistas codificadas durante a 

Segunda Guerra Mundial, o aspecto que mais nos interessa em sua 

biografia é o chamado Teste de Turing. 

A questão básica por trás deste experimento de Turing é a 

capacidade cognitiva da máquina: 

Turing diz que deseja discutir a questão: “as 
máquinas podem pensar?” Entretanto, uma vez 
que essa pergunta é vaga demais, ele propõe 
substituí-la por um jogo. Ele o chamou de “jogo 
da imitação”. Este envolve três pessoas em salas 
separadas. Elas só podem se comunicar 
digitando mensagens umas para as outras. Na 
versão original há um homem, uma mulher e 
um interrogador cujo sexo não importa. O 
interrogador, conforme o nome sugere pode 
fazer qualquer pergunta aos dois participantes. 
O objetivo do jogo é que tanto o homem como a 
mulher convençam o interrogador de que são a 
mulher. A mulher responderá de forma correta, 
enquanto o homem digitará coisas como “não 
ouça o que ele diz, eu sou a mulher” [...] 
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O que diríamos, pergunta Turing, se o papel do 
homem no jogo fosse representado com 
sucesso por uma máquina? Ou seja, depois de 
cinco minutos de perguntas, o interrogador 
mediano não seria capaz de perceber que está 
se comunicando com uma máquina em pelo 
menos 30% das vezes. Se pudermos construir 
máquinas que possam fazer isso bem no jogo de 
imitação, então as pessoas comuns ficariam 
felizes em dizer que são máquinas pensantes. 
(WHITBY, 2004, p.30-31) 

O “jogo” proposto por Turing, não somente assemelha-se ao 

Voigt-Kampff de Androides sonham com ovelhas elétricas? como 

também àquele teste proposto pelo cientista Nathan ao seu 

programador Caleb em “Ex-Machina”. O inocente e tímido Caleb, a 

versão científica do Rick Deckard de Philip K. Dick é escolhido para 

conduzir um experimento que testaria a validade da invenção de 

Nathan. O fator que desestabiliza o Teste de Turing proposto pelo 

cientista é a sexualidade de Ava, a IA criada. Gradativamente a 

relação entre avaliador e avaliada se torna mais complexa com os 

papeis inicialmente determinados sendo misturados e invertidos. 

Caleb se deixa levar pelos mesmos sentimentos nobres de empatia 

de Deckard em Androides. 

Assim como Rachael desequilibra a lógica racional do caçador 

de recompensas, Ava gradualmente afasta Caleb de seu propósito na 

empreitada ao sutilmente buscar uma identificação, uma 

humanização de seu “eu” artificial. Inicialmente se assemelhando a 

um androide típico, somente com partes mínimas de seu corpo 

maquínico exposto, aos poucos Ava vai se “montando”, ou 

escondendo o seu lado inorgânico (mecanismos metálicos e 

protéticos) através de subterfúgios que o Andrew de “O Homem 

Bicentenário” já utilizava no conto clássico de Isaac Asimov. Andrew e 

Ava se cobrem através de roupas, vestindo-se como seres humanos 
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em busca de aceitação pelos seus “criadores”. O androide de Asimov 

não esconde que quer ser admitido como humano, mas Ava sabe que 

está sendo parte de um experimento e logo em uma de suas 

primeiras sessões passa a adotar a postura humana de estar “vestida” 

como um ser humano. A gradual humanização de Ava a aproxima 

cada vez mais do ingênuo Caleb, tornando-o presa fácil para uma 

trama que termina por recriar o “complexo de Frankenstein” 

mencionado por Asimov. 

Ex-machina é parte da expressão latina deus ex-machina, que 

pode ser traduzida como Deus surgido da máquina. Caso se pense 

exclusivamente no filme de Alex Garland, a referência é bastante 

apropriada, afinal de contas a androide Ava representa uma nova 

maneira de se reverenciar a centelha divina da criação humana, 

atingida através da técnica. Ava é o coroamento do cientificismo 

iniciado desde o advento da Revolução Industrial. 

Atravessando os séculos, Olímpia, a criatura de Frankenstein, 

os androides Nexus-6 até chegarmos a inteligência artificial 

encarnada em Ava, a tecnologia de ponta do novo século faz os 

limites entre o natural e o artificial se tornarem mais irresistivelmente 

frágeis e tênues do que já eram, pois  

ao problematizar as fronteiras que 
caracterizavam o humano como um ser natural 
e pensante, o desenvolvimento tecnocientífico 
afirma seu vigor em interrogar o humano e seu 
lugar no mundo (REGIS, 2012, p.116) 

Enquanto espectadores ou leitores de obras como aquelas 

escolhidas para esse trabalho, entramos na imaginação de seus 

criadores, e, por mais que saibamos o quanto de ficção tais universos 

contenham, é praticamente impossível negligenciar a vasta 
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possibilidade de veracidade que essas visões podem trazer em seu 

cerne. Assistimos e lemos esses relatos com renovado interesse pois 

afinal de contas eles falam de nossa condição de humanos diante de 

um mundo em constante mutação. 

Qual seria, portanto, a medida do humano ou do inumano em 

“Ex-Machina”? Para Nathan, o criador, autoconsciência, imaginação, 

manipulação, sexualidade e empatia são as armas empregadas para 

que Ava obtenha seu intento diante de Caleb, ingênuo, inexperiente, 

frágil, “humano, demasiadamente humano”. 
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Rossana Rossigali (UCS) 

O tema do duplo encontra-se presente nas obras de arte desde 

a Antiguidade, e tem reaparecido no decorrer dos séculos. Faz parte, 

igualmente, de diversas narrativas religiosas e míticas ocidentais, 

possuindo uma compatibilidade com o gênero literário fantástico. 

A literatura fantástica é oriunda do romance gótico, e tem seu 

início em torno da metade do século XVIII, “quando se deram as 

condições adequadas para sugerir esse choque ameaçador entre o 

natural e o sobrenatural sobre o qual se sustenta o efeito do 

fantástico” (ROAS, 2014, p.47). A partir desse século, “essa produção 

literária sofisticou-se, recebendo contornos diversificados e 

tornando-se objeto de atenção de teóricos cujos estudos nem 

sempre convergem” (ZINANI, 2016, p.155). 

Para Tzvetan Todorov, por exemplo, o fantástico caracteriza-se 

por durar 

apenas o tempo de uma hesitação: hesitação 
comum ao leitor e à personagem, que devem 
decidir se aquilo que percebem se deve ou não à 
“realidade”, tal qual ela existe para a opinião 
comum. No fim da história, o leitor, senão a 
personagem, toma entretanto uma decisão, 
opta por uma ou outra solução, e assim fazendo 
sai do fantástico [...]. Se ele decide que as leis da 
realidade permanecem intatas e permitem 
explicar o fenômeno descrito, dizemos que a 
obra pertence ao gênero do estranho. Se, ao 
contrário, ele decide que se deve admitir novas 
leis da natureza, pelas quais o fenômeno pode 
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ser explicado, entramos no gênero do 
maravilhoso. (2004, p.156) 

David Roas, entretanto, considera esse conceito muito 

restritivo, uma vez que “acaba excluindo muitas narrativas em que, 

longe de se propor um desenlace ambíguo, o sobrenatural tem uma 

existência efetiva: isto é, em que não há vacilação possível, já que só 

se pode aceitar uma explicação sobrenatural dos fatos” (2014, p.42). 

O autor então propõe a utilização dos termos literatura fantástica e 

literatura maravilhosa. Para ele os contos de fadas constituem-se em 

exemplos da literatura maravilhosa, na qual “o sobrenatural é 

mostrado como natural, em um espaço muito diferente do lugar em 

que vive o leitor” (2014, p.33). E compendia: “quando o sobrenatural 

se converte em natural, o fantástico dá lugar ao maravilhoso” (2014, 

p.34). 

O mesmo estudioso ainda propugna que o fenômeno 

sobrenatural configura-se na condição indispensável para que ocorra 

o efeito fantástico. A literatura fantástica é o único gênero literário 

que não pode prescindir do sobrenatural, que é “aquilo que 

transgride as leis que organizam o mundo real, aquilo que não é 

explicável, que não existe, de acordo com essas mesmas leis” (ROAS, 

2014, p.31). Além disso, o sobrenatural sempre suporá 

uma ameaça à nossa realidade, que até esse 
momento acreditávamos governada por leis 
rigorosas e imutáveis. A narrativa fantástica põe 
o leitor diante do sobrenatural, mas não como 
evasão, e sim, muito pelo contrário, para 
interrogá-lo e fazê-lo perder a segurança diante 
do mundo real. (2014, p.31) 

Juntamente com a temática referente à duplicidade do Eu, a 

criação literária fantástica atingirá sua maturidade com o 

Romantismo, 
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momento em que se consolida a exploração do 
tenebroso e do irracional na ficção [...] A 
imagem do desdobramento, como a revelação 
do lado desconhecido do homem, é muito 
explorada pelos românticos [...] O fantástico 
coaduna-se com o espírito de inconformismo 
dos românticos em relação aos valores 
estabelecidos e à consequente busca de uma 
nova estética na cultura ocidental. (MELLO, 
2000, p.117) 

Ana Maria Lisboa de Mello e Sissa Jacoby ressaltam que o tema 

do duplo adquire contornos trágicos no Romantismo, “momento em 

que se concebe a ideia de inconsciente, valoriza-se o sonho e o 

símbolo” (2014, p.143). Em conformidade com Julio França, 

a dualidade é em si mesma uma ideia “insólita”, 
pois se opõe ao princípio lógico da não-
contradição ao postular que algo é e não é 
simultaneamente. [...] De modo bastante 
genérico, pode-se entender o duplo como 
qualquer modo de desdobramento do ser. [...] O 
duplo é um artifício que assume muitas 
encarnações. (2009, p.7-9) 

Vários pensadores têm-se debruçado sobre estudos acerca do 

duplo, elaborando tipologias as mais diversas. Uma delas é formulada 

por Nicole Fernandez Bravo, para quem o mito do duplo, desde a 

Antiguidade até fins do século XVI, “simboliza o homogêneo, o 

idêntico: a semelhança física entre duas criaturas é usada para efeitos 

de substituição, de usurpação de identidade, o sósia, o gêmeo é 

confundido com o herói e vice-versa, cada um com sua identidade 

própria” (1997, p.263-264). Já a partir do final do século XVI, o duplo 

passa a representar o heterogêneo. 

Em consonância com Bravo (1997), o duplo sobrenatural 

enquadra-se na primeira categoria, remontando a Anfitrião (201-207 



752 
 

a.C.), de Plauto, tragicomédia que trata do empréstimo de 

personalidade. Esse grupo também abarca os contos The story of the 

late Mr. Elvesham, de Herbert George Wells (1866-1946), e Avatar, de 

Théophile Gautier (1811-1872), que compartilham a temática 

referente ao “sonho de eternidade por meio da reencarnação num 

duplo jovem” (BRAVO, p.267). Contrariamente a Anfitrião, contudo, 

nessas obras a substituição não é somente momentânea. 

H. G. Wells foi um romancista, contista e enciclopedista 

britânico. Um dos escritores mais influentes de sua época, debateu 

com chefes de Estado, indicando soluções variadas “para os 

problemas da humanidade” (TAVARES, 2005, p.32). Italo Calvino 

classifica-o como “o mais extraordinário inventor de histórias daquela 

extraordinária época da literatura mundial que floresceu” (2004, 

p.493) na passagem entre o século XIX e o século XX – além de ser 

um dos pais da ficção científica, dedicou-se também a contos 

fantásticos. 

The story of the late Mr. Elvesham (1897) possui mais de uma 

tradução no Brasil, como A história do falecido sr. Elvesham (Editora 

Alfaguara) e O caso do finado Mr. Elvesham (Editora Cosac Naify). 

Relata a história de um famoso, rico e idoso filósofo, o senhor 

Elvesham, que propõe a um jovem e pobre estudante, chamado 

Edward George Eden, deixar-lhe todos os seus bens quando morrer, 

visto que não tem herdeiros, sob a condição de que passe a assinar o 

próprio nome de Elvesham. Ao ingerir substâncias fornecidas por 

Egbert Elvesham, Eden vê-se no corpo do ancião, descobrindo a 

trama urdida pelo filósofo. Como sintetiza, brilhantemente, Calvino: 

Ele é o velho. No mesmo momento, a 
personagem compreende que aquele que era o 
velho tomou a sua identidade e está vivendo a 
sua juventude. Exteriormente, tudo é idêntico à 
normal aparência de antes, mas a realidade é de 
um assombro imenso. (2004, p.16) 
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Esse assombro aparece nitidamente em várias partes do conto, 

como nos seguintes segmentos: “Meus dentes tinham desaparecido. 

[...] Senti [...] um desejo intenso de me ver, de comprovar em todo 

seu horror a inacreditável transformação” (WELLS, 2013, p.409); “Ser 

jovem, estar cheio dos desejos e das energias da juventude, e ver-se 

preso, prestes a ser destruído no interior daquele corpo que não 

passava de uma ruína vacilante...” (2014, p.112). 

Roas destaca a similitude da narrativa fantástica com o real, 

exceto quando o evento fantástico ocorre, parte em que o relato 

começa a exibir poucos detalhes. Para esse autor, 

o discurso do narrador de um texto fantástico, 
profundamente realista na evocação do mundo 
em que se desenvolve sua história, torna-se 
vago e impreciso quando enfrenta a descrição 
dos horrores que assaltam esse mundo, e não 
pode fazer outra coisa além de utilizar recursos 
que tornem tão sugestivas quanto possível suas 
palavras (comparações, metáforas, 
neologismos), tentando assemelhar tais 
horrores a algo real que o leitor possa imaginar. 
(2014, p.56) 

Esse aspecto é perceptível em The story of the late Mr. 

Elvesham, como atestam os seguintes excertos, que não fornecem 

nenhuma explicação acerca dos mecanismos utilizados para a 

realização da referida metamorfose: “É difícil, agora, descrever o 

caráter peculiar do meu estranhamento mental – talvez 

‘desdobramento mental’ possa exprimi-lo aproximadamente” 

(WELLS, 2014, p.104); “de alguma maneira inexplicável, eu tinha 

mergulhado de vez através da minha própria vida e chegara à velhice; 

de algum modo havia sido roubado do que podia haver de melhor na 

existência, o amor, a luta, a força, a esperança” (2014, p.111); “de 

alguma maneira inexplicável eu tinha sido vítima daquela mudança, 
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embora não pudesse saber como aquilo tinha ocorrido, a não ser que 

por algum tipo de mágica” (2014, p.112). 

De acordo com Bravo, “o encontro com o duplo mágico é 

sempre fonte de angústia para quem é assim confrontado com o 

enigma da identidade e acaba por julgar-se maluco” (1997, p.266). Tal 

assertiva pode ser comprovada com o seguinte fragmento: 

Enquanto pensava, tudo aquilo voltava a me 
parecer tão inacreditável, mesmo para mim, que 
minha razão vacilava, e eu tinha que me 
beliscar, apalpar minhas gengivas desdentadas, 
olhar-me no espelho, e tocar os objetos à minha 
volta, até conseguir fazer frente aos fatos outra 
vez. [...] Eu sabia, além de qualquer questão, 
que eu era sem dúvida Eden, e não Elvesham. 
Mas Eden no corpo deste! (WELLS, 2014, p.113) 

Outro conto classificado por Bravo como duplo sobrenatural, 

que também aborda a finitude da existência humana e o desejo de 

rejuvenescimento, é Avatar (1857), de Théophile Gautier (1811-

1872). A narrativa orbita em torno dos infortúnios vividos por Octave 

de Saville, que ama a condessa Prascovie Labinska, casada com o 

conde Olaf Labinski. Para conquistá-la, o dr. Balthazar Cherbonneau, 

um velho médico das Índias, faz uma transmigração de alma entre os 

dois homens. Nem a própria mãe de Octave percebe o engodo, 

diante do que o conde conclui que “estou, portanto, encerrado para 

sempre neste invólucro. Que estranha prisão para o espírito, um 

corpo que lhe é alheio!” (GAUTIER, 1957, p.68). 

Tal mudança, todavia, é malsucedida, pois a condessa acaba 

por perceber a trama. É desfeita a troca de almas. Porém, a alma de 

Octave perde-se do corpo, que passa a ser ocupado pelo próprio 

médico. Conforme analisa Otto Rank, um pioneiro nos estudos acerca 

do duplo, este conto é “especialmente interessante pelo fato de 

mover o desejo de rejuvenescimento para o primeiro plano” (2013, 
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p.97). E a mesma conclusão aplica-se a The story of the late Mr. 

Elvesham. 

Nos casos em análise, o duplo encontra-se ligado “ao problema 

da morte e ao desejo de sobreviver-lhe, sendo o amor por si mesmo 

e a angústia da morte indissociáveis” (BRAVO, 1997, p.263), não 

obstante, a motivação para a troca de corpos ser diversa – 

premeditação, no caso do sr. Elvesham, e oportunismo, no caso do dr. 

Cherbonneau. Philippe Ariès, que investigou o tema da morte em 

profundidade, afirma que ela somente começou a causar medo a 

partir do final do século XVIII/início do século XIX – a partir de então, 

“as imagens da morte são cada vez mais raras [...]; o silêncio que [...] 

se estende sobre a morte significa que esta rompeu seus grilhões e se 

tornou uma força selvagem e incompreensível” (2003, p.159). O 

mesmo autor ainda assevera que 

até a idade do progresso científico, os homens 
admitiram uma continuação depois da morte. 
[...] Ainda hoje, em pleno período de cepticismo 
científico, aparecem modos debilitados de 
continuidade, ou recusas obstinadas do 
aniquilamento imediato. As ideias de 
continuação constituem um fundo comum a 
todas as religiões antigas e ao cristianismo. 
(2000, p.122) 

Nesse sentido, uma observação de Eden a respeito da 

sagacidade do sr. Elvesham resume o mote da narrativa: “o homem 

praticamente resolveu o problema da imortalidade” (WELLS, 2014, 

p.117). Na sequência, Eden, no corpo de Elvesham, comete suicídio. 

Por fim, no parágrafo final do conto – o único não narrado por 

Edward Eden – revela-se que, ironicamente, Elvesham, no corpo de 

Eden, fora atropelado e morrera vinte e quatro horas antes desse 

suicídio. 
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Por derradeiro, é conveniente salientar que, pelas razões 

anteriormente aduzidas, é pertinente classificar The story of the late 

Mr. Elvesham na categoria de literatura fantástica, proposta por Roas. 

Em consonância com a nomenclatura de Todorov, esse conto 

pertenceria ao gênero do maravilhoso, entretanto, conforme 

argumenta Roas, “a transgressão que define o fantástico só pode ser 

produzida em narrativas em que os narradores se esforçam por criar 

um espaço semelhante ao do leitor” (2014, p.42). Além disso, o 

desfecho envolve a morte dos protagonistas, em oposição à literatura 

maravilhosa, na qual o bem supera o mal. Adite-se, ainda, que outro 

elemento corroborante dessa classificação consiste no fato de que os 

eventos narrados no conto extrapolam o quadro de referência do 

leitor, traduzindo-se na manifestação do inominável. 
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Sabrina Baltor de Oliveira (UERJ) 

As aparências muitas vezes enganam. Théophile Gautier e 

Aluísio Azevedo são autores que têm muito mais em comum do que 

se poderia inicialmente imaginar. Nascem no mesmo século, o XIX, 

mas em países diferentes. Ambos compartilham um imenso amor 

pelas artes plásticas e sonhavam, antes de escolherem 

definitivamente a literatura, em se tornarem ilustres pintores. Gautier 

desiste devido a um problema físico: a miopia. Aluísio renuncia ao 

desejo por limitações financeiras. Não tinha condições de pagar um 

curso de pintura para aperfeiçoamento na Itália, como almejava. 

Ainda seguiu cursos preparatórios para ingresso na Academia 

Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro, mas novamente abandona 

por não conseguir subsídio governamental para segui-lo. Gautier, por 

vezes, ainda pintava por brincadeira com seus amigos artistas, Aluísio, 

por sua vez, não abandona totalmente as artes plásticas, pois 

trabalhava na construção de cenários para peças de teatro e 

publicava frequentemente suas caricaturas em periódicos cariocas. 

Essa paixão pela pintura se faz presente na obra dos dois 

escritores. Gautier, inclusive, é o idealizador e defensor de uma 

literatura definida por ele mesmo como plástica. Suas descrições 

picturais são uma marca de suas criações literárias. Aluísio 

desenhava, pintava e recortava em papelão suas personagens antes 

de criá-los definitivamente no papel, colocando-os sempre perto de si 

enquanto desenvolvia o enredo. Josué Montello, em sua análise 

sobre o romance O Mulato, destaca a característica pictórica das 

descrições azevedianas. 
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Um dia, ainda adolescente, quando sentira na 
sensibilidade a vocação dos pincéis e das telas, 
pensara em ser o paisagista do Maranhão. 
Depois, com os desenganos, esquecera ou 
pusera de lado esse pensamento. Mas agora 
sente renascer a preocupação de outrora. E 
trará para o romance os belos painéis de S. Luís 
ao estio, as estradas batidas pelas peraltices 
errantes dos largos ventos gerais, a cidade 
banhada pela claridade intensa e branca dos 
luares de agosto [...] (MONTELLO, 2005, p.117) 

No entanto, a afinidade não se restringe apenas em uma 

transposição de técnicas da pintura para o fazer literário, ela reside 

também na dependência financeira de ambos em relação aos 

periódicos. Tanto Gautier quanto Aluísio viviam exclusivamente do 

que publicavam. Seus romances e contos saíam primeiro em jornais e 

revistas para posteriormente serem editados em volume. O formato 

folhetim era uma realidade da qual os dois não podiam escapar e a 

satisfação do público-leitor não era um fator que eles podiam 

menosprezar. Gautier foi praticamente um escravo da imprensa 

diária, pois além de suas obras, publicava também textos como crítico 

de teatro e como crítico de artes. O autor de La Morte Amoureuse 

explica sua dependência em relação às resenhas e às críticas de 

teatro a seu amigo e biógrafo Ernest Feydeau, mas suas palavras 

poderiam facilmente também refletir a realidade de Aluísio Azevedo: 

Um poeta, que não tem fortuna e que não é de 
nenhum partido político, é obrigado, para viver, 
a escrever nos jornais. Ora, não se pode sempre 
escolher as coisas que se preferiria fazer. O 
folhetim de teatro é um trabalho semanal que 
dá magros benefícios, mas benefícios fixos, e 
este é um ponto importante em uma família 
pequena. Os romances, as narrativas de viagens 
duram apenas um tempo. Os comentários de 
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dramaturgia subsistem sempre. Além disso, é 
triste dizer, mas há uma multidão que se 
interessa por isto e sou muito mais conhecido 
desde que conto os feitos e gestos cênicos dos 
senhores Duvert e Lausanne, do que eu era 
quando publicava obras reais em verso ou em 
prosa. (GAUTIER, Apud FEYDEAU, 1874, p.68-69) 

Aluísio procura desesperadamente se livrar da obrigação de 

escrever para os jornais. Busca indicação dos amigos para um 

emprego fixo que o permita escrever seus romances naturalistas. Seu 

desejo maior é não ser obrigado pelos donos de periódicos a fazer 

concessões para o romance-folhetim que agradava tanto ao leitor 

comum. Escreve desesperadamente a seu amigo Afonso Celso, em 

uma carta datada de 1884: “seja lá o que for, tudo serve; contanto 

que eu não tenha de fabricar Mistério da Tijuca e possa escrever 

Casas de Pensão.” (AZEVEDO, 1961, p.192 – grifo do autor). Não deixa 

de ser curioso o fato de deixar praticamente de escrever textos 

literários, assim que entra para a diplomacia em 1897. Após essa 

data, foram publicados Touro Negro, uma miscelânea de textos 

críticos, cartas e uma novela que dá título ao livro e Japão, publicado 

postumamente a partir de anotações de Aluísio Azevedo sobre esse 

país. 

Após essa breve introdução, será mais fácil explicar o contexto 

de produção do romance A Mortalha de Alzira, bem como sua 

relação com o romance-folhetim, com o fantástico e com Théophile 

Gautier. 

A Mortalha de Alzira foi publicada pela primeira vez no jornal 

Gazeta de Notícias de 13 de fevereiro a 24 de março de 1891. No 

periódico, quem assina a autoria do romance-folhetim é Victor Leal, 

pseudônimo não só utilizado por Aluísio Azevedo, mas também por 

outros grandes nomes da literatura brasileira como Olavo Bilac, 

Pardal Mallet e Coelho Neto. 
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Ao que se pode observar pelas suas edições quase 

consecutivas, A Mortalha de Alzira foi um dos romances mais 

populares da metade final do século XIX, no Brasil. Sua primeira 

edição em volume ocorre dois anos após a publicação do folhetim, 

em 1893. De maneira rápida e surpreendente, ela se esgota e uma 

segunda edição, com dez mil exemplares, um recorde absoluto para a 

época, vem à luz em 1895. No entanto, como pode ser verificado no 

prefácio da primeira edição, o autor de O Cortiço relutou bastante em 

assumir o romance como seu. Ciente da popularidade de Alzira, do 

escritor declaradamente romântico que havia inventado, da ira que 

despertaria tanto nos fãs de Victor Leal que se sentiriam enganados, 

quanto nos críticos e fãs de sua obra naturalista, Aluísio hesitou em 

reconhecer sua paternidade. Com a nítida intenção de se justificar, 

escreve dois textos introdutórios na primeira edição do romance: 

uma dedicatória dirigida aos leitores de Victor Leal e um prefácio 

endereçado aos críticos e aos leitores de seus romances naturalistas. 

Sobretudo no prefácio, é possível averiguar a relação 

conflituosa do autor com os periódicos. Confessa, aos críticos e aos 

leitores, que A Mortalha de Alzira não foi fruto de sua inspiração, mas 

um romance encomendado pela Gazeta de Notícias: 

A Gazeta de Notícias precisava de um romance e 
encomendou-me, determinando logo, já se vê, o 
caráter literário que ele devia ter. Não fazia 
questão de mais ou menos enredo, contanto 
que a obra, longe de ser naturalista, fosse bem 
romântica e bem fantasiosa; obra enfim que 
pudesse convir ao paladar da grande massa de 
leitores sentimentais de que na maior parte se 
alimenta aquela folha, mas que ao mesmo 
tempo não caísse no completo desagrado 
daqueles que não admitem obra sem arte e arte 
sem verdade. (AZEVEDO, 1893, p.13-14) 
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Em outro trecho, revela sua hesitação em aceitar a encomenda 

de um romance “não-naturalista”, escrito nos moldes românticos, 

mas admite que a compensação financeira foi determinante para 

aprovar a empreitada: “o trabalho, porém, seria bem remunerado, 

ficando-me ainda a propriedade do romance e o direito consequente 

de publicá-lo em volume” (AZEVEDO, 1893, p.14). 

Como todo bom romance-folhetim, a obra deveria ter, assim 

como encomendou a Gazeta de Notícia, romance, mistério e 

aventura. É então que surge a influência de uma narrativa fantástica 

francesa: La Morte Amoureuse, de Théophile Gautier. 

A relação estreita deste romance com o famoso conto do 

escritor francês, também lançado em periódico em 1836, é elucidada 

no fim deste prefácio pelo próprio Aluísio. 

Uma vez, porém, que este livro leva o meu 
nome, uma coisa é indispensável que fique bem 
clara: A Mortalha de Alzira gravita, do princípio 
ao fim, em torno do mesmo motivo que 
forneceu a Théophile Gautier o seu famoso 
conto fantástico “La Morte Amoureuse”, com a 
diferença de que o famoso autor de 
Mademoiselle de Maupin apenas dá a 
substância da lenda, e por isso fez um conto, ao 
passo que eu descrevo os episódios que ele 
indica, cercando-o de fatos e personagens 
novas, e por isso fiz um romance. 

Mas o que separa principalmente as duas obras 
e dá-lhes caráter bem diverso, é que – “La 
Morte amoureuse” tem a sua razão na lenda do 
vampiro; enquanto que a Mortalha de Alzira 
substitui o truc maravilhoso do vampirismo 
pelos fenômenos naturais que podem 
apresentar certas crises histéricas de um 
neuropata. 
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Eis tudo. (AZEVEDO, 1893, p.22) 

Aluísio precisa bem a diferença entre as duas narrativas: o 

vampirismo de Clarimonde, em “La Morte Amoureuse”, explicaria 

todos os eventos fantásticos do conto. Em A Mortalha de Alzira, o 

autor brasileiro elucidaria os mesmos eventos, porém por um viés 

patológico, de uma doença mental que produziria os fatos 

inacreditáveis existentes apenas na cabeça do padre. 

Vê-se, então, que o autor brasileiro traz uma razão natural para 

os fenômenos insólitos do romance A Mortalha de Alzira, quebrando 

de certo modo, ou melhor, subvertendo o contrato que havia feito 

com o jornal Gazeta de Notícias de lhe entregar uma história que 

“longe ser naturalista, fosse bem romântica e bem fantasiosa” 

(AZEVEDO, 1893, p.13). Ora, a explicação da loucura, de alucinações 

que fabricam eventos sobrenaturais, através de uma moléstia mental 

como a histeria, é um tema comum de romances naturalistas, 

inclusive, é o mote de outra obra azevediana: O Homem. 

A grande diferença da abordagem da histeria em O Homem e 

em A Mortalha de Alzira é a diferença de gênero entre as 

personagens atingidas por esta doença mental. Em O Homem, a 

personagem levada à loucura é Madá, uma mulher que sofre uma 

desilusão amorosa. Em A Mortalha de Alzira, é o padre Ângelo, que 

enlouquece após o primeiro contato com a sociedade francesa e com 

o desejo despertado por uma mulher depois de toda uma vida sem 

sair do claustro, tendo como único alimento intelectual os livros 

cristãos. Aluísio inova absolutamente em A Mortalha de Alzira, uma 

vez que a histeria, durante muitos séculos, inclusive no meio 

científico, é quase que exclusivamente observado e estudado em 

mulheres. A doença, durante centenas de anos, foi considerada um 

problema uterino. Residiria exclusivamente no útero da mulher. 

Aluísio Azevedo mostra um profundo conhecimento dos estudos da 

histeria, uma vez que são Briquet e Charcot, no século XIX, que 
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defendem a ideia da histeria masculina, deslocando a doença do 

útero para o cérebro. (PIETROBOM, 2012, p.42-60) 

No entanto, o mais significativo nesta inserção da histeria em A 

Mortalha de Alzira é a introdução do hibridismo literário que o 

próprio Aluísio considerava como característico de suas obras. Longe 

de ser uma narrativa romântica pura, assim como desejavam a 

Gazeta de Notícias e o público leitor, A Mortalha de Alzira é um 

romance híbrido que acolhe o romance, a aventura, até mesmo o 

sobrenatural, tão característicos dos romances-folhetim, mas abriga 

igualmente a histeria, moléstia presente em inúmeros romances 

naturalistas. Massaud Moisés, analisando esta narrativa, destaca 

exatamente a ligação entre a histeria e o naturalismo: 

Padre histérico: eis um aspecto relevante da 
narrativa, sobretudo porque sinal de uma 
tendência que se manifestará noutras obras do 
autor, românticas ou não. Nunca, porém, a 
histeria masculina. Colocando à parte o 
problema em torno dessa moléstia nervosa, que 
a Medicina dos fins do século XIX discutia à luz 
da Patologia e da Fisiologia, como a própria A 
Mortalha de Alzira anacronicamente revela, por 
meio das palavras do materialista Dr. Cobalt, 
que preparava uma comunicação a respeito de 
revolucionar a Sorbonne, - importa frisar que a 
histeria ultrapassa a estética romântica e 
somente se explica nos quadros do Naturalismo. 
(2001, p.32) 

A histeria, assim, torna-se o ponto central da nossa análise, 

uma vez que é a introdução desta moléstia nervosa que diferencia 

definitivamente, segundo o próprio escritor, o conto “La Morte 

Amoureuse” de Théophile Gautier e o seu romance A Mortalha de 

Alzira. A histeria seria a explicação dos eventos aparentemente 

sobrenaturais deste romance azevediano, seria a razão da existência 
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dupla do padre Ângelo, de seu duplo que, todas as noites, deixava a 

vida diurna de padre para se tornar um boêmio e amante da cortesã 

morta Alzira. 

Além de toda a história do padre ingênuo e casto que se 

apaixona por uma mulher ligada à alta sociedade e a um mundo 

devasso, um outro ponto de contato entre as duas narrativas é 

exatamente o nascimento do duplo a partir da “morte” de 

Clarimonde em La Morte Amoureuse e de Alzira, em A Mortalha de 

Alzira. O primeiro beijo trocado entre os protagonistas nas duas 

narrativas que traria suas amadas rapidamente à vida construiria um 

vínculo entre eles que superaria a morte, possibilitando o encontro 

entre os amantes nos sonhos dos padres. 

Assim, tanto Romuald, no conto de Gautier, quanto Ângelo, no 

romance de Azevedo, são padres de paróquia durante o dia, com uma 

vida simples e austera, e aristocratas boêmios durante a noite, com 

suas respectivas amantes mortas. Ao contrário do padre Ângelo, 

Romuald nunca cogitou que sua vida dupla fosse explicada pela 

loucura: 

Dessa noite em diante, de certa forma minha 
natureza se desdobrou, e dentro de mim passou 
a haver dois homens que não se conheciam. Ora 
eu me considerava um padre que sonhava toda 
noite que era um nobre, ora um nobre que 
sonhava que era padre. Não conseguia separar o 
sonho da vigília, e não sabia onde começava a 
realidade e onde terminava a ilusão. O jovem 
senhor enfatuado e libertino zombava do padre, 
o padre detestava as libertinagens do jovem 
senhor. Duas espirais enredadas uma na outra e 
enroladas sem nunca se tocarem representam 
muito bem a vida bicéfala que foi a minha. 
Apesar da estranheza da situação, não creio ter 
um só instante beirado a loucura. Sempre 
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conservei muito nítidas as percepções de 
minhas duas existências. Só que havia um fato 
absurdo que eu não conseguia explicar: é que o 
sentimento do mesmo “eu” existisse em dois 
homens tão diferentes. Era uma anomalia da 
qual não me dava conta, tanto ao pensar que 
era o pároco do vilarejo de ***, como ao 
imaginar que era Signor Romualdo, amante 
titular de Clarimonde. (GAUTIER, 2004, p.234) 

Em A Mortalha de Alzira, de forma bem semelhante, o caráter 

duplo de Ângelo é descrito. No entanto, é preciso ressaltar que, em 

La Morte Amoureuse, o padre Romuald assume a própria narrativa 

em primeira pessoa, possibilitando ainda mais o desenvolvimento da 

hesitação tão característica do gênero fantástico, como bem o definiu 

Todorov (2014). Por outro lado, em A Mortalha de Alzira, há um 

narrador onisciente em terceira pessoa que descreve os fatos e as 

angústias que cercam o padre Ângelo. 

E o mais curioso era que, naquelas duas 
existências, tão opostas e até tão inimigas, o 
cavalheiro amante da condessa Alzira conhecia 
o cura de Monteli e ria-se intimamente das 
ingenuidades deste; ao passo que Ângelo, em 
mente, detestava o outro e não lhe perdoava as 
libertinagens e os crimes. 

Com o correr dos sonhos, formou-se uma 
secreta rivalidade entre o padre casto e o 
licencioso boêmio. Odiavam-se. Cada qual 
desejava a extinção do rival. 

O presbítero, entretanto, a ninguém confiara 
até aí o segredo das escápulas do seu espírito, e 
principiava a habituar-se àquele duplo viver de 
sacerdote virtuoso e de folião profano. 
(AZEVEDO, 2005, p.752) 
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Além da narrativa em terceira pessoa, há a introdução de 

personagens novas em A Mortalha de Alzira e inexistentes em La 

Morte Amoureuse, assim como Aluísio havia informado em seu 

prefácio. Um deles é essencial nestes nuances do duplo que 

buscamos destrinchar: o Dr. Cobalt. A personagem do médico é muito 

cara ao romance naturalista e aos romances de Azevedo. Na narrativa 

O Homem, a personagem atingida pela histeria, Madá, é tratada pelo 

Dr. Lobão. Em A Mortalha de Alzira, o Dr. Cobalt tenta tratar à 

distância o “seu paciente” mais interessante: o padre Ângelo, que o 

médico acredita ser a prova definitiva da existência da histeria em 

homens. 

― É singular! [...], resmungou o médico. É 
singular! [...] Os fenômenos que observo neste 
enfermo, desmentem as minhas experiências já 
feitas nos hospitais! [...] É um caso 
singularíssimo de histeria no homem! [...] Ah, 
meus colegas, meus colegas obstinados em que 
a histeria tem a sede no útero! [...] Queria vê-los 
aqui, e haviam de confessar que ela não passa 
de uma nevrose encefálica! [...] (AZEVEDO, 
2005, p.762) 

A narrativa em terceira pessoa permite dar uma credibilidade 

ao médico e cientista Dr. Cobalt, inexistente no visivelmente 

perturbado protagonista. A introdução do Dr. Cobalt é uma prova 

nítida da tentativa de inserir os preceitos do naturalismo em um 

folhetim popular e romântico, introduzindo o projeto literário de 

Aluísio, mesmo em uma narrativa encomendada comercialmente. Em 

outro folhetim, Mistério da Tijuca, o autor de O Cortiço já havia 

elucidado como pretendia educar o leitor do romance-folhetim, mais 

ligado ao romantismo, para o romance naturalista. Seu objetivo maior 

seria desenvolver uma literatura híbrida tão evidente em A Mortalha 

de Alzira. 
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No Brasil, quem se propuser escrever romances 
consecutivos, tem fatalmente de lutar com um 
grande obstáculo – é a disparidade que há entre 
a massa enorme de leitores e o pequeno grupo 
de críticos. 

Os leitores estão em 1820, em pleno 
romantismo francês, querem o enredo, a ação, 
o movimento; os críticos porém acompanham a 
evolução do romance moderno e exigem que o 
romancista siga as pegadas de Zola e Daudet. 

Ponson du Terrail é o ideal daqueles; para estes 
Flaubert é o grande mestre. 

A qual dos dois grupos se deve atender – ao de 
leitores ou ao de críticos?! 

Estes decretam, mas aqueles sustentam. Os 
romances não se escrevem para a crítica, 
escrevem-se para o público, para o grosso 
público, que é quem os paga. 

Por conseguinte entendemos que em 
semelhantes contingências o melhor partido a 
seguir era conciliar as duas escolas, de modo a 
agradar ao mesmo tempo ao paladar do público 
e ao paladar dos críticos; até que se consiga por 
uma vez o que ainda há pouco dissemos – impor 
o romance naturalista. 

Mas, enquanto não chegarmos a esse belo 
ponto, vamos limpando o caminho com as 
nossas produções híbridas, para que os mais 
felizes, que por ventura venham depois, já o 
encontrem desobstruído e franco. 

Seremos sentinelas perdidas – Paciência! 
(AZEVEDO, 1883, p.1) 
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Ao fim das duas narrativas, tanto a de Gautier quanto a de 

Aluísio, a personagem do padre mais velho, aquele que desempenha 

o papel de guia espiritual, através de um ato extremo, a profanação 

do túmulo de uma morta, busca pôr um fim à vida dupla de seu 

discípulo. 

Neste momento, ficam claras as nuances que distinguem as 

duas narrativas. A confirmação do vampirismo de Clarimonde 

evidenciada por seu corpo intacto na sepultura e a gota de sangue na 

boca explica a vida dupla de Romuald, que alimentava justamente 

com seu sangue uma sobrevida de sua amante morta. Tal explicação 

do duplo de Romuald acaba por filiar a narrativa ao fantástico-

maravilhoso (TODOROV, 2014). A água benta lançada sobre 

Clarimonde a conduz definitivamente para a morte, aniquilando o 

boêmio noturno e conservando apenas o padre que prossegue com 

seu triste, solitário e austero destino. 

ele virou a tampa, e entrevi Clarimonde pálida 
como o mármore, as mãos postas; seu sudário 
branco formava uma só prega da cabeça aos 
pés. Uma gotinha vermelha brilhava como uma 
rosa no canto de sua boca descorada. 

Diante do que viu, Sérapion ficou furioso: 

“Ah, estás aí, demônio, cortesã, impudica, 
bebedora de sangue e ouro”, e aspergiu de água 
benta o corpo e o caixão sobre o qual traçou 
com o próprio aspersório a forma de um 
crucifixo. 

Mal a pobre Clarimonde foi tocada pelo santo 
orvalho, seu belo corpo ruiu em pó; não foi mais 
que uma mistura horrivelmente disforme de 
cinzas e ossos semicarbonizados. 

“Aí está a sua amante, senhor Romuald”, disse o 
padre, inexorável ao me mostrar aqueles tristes 
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despojos; “ainda está tentado a passear no Lido 
e na Fusine com sua beldade?” 

Baixei a cabeça; uma grande ruína acabava de se 
formar dentro de mim. Retornei ao presbitério, 
e o senhor Romuald, amante de Clarimonde, 
separou-se do pobre sarcedote, a quem por 
tanto tempo fizera uma estranha companhia. 
(GAUTIER, 2004, p.238-239) 

Em A Mortalha de Alzira, Oséias também conduz seu discípulo 

ao cemitério a fim de desenterrar sua amante. Ao contrário de 

Clarimonde, Alzira, em um primeiro momento, é apenas ossos e pó:  

– Sim! Uma caveira! É tudo que resta da beleza 
da tua Alzira! [...] a terra comeu-lhe os olhos, o 
nariz, a boca, as faces cor-de-rosa [...] Só ficaram 
os dentes, para se rirem de ti, louco! (AZEVEDO, 
2005, p.772) 

A visão terrível provoca o desmaio de Ângelo e Oséias sai de 

perto em busca de ajuda para tirar o corpo inerte do jovem padre 

dali. Neste ponto da narrativa, Ângelo encontra-se com Alzira, no 

esplendor de sua formosura, por uma derradeira vez. O narrador, em 

terceira pessoa, descreve esse encontro a sós entre Ângelo e Alzira ou 

entre Ângelo e sua alucinação sem emitir conclusões, simplesmente 

retratando o que Ângelo via ou pensava que via. Alzira o condena por 

ter profanado seu túmulo e anuncia que todo o vínculo entre eles e 

entre o reino da morte e o daquele mundo tinham sido rompidos 

para sempre. A hesitação, tão importante para definir o gênero 

fantástico, persiste. 

No entanto, é a visão das outras personagens, a empregada de 

Ângelo, o próprio Oséias, que comentam a palpável loucura do 

protagonista, é a visão científica do Dr. Cobalt a respeito da histeria 

do jovem padre que acabam por convencer o leitor de que sua vida 

dupla não passava de uma alucinação. O próprio convencimento de 
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Ângelo no final e seu suicídio aproximam definitivamente o romance 

do fantástico-estranho, uma vez que o sobrenatural é o resultado 

ilusório da loucura do protagonista: “– Ah! [...], disse depois. Eu 

estava louco! [...] Sim [...] agora compreendo [...] Era tudo desvario 

[...] Era tudo ilusão! [...]” (AZEVEDO, 2005, p.775). 

Aluísio baseia-se no mais famoso conto fantástico de Gautier 

para entregar um romance encomendado pelo jornal Gazeta de 

Notícias. Todavia, como pudemos observar, embora os traços gerais 

da história sejam mantidos, Gautier, mais próximo do imaginário 

romântico, acolhe a lenda fascinante do vampiro para explicar a vida 

dupla de seu protagonista e a ressureição provisória de sua amante 

morta. Por sua vez, Aluísio Azevedo renega essa saída para o 

sobrenatural e desenvolve um tema caro aos romances naturalistas: a 

degeneração de um homem por meio de uma moléstia mental, no 

caso estudado, a histeria. Deste modo, a vida dupla de Ângelo seria 

elucidada por um motivo natural: a sua loucura, associando seu 

romance com o gênero fantástico-estranho, definido por Todorov 

(2014). Se a vida e os gostos do autor francês e do escritor brasileiro 

apresentam mais correspondências do que se poderia inicialmente 

imaginar, suas obras que se alicerçam em uma mesma história 

apresentam nuances que as diferenciam quase que radicalmente, 

criando um laço entre um romantismo-maravilhoso no conto de 

Gautier e um naturalismo-estranho no romance de Aluísio Azevedo. 
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Salete Rosa Pezzi dos Santos (UCS) 

Embora mantenha com o indivíduo gerador algum grau de 
identificação, o duplo, ao dele se destacar, desenvolve uma 

existência mais ou menos autônoma. Apesar de ser uma 
extensão do sujeito, mesmo quando com ele se identifica 

positiva e plenamente, o duplo não abandona sua condição 
de simulacro, de mera sombra, uma vez que não tem valor 

em si mesmo, mas apenas aquele que seu modelo lhe 
fornece. (FRANÇA, Julio) 

A temática do duplo na literatura tem motivado especialistas a 

desenvolverem estudos sobre o assunto, visto tratar-se de um tema 

explorado em obras de arte, desde a Antiguidade Clássica até a 

contemporaneidade. Julio França, ao discorrer sobre aspectos que 

envolvem o insólito e seu duplo, lembra que 

a ideia do duplo se faz presente em muitas 
narrativas míticas e religiosas da cultura 
ocidental. Na mitologia grega, por exemplo, a 
ideia do dualismo se faz presente nos mitos de 
Prometeu, de Narciso e de Pigmalião e Galateia. 
Em muitas religiões tradicionais, a separação 
entre corpo e alma aponta para a natureza 
dupla do homem, cujas metades estão em 
perpétuo conflito. Mesmo no Gênesis, o homem 
é apresentado inicialmente como uno e então 
separado em dois. (2009, p.10) 

A noção do duplo continua vigente em produções literárias de 

autores da atualidade, como, entre outros, a escritora carioca Marina 

Colasanti, sobre a qual este trabalho se debruça. A ficcionista, 



774 
 

brasileira por adoção, nasceu na cidade de Asmara, na Eritreia, então 

colônia italiana, em 1937. Depois de morar na Itália até os onze anos 

de idade, vem ao Brasil com a família, fixando-se no Rio de Janeiro. 

Estuda pintura e passa a integrar salões de artes plásticas, 

trabalhando, simultaneamente, com o jornalismo e a literatura. Na 

área da comunicação, atuou como editora, escritora de crônicas, 

redatora e ilustradora. Sua primeira obra, Eu sozinha, foi publicada 

em 1968 e versa sobre a solidão. Desde então, publicou mais de 40 

livros, entre histórias voltadas para o público infantil e narrativas 

direcionadas aos leitores adultos, distribuídas em livros de contos, 

crônicas, poemas e histórias infantis. 

Dentre as inúmeras obras escritas por Marina Colasanti, 

destacamos: Uma ideia toda azul (1978), A menina arco-íris (1984), E 

por falar em amor (1985), Contos de amor rasgado (1986), O menino 

que achou uma estrela (1988), Cada bicho seu capricho (1992), Rota 

de colisão (1993), Eu sei mas não devia (1995), Histórias de amor 

(1997), O leopardo é um animal delicado (1998), Ana Z., aonde vai 

você? (1999), Esse amor de todos nós (2000), Penélope manda 

lembranças (2001), A casa das palavras (2002), A moça tecelã (2004), 

23 histórias de um viajante (2005), Minha ilha maravilha (2007), 

Passageira em trânsito (2010), Antes de virar gigante (2011), A 

menina, o coração e a casa (2013), Breve história de um pequeno 

amor (2014), Como uma carta de amor (2015). 

Colasanti foi premiada por sua obra, pela primeira vez, em 

1979, quando conquistou o prêmio O Melhor para o Jovem, 

concedido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), 
com o livro de contos Uma ideia toda azul (1978). Desde então, as 

premiações sucederam-se, sendo agraciada, em muitos momentos, 

com mais de um prêmio. Esse reconhecimento ocorreu, não só em 

âmbito nacional, como também no domínio internacional, nas 

categorias de contos, crônicas, poemas, histórias infantis, melhor 

tradução/adaptação. Em 2016, recebe o Premio Fundación 
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Cuatrogatos, na categoria “Para los que despegaron como 
lectores”, com a obra Breve história de um pequeno amor. Dentre 

as instituições que premiaram a produção literária da autora, 

destacam-se: FNLIJ, APCA, FUNCEC/UNICEF, Câmara Brasileira do 
Livro, Associação Brasileira de Críticos de Arte, Fundação Biblioteca 
Nacional, Prêmio Norma-Fundalectura latino-americana, Banco del 
Libro (Venezuela), IBBY Honour List, Ordine Della Stella Della 
Solidarietà Italiana, Prêmio Portugal Telecom em Língua 
Portuguesa, Fundación Cuatrogatos. 

O livro de contos Penélope manda lembranças (2001) foi 

escolhido para constituir o corpus deste trabalho, mais 

especificamente, o texto “Um homem tão estranho que...”, um dos 

seis que compõe a obra. A atmosfera do conto desde o início reporta 

à dualidade, à representação do duplo, aguçando a curiosidade do 

leitor, que se sente instigado a acompanhar a trajetória da 

personagem. É a voz narrativa que adverte: 

Eu vou contar esta história para você como se 
fosse uma escada rolante, que aparece, sobe e 
some. Um homem sai de casa, anda e volta. Se 
mostra e se esconde. Está fora e está dentro. 
Parece pouco, uma mesmice. Não é. Se você 
prestar atenção, vai ver que a cada saída a 
escada, que é a história do homem, avança mais 
um pouco. Até virar a vida dele de ponta-
cabeça. (COLASANTI, 2001, p.57) 

Em “Um homem tão estranho que...?”, trata-se de Mister Paul, 

um estranho, avisa a voz narrativa, e complementa: “E olha que o 

conheço bem. Eu o acompanho desde que chegou, com aquele seu 

jeito desambientado, ainda sem falar a língua.” (COLASANTI, 2001, 

p.57). Embora, no início, tenha se esforçado por aprender, enfatiza a 

voz narrativa, “houve um momento a partir do qual seu aprendizado 
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– das pessoas, dos hábitos, dos detalhes – empacou. Daquele dia em 

diante não avançou mais.” (2001, p.57). 

Durante o desenrolar da história, o protagonista vivencia 

situações embaraçosas, na medida em que pessoas que o conhecem 

passam a não reconhecê-lo ou a não reconhecer sua voz. O conto 

alcança seu ápice quando Mister Paul já não distingue, como seu, o 

rosto refletido no espelho, corroborando a perspectiva do duplo. 

Assim, pela importância do tema e por sua recorrência em muitas 

produções literárias, este trabalho tem como objetivo analisar a 

personagem Mister Paul à luz de autores que discutem a questão do 

duplo, buscando entender o processo por que passa o protagonista 

até o final da narrativa, quando a imagem refletida no espelho lhe 

causa espanto. 

A questão do duplo na literatura, como já referido, atravessa os 

tempos, sempre despertando o interesse de estudiosos e leitores. 

Nessa trajetória, é interessante lembrar a peça teatral de Plauto, 

Anfitrião, na qual o deus Júpiter assume a aparência exterior de 

Anfitrião, a fim de realizar o desejo de deitar-se com Alcmena, esposa 

do protagonista, enquanto este se encontra no campo de batalha. De 

acordo com Juan Bargalló Carraté , essa peça literária é uma das 

primeiras manifestações do duplo, e as várias versões que ela 

recebeu acentuam desde o aspecto cômico até a dimensão trágica. 

Para o autor, ainda em relação à obra: 

Si se estabelece un sistema de oposiciones 
(confrontando los rasgos distintivos entre 
Anfitrión falso y el Anfitrión verdadero), la 
primera oposición manifesta es el engaño – el 
dios, en la literatura griega, había recurrido a la 
astucia del engaño tanto para proteger al héroe 
como para destruirlo. (1994, p.12) 

O autor complementa esse sistema, observando que mais duas 

oposições podem ser consideradas: a segunda diz respeito ao espaço 
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de cada um, e a terceira (dentro e fora) refere-se ao palácio de 

Anfitrião. 

De acordo com Otto Rank (1884-1939), na obra O duplo: um 

estudo psicanalítico (2013), o espelho (local em que as almas podem 

ser capturadas) e a sombra (símbolo da alma) são alvo de 

superstições entre as crenças populares. Em muitas narrativas, a 

captura da alma coloca a personagem em situações de 

estranhamento, momentos em que não há o reconhecimento de si 

próprio. Ana Maria Lisboa de Mello, no texto “As faces do duplo na 

literatura”, analisa vários autores e suas obras, nas quais ocorre o 

desdobramento do Eu, e aponta que essa cisão “pode apresentar-se 

sob múltiplas formas, desdobrando-se em sósias, irmãos – gêmeos 

ou não –, representada, também, pela sombra, o retrato ou a imagem 

refletida no espelho.” (2000, p.113). Nesse sentido, desde o início do 

conto, é possível perceber que o protagonista é um, sendo outro. 

Mister Paul é um homem metódico, rotineiro, solitário e tem um ar 

“quase agradável”. Todas as manhãs, ele sai do prédio onde mora em 

direção à rua, “sem função concreta”, vai, no máximo, até a praça e 

retorna, não sem antes parar no bar: 

No bar onde ao fim da caminhada toma seu 
costumeiro aperitivo antes do almoço, a moça 
da caixa diria que é atencioso, o moço do balcão 
diria que é fleugmático, o aposentado que faz 
palavras cruzadas na mesinha ao lado do balcão 
diria que é velho. Só a moça acertaria, e ainda 
assim... Mister Paul é atencioso por fora, só por 
fora. Mas não é fleugmático como parece, muito 
pelo contrário, sua natureza é tensa, o controle 
constante das próprias atitudes o mantém 
alerta. Tampouco é velho, são os cabelos que 
envelheceram antes dele. 

Acho que agora já deu para você perceber como 
Mister Paul é duplamente alheio: por estar nos 
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lugares, estando de fato ausente; e por parecer 
um, sendo na verdade outro. (COLASANTI, 2001, 
p.60) 

Mello acentua que “o duplo é um ser que passa a habitar o 

mesmo espaço do protagonista [...]. O invasor representa um grande 

perigo, pois é um ser invisível que devora a psique do protagonista.” 

(2000, p.116). À medida que certos acontecimentos estranhos 

começam a povoar o dia a dia de Mister Paul, uma inquietação passa 

a habitá-lo, mas ele se recusa a admitir que seja medo. 

Um dia, ao voltar para casa, o protagonista é barrado na 

entrada de seu prédio pelo porteiro que não o reconhece. O impasse 

só não se prolonga mais, pois outro morador chega e desfaz o 

equívoco. A voz narrativa deixa entrever que Mister Paul mora ali há 

muito tempo, portanto não se justificaria o ocorrido. Quando o mal-

entendido é desfeito, o porteiro não sabe como se desculpar e 

tampouco entende como se enganara, conjecturando: “como é 

possível que o desconhecido de poucos minutos atrás esteja ali na 

mais do que conhecida pele de Mister Paul.” (COLASANTI, 2001, 

p.61). “As serpentes trocam de pele”, pensa Mister Paul, e isso “não 

tem nada demais, é coisa da natureza, elas até colaboram, ondeiam o 

corpo para sair do estojo.” (2001, p.68). Tzvetan Todorov, na obra 

Introdução à literatura fantástica (2008), observa que a 

ruptura dos limites entre matéria e espírito era 
considerada, em especial, no século XIX, como a 
primeira característica da loucura. Os 
psiquiatras afirmavam geralmente que o 
homem ‘normal’ dispõe de muitos quadros de 
referência e liga cada fato a um deles [...] (2008, 
p.123) 

Embora se esforce por tornar natural o incidente com o 

porteiro, o acontecimento torna-se marcante na vida de Mister Paul 

que passa a sentir-se inseguro diante da possibilidade de que novo 
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engano venha a ocorrer. Essa situação encontra em Carraté (1994, 

p.17) um possível entendimento. O autor observa que tanto a 

questão do duplo em geral, quanto do desdobramento em particular, 

“ofrecen estructuras intermedias.” Referindo-se ao desdobramento, 

com base em Lubomir Dolezel, ele pondera que acontece por meio 

de três diferentes procedimentos, ou seja, por fusão, por fissão e por 

metamorfose. O primeiro diz respeito à fusão de dois indivíduos 

diferentes em um; por fissão, o autor entende que ocorre a cisão de 

um indivíduo em duas personificações; e a metamorfose de um 

indivíduo ocorre sob diferentes formas aparentes que podem ser 

reversíveis ou irreversíveis. O indicativo da leitura é que pode estar 

ocorrendo com Mister Paul um desdobramento por metamorfose. 

Todorov aponta que “elas [as metamorfoses] se deixam inscrever na 

mesma lei de que formam um caso particular. [...] As metamorfoses 

formam então por sua vez uma transgressão da separação entre 

matéria e espírito, tal como geralmente é concebida.” (2008, p.121-

122). 

Retomando Pélicier, no que concerne à tipologia do duplo, 

Mello discorre sobre os seis tipos de duplo que o autor apresenta, 

entre os quais, buscando categorizar o comportamento do 

protagonista, elegeu-se o tipo de duplo que se estabelece como 

“resultado de transformação em que o original sofre uma 

metamorfose, surgindo para si mesmo e para os outros 

completamente diferente [...]” (2000, p.116), a ponto de sequer a voz 

da personagem ser reconhecida por um amigo. Isso ocorre quando, 

buscando um lenitivo para a humilhação sofrida na portaria do 

prédio, Mister Paul telefona para um amigo. Há tempos não se 

falavam, mas pensa que poderá “esvaziar com ele a ansiedade 

causada pelo acidente só aparentemente menor.” (COLASANTI, 2001, 

p.62). Entretanto, novo impasse ocorre, pois o amigo não reconhece 

a voz da personagem: “Engraçado... parece a voz de outra pessoa... 

vai ver você está rouco sem saber. [...] A conversa começou com pé 
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esquerdo. [...] A rachadura, que poderia ter sido emendada, 

aumentou um pouco mais.” (COLASANTI, 2001, p.63-64). O 

protagonista esperava que o amigo, assim como ele, sentisse 

indignação em relação ao fato ocorrido, que atribuísse grande 

importância ao acontecimento, confortando-o, entretanto, para seu 

maior desconsolo, isso não acontece. Na verdade, “ele sabe, como 

nós sabemos, que um processo foi posto em marcha. Mas ignora até 

que ponto pretende conduzi-lo” (2001, p.64). França atesta que as 

manifestações do duplo, na literatura, 

vão desde as personas ou máscaras que o 
homem utiliza para desempenhar os diversos 
papéis sociais que lhe são requisitados, 
passando por representações especulares de 
algum aspecto interior do sujeito, até os casos 
em que o duplo não é uma extensão, uma 
sombra ou um fantasma do sujeito, mas outro 
ser, extrínseco, que por algum processo de 
identificação anímica é pelo sujeito percebido 
como seu desdobramento. (2009, p.9) 

Agora, toda a vez que Mister Paul sai do elevador e atravessa o 

espaço entre a portaria e o portão de saída, experimenta a sensação 

de total desamparo, pois o percurso tornou-se “enorme”. A perda de 

tranquilidade devido àquilo que pode ocorrer torna-se crescente, e, 

embora leia no jornal notícias de uma guerra sangrenta, não se 

preocupa com o destino daquela gente, pois a única coisa que tem 

importância para ele é saber se, a qualquer momento, sobrevirá um 

novo embaraço, e essa ideia torna-se insuportável. 

Certo dia, sua vida é sacudida pelo telefonema de uma antiga 

amante: “Estava de passagem pela cidade, que tal se encontrarem, 

almoçarem juntos?” (COLASANTI, 2001, p.65). Já no restaurante, ele a 

vê, sentada à mesa, esperando. Ao se aproximar, percebe que ela 

“quase estremece”, e pensa: “Estava distraída, certamente” (2001, 
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p.66). Na verdade, ela não o havia reconhecido. De repente, durante 

o almoço, a amiga o interpela: 

‒ Paul, vê se fala direito.  

Um mínimo alarme entre estômago e coração 
alerta Mister Paul. 

‒ Como assim, falar direito? ‒ reage. 

‒ É que me dá aflição ver você andar de marcha 
à ré. 

[...] 

‒ Você está falando cada vez mais embaralhado, 
meu bem. Fazendo paçoca das duas línguas. 
Parece que você chegou ontem. 

[...] 

‒ Ainda bem que eu te entendo de qualquer 
jeito. 

Mas o almoço de Mister Paul já está estragado. 
(2001, p.66) 

Já em casa, o protagonista considera ter sido um erro 

encontrar-se com a amiga: “‘Tantos anos... quantos mesmo?’”, tenta 

fazer a conta, confunde-se, as datas, as datas todas cada vez mais 

embaralhadas para ele, “‘tantos anos enfim, não dá pra ela lembrar 

todos os detalhes.’” (COLASANTI, 2001, p.66-67). No jogo de 

conjecturas, buscando consolar-se, Mister Paul ainda pondera: 

“‘Também não é nenhuma menina.’” Esforça-se para lembrar quantos 

anos ela teria, não consegue. “‘São as plásticas!’, sentencia, vingando-

se da observação dela e justificando seu próprio esquecimento.” 

(2001, p.67). 

Mais dolorosa do que a lembrança de passar pelo vexame de 

não ser reconhecido – “e diante de todo mundo” – é a pergunta que 
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não abandona o protagonista: “Por quê, por que ela não me viu 

quando cheguei?” (COLASANTI, 2001, p.67). 

Melo, ainda recorrendo aos estudos de Pélicier, aponta que se 

evidenciam três tipos de relações do indivíduo com o duplo:  

1) a vida de um depende da do Outro; 2) os 
sentimentos de um têm ressonância no Outro, 
mas não são obrigatoriamente os mesmos; 3) os 
conhecimentos de um podem-se apresentar na 
consciência do duplo, que pode deles fazer um 
uso diferente. Quanto ao protagonista da 
experiência, os sentimentos são de certeza ('não 
há dúvida, esse sou eu!'), ou de receio, ao 
pensar que vive um processo de alucinação ou, 
ainda, simplesmente ele admite a presença de 
um misterioso Outro, inimigo ou protetor. 
(2000, p.119) 

A partir daquele almoço, Mister Paul procura reconhecer-se no 

reflexo das vitrinas, pois “procura no corpo a resposta que a razão 

não lhe dá.” (COLASANTI, 2001, p.67). Mas não olha de maneira 

direta, apenas espia com o canto dos olhos, disfarça, tenta 

surpreender “qualquer modificação, qualquer mínima estranheza no 

seu jeito, na sua pessoa. […] Pois o que Mister Paul quer controlar é 

seu modo de estar no mundo.” (2001, p.68). 

A narrativa segue em um crescendo de mal-entendidos, de não 

reconhecimentos, e Mister Paul percebe que o olhar dos outros, de 

todos os outros, repete a mesma desconfiança com que dona Altina – 

a faxineira – o olha. Na verdade, ele sente que o mundo o olha de 

soslaio. A culminância da narrativa ocorre quase ao final, quando o 

protagonista não reconhece o rosto que vê no espelho, pois o rosto 

que vê não é o seu. Por outro lado, pensa: “talvez seja o seu, embora 

sem ser o rosto que ele esperava encontrar, sem ser o rosto que ele 

está acostumado a encontrar todas as manhãs quando faz a barba.” 

(COLASANTI, 2001, p.78). Rank afirma que a “ideia de um duplo 
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misterioso durante a vida somente pode ter surgido a partir da 

sombra e da imagem no espelho.” (2013, p.137). Mister Paul 

olha-se no espelho. [...]  

Pois o rosto que Mister Paul vê no espelho não é 
o seu.[...] 

Talvez seja seu próprio rosto que nesta manhã 
fora de medida, por alguma razão que ele 
desconhece, não consegue reconhecer. [...] 

A imagem que ele agora vê completa é a de um 
rosto de homem. De um homem provavelmente 
da mesma idade que ele, Mister Paul. Mas tão 
diferente do rosto que Mister Paul se lembra de 
ter tido até a noite anterior, quando escovando 
os dentes se olhou nesse mesmo espelho, que 
ele não só não poderia dizer que é o mesmo, 
como juraria, em sã consciência, que nunca o 
viu. (2001, p.78) 

A personagem continua a perscrutar seu entorno como a se 

convencer de que tudo continua como sempre fora, entretanto,  

de fora e de dentro do espelho os dois rostos se 
olham. E Mister Paul não saberia dizer o que 
mais o apavora, se a possibilidade de os dois 
rostos serem o mesmo, ou se a de serem dois e 
diferentes. (COLASANTI, 2001, p.79)  

Mister Paul já não se reconhece, tampouco distingue objetos 

do seu ambiente, coisas diárias e corriqueiras, tanto que, quando se 

depara com o creme de barbear, definitivamente, já não sabe para 

que serve. 

Ao discorrer sobre “Os temas do eu”, Todorov enfatiza que a  

lei que encontramos na base de todas as 
deformações produzidas pelo fantástico [...] tem 
algumas consequências imediatas. Assim, aí se 
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pode generalizar o fenômeno das metamorfoses 
e dizer que uma pessoa se multiplicará 
facilmente. (2008, p.124)  

Na verdade, no final do conto, Mister Paul olha para o rosto refletido 

no espelho, percebe os lábios que se entreabrem e falam, entretanto 

ele não reconhece nenhuma palavra que é pronunciada, pois “a boca 

do rosto diz coisas que ele não compreende, para alguém que ele não 

sabe quem é”. 
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Shirley de Souza Gomes Carreira (UERJ) 

Na literatura, o corpo insólito adquire os contornos de um 

corpo transgressor, de lócus onde embates de poder são travados. A 

inserção desse corpo na literatura de horror traz à baila o próprio 

papel contestador desse tipo de narrativa. 

Em O horror sobrenatural em literatura (2008), Lovecraft busca 

definir uma vertente literária, que denomina “weird fiction” – 

traduzível como ficção do estranho ou literatura de horror –; vertente 

esta que difere dos contos góticos e histórias de fantasmas, na 

medida em que não contém os elementos usuais destas, mas trata de 

um terror causado por forças externas ignotas, pela derrogação de 

leis imutáveis da natureza, de um pavor cósmico em sua acepção 

mais pura. 

Nessa mesma obra, Lovecraft alude a uma novela de Arthur 

Machen, intitulada O grande Deus Pã, que, à época de sua 

publicação, em 1894, causou escândalo e rejeição por parte da 

crítica, não apenas por claramente contestar o materialismo científico 

que predominava em seu tempo, mas também por conter alusões a 

orgias e ao paganismo. 

Essa obra é considerada por Lovecraft um marco na literatura 

de horror, pois o crescente clima de terror que a narrativa produz 

deriva de menções e ações indiretas, e sua principal personagem é 

construída por meio de depoimentos e revelações de outras 

personagens, não emergindo do texto como um indivíduo distinto 

com voz própria. 
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Este trabalho propõe a análise da construção da personagem 

Helen Vaughan, bem como a implicação do insólito no contexto de 

produção da obra, uma vez que o caráter transgressor de Helen é a 

mola mestra da narrativa e da arquitetura do medo na novela. 

No fin-de-siècle, a crença – alimentada pelos estudos 

científicos de então – de que a mente humana era composta por 

opostos conflitantes, gerou uma série de obras centradas nessa 

dualidade, como, por exemplo, O médico e o monstro (1886), de 

Stevenson. 

Na obra do escritor galês Arthur Machen, essa dualidade 

assume características próprias, uma vez que mistura as vertentes da 

literatura de horror a descobertas científicas e à consequente 

inquietação que produziram na sociedade vitoriana. Seu 

envolvimento com o ocultismo levou-o a distanciar-se do modelo 

gótico e a incorporar em seus textos a crença mística de que o mundo 

ordinário oculta outro mundo, cujo desvelamento pode levar à 

loucura e à morte. 

Em O grande deus Pã, cuja primeira versão foi publicada no 

periódico The Whirlwind, em 1890, Raymond, um cientista 

especialista em fisiologia cerebral e praticante de medicina 

transcendental, opera o cérebro de uma jovem, Mary, reorganizando 

partes do mesmo, de modo que ela possa encontrar “O grande deus 

Pã”, metáfora do conhecimento absoluto. 

A cirurgia é feita na presença de um convidado, Clarke, que fica 

atordoado ao ver que a jovem acorda com estertores de pavor, como 

se tivesse experimentado o maior horror que alguém já pudesse ter 

sentido, tornando-se mentalmente incapaz desde então: 

De repente se ergueu o som dum suspiro, o 
sangue voltou a corar o rosto exangue de Maria, 
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os olhos se abriram e brilharam com estranho 
fulgor. Uma grande admiração se espelhou na 
face e as mãos se estenderam como pra tocar 
algo invisível. E logo o espanto se converteu em 
horror, o rosto numa máscara abominável, e o 
corpo começou a tremer de tal forma que, se 
diria, era sua alma lutando na prisão carnal. 
Horrível visão! Clarke se precipitou porta afora, 
enquanto a jovem caía ao chão, uivando. 
(MACHEN, 1986, p.8) 

O cérebro de Mary constitui não apenas um portal para outras 

dimensões, mas também uma barreira permeável entre o mundo 

espiritual e o material. A manipulação de suas células durante a 

cirurgia permite que esse frágil limite entre mundos seja 

ultrapassado. 

O que Mary vê não é revelado ao leitor, nem tampouco às 

testemunhas de sua visão, mas Raymond tem absoluta certeza de 

que foi o resultado do encontro com Pã, divindade filho de Dríope e 

de Hermes, o mensageiro dos deuses, que nascera com chifres e 

pernas de bode. Abandonado pela mãe no nascimento, devido à sua 

aparência, Pã fora, pelo mesmo motivo, proibido por Hermes de 

chamá-lo de pai. Era temido por quem necessitava atravessar as 

florestas à noite, pois as trevas e a solidão da travessia causavam 

pavor, desprovido de causa aparente e atribuído a Pã. 

Em uma aparente desconexão, após o relato da cirurgia, há um 

corte na narrativa e o cenário passa a ser Londres, onde Clarke, que 

tenta compilar um livro intitulado “Memórias para provar a existência 

do diabo”, lê a narrativa de um amigo, Dr. Phillips, sobre estranhos 

acontecimentos ligados a uma jovem, Helen Vaughan. Ao leitor é 

revelado apenas o fato de que a moça fora adotada por uma família 

de camponeses do País de Gales, e que tinha hábitos inusitados, 

como o de embrenhar-se na floresta horas a fio. 
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Todos os que dela se aproximavam passavam a ter 

comportamento igualmente estranho, ora demonstrando um horror 

inominável –– como ocorrera a Trevor, um menino que a vira com um 

homenzinho na floresta e que, posteriormente, ao deparar-se com a 

estátua de um fauno, enlouquecera –, ora em desespero e culpa, 

como acontecera com a jovem Rachel, que, após revelar à própria 

mãe os eventos dos quais tomara parte juntamente com Helen, em 

suas incursões na floresta, desaparecera para sempre. 

A floresta simboliza o inconsciente e adentrar esse mundo 

pode fazer aflorar o pânico diante dos aspectos instintivos reprimidos 

do homem, desencadeando a loucura. 

Na passagem em que Rachel conversa com a mãe, a natureza 

desses eventos permanece oculta aos olhos do leitor, sendo 

substituída por reticências: 

Numa noite, contudo, depois de Raquel voltar, a 
mãe ouviu no quarto algo que lhe pareceu um 
choro abafado. Entrou e encontrou a filha meio 
despida, sentada na cama, tomada de indizível 
angústia. Ao ver a mãe, gritou: Ó! Mamã! Por 
que me deixaste ir com Helena à floresta? 
Espantada em ver a filha naquele estado, 
senhora M. [...] a interrogou e Raquel contou 
uma história terrível. Disse [...] (MACHEN, 1986, 
p.14) 

No entanto, o teor da conversa pode ser intuído a partir da 

reação de Carter ante o relato de Phillips: 

— Meu Deus! Pensa no que dizes! É 
monstruoso! Coisas como essa nesta nossa 
terra, onde o homem vive e morre, luta, triunfa, 
às vezes sucumbe, é vencido pela tristeza e 
sofre, vítima de estranhos destinos ao longo de 
vários anos, bem sei! [...] Mas isso, Philips, isso 
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não! Se isso pudesse acontecer, este mundo 
seria um pesadelo! (MACHEN, 1986, p.15) 

No capítulo seguinte, a narrativa dá novo salto temporal e 

entra em cena outra personagem, Villiers, que narra a Clarke o 

encontro que tivera com um velho amigo, Charles Herbert. Em plena 

decadência física e mental, bem como visivelmente aterrorizado, 

Herbert lhe confidenciara ter sido corrompido de corpo e alma por 

sua esposa, Helen, que, em seguida, desaparecera com tudo o que 

ele possuía: 

Eu a vi pela primeira vez numa festa. Falava com 
um amigo, junto duma porta, quando, 
subitamente, sobre o murmúrio das conversas, 
se elevou uma voz que foi direto ao coração. 
Cantava um romance italiano. Fui apresentado 
nessa mesma noite e três meses depois me 
casei. Villiers, essa mulher, se podemos chamar 
mulher, corrompeu minha alma. Na noite de 
núpcia fiquei sentado, no quarto do hotel, a 
ouvindo falar com aquela voz maravilhosa. 
Falava sobre coisas que eu não ousaria 
murmurar na mais negra noite, na mais vasta 
solidão. Villiers, pensas que conheces a vida, 
Londres, e o que se passa nesta cidade de 
horror. E se calhar já conversaste amenamente 
com os piores celerados. Mas te digo que não 
fazes ideia do que sei. Não, teus sonhos mais 
fantásticos e escondidos nunca poderiam 
engendrar sombra daquilo que ouvi e vi. Vi, sim. 
Vi as coisas mais incríveis. Tão incríveis que, às 
vezes, no meio da rua, parava pra pensar como 
era possível visto e continuar vivo. Passado um 
ano, Villiers, eu estava arruinado, de corpo e 
alma [...] (MACHEN, 1986, p.18) 
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Villiers mostra a Clarke um retrato da mulher de Herbert, feito 

por um pintor que vivia na América do Sul, e este desconfia de que há 

uma ligação entre ela e os acontecimentos ocorridos em Gales. 

Também não lhe passa despercebida a semelhança física entre ela e a 

jovem que fora operada pelo Dr. Raymond. 

O capítulo seguinte relata que, após uma onda de suicídios de 

ricos cavalheiros em Londres, Villiers descobre que todos eles 

frequentavam a casa de uma tal Sra. Beaumont, recém-chegada da 

América. 

Investigando o paradeiro de Helen, Villiers acaba por descobrir 

que ela e a Sra. Beaumont são a mesma pessoa e que, sendo, na 

realidade, uma mulher dissoluta, ela frequentava os lugares mais 

sórdidos da cidade, persuadindo os homens a ações que os levava à 

loucura e à morte. 

O fato mais extraordinário em relação à arquitetura do medo 

em O grande deus Pã é o modo como o autor o constrói. À medida 

que a narração evolui, o leitor é levado a crer que acontecimentos 

terríveis são associados à Helen Vaughan e a reação das demais 

personagens cria um clima crescente de terror. No entanto, sempre 

que esses eventos estão para ser descritos, o texto os suprime por 

meio de travessões e reticências, deixando ao leitor a tarefa de 

concretizá-los via imaginação. 

Segundo Lovecraft, uma história em que o sobrenatural esteja 

presente e que revele, ao fim, os seus terrores por meio de 

explicações naturais não constitui um exemplo do pavor cósmico que 

caracteriza a literatura de horror. Nesse sentido, O grande deus Pã 

preenche todos os quesitos de tal classificação. Helen, a personagem 

sem voz, narrada por meio das impressões de outras personagens, é 

construída como um corpo transgressor, que representa a violação de 

leis humanas e naturais. 

A associação dos fatos geradores do medo à atividade sexual é 

possível não apenas pela figura de arquetípica de Pã e seu vínculo 
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com os instintos primitivos do homem, como também pela reação de 

algumas personagens, como na passagem a seguir, em que Villiers 

mostra a Austin um manuscrito que encontrara: 

Olha este belo manuscrito. Foi paginado. Estás 
vendo? E levei a galanteria a ponto de o atar 
com fita vermelha. Parecem papéis de negócio. 
Não parecem? Veja-os bem, Austin. Neles está a 
descrição das distrações que senhora Beaumont 
oferecia a seus hóspedes de eleição. O homem 
que escreveu isso conseguiu escapar vivo, mas 
não creio que durante muito tempo. Os médicos 
acham que deve ter tido um grande abalo. 

Austin pegou o manuscrito, mas não o leu. 
Abrindo ao acaso a vista caiu sobre uma palavra, 
o princípio duma frase, e, com o coração 
saltando, os lábios brancos e a testa suada, 
atirou o papel ao chão. 

— Toma-o, Villiers, e não me fale mais disso. 
Raios, homem! És de pedra? Diabos! Mesmo o 
medo e o horror à morte ou o pensamento dum 
homem que será enforcado, no momento em 
que ouve as sinetas tocando e fica esperando o 
ruído do patíbulo, nada é comparado a isso. Não 
quero ler, pois nunca mais conseguiria dormir. 
(MACHEN, 1986, p.41) 

A réplica de Villiers é sugestiva: 

— Está bem! Imagino o que leste e sei quão 
horrível é. Mas, apesar de tudo, é uma velha 
história, um mistério antigo recuperado em 
nossa época, com as ruas de Londres 
substituindo os antigos vinhedos e olivais. 
Sabemos o que acontecia a quem encontrasse o 
deus Pã. Os sábios acham que todo símbolo o é 
duma realidade e não do nada. E era, na 
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verdade, um símbolo bem refinado, esse, sob o 
qual os antigos velavam as forças secretas e 
terríveis que se escondem no coração de todas 
as coisas, perante as quais a alma humana se 
desvanece e morre, enegrecida, como o corpo 
ficaria se atacado por correntes elétricas. Essas 
forças só podem ser nomeadas e concebidas 
através dum véu que para a maioria não mais é 
que uma fantasia poética e pra alguns uma 
história contada por idiotas e loucos. Mas nós, 
tu e eu, conhecemos um pouco do terror que 
pode habitar os reinos secretos da vida, sob a 
aparência da carne. Vimos o informe assumir 
uma forma. (MACHEN, 1986, p.41) 

Nos estudos literários sobre o gótico, a palavra “inumano”61 é 

frequentemente usada para designar o “corpo gótico”, ou seja, algo 

que tem apenas vestígios de humanidade e está prestes a tornar-se 

algo monstruoso. No caso da literatura de horror, e em particular na 

constituição de Helen Vaughan, em O grande deus Pã, o conceito 

pode ser igualmente aplicado. 

Ao fim da novela, a filha de Pã é confrontada por Villiers e opta 

pelo suicídio, enforcando-se. A morte da personagem revela, por fim, 

o seu caráter abjeto, pois seu corpo passa por sucessivas mutações, 

metamorfoses completas, conforme relata o Dr. Matheson, médico a 

quem coube fazer a autópsia: 

Se bem que atacado por uma náusea de revolta 
e quase sufocado pelo odor da corrupção, me 
mantive firme, privilegiado ou maldito, não sei, 
olhando o que ali estava, negro como tinta, e 
que se transformava perante meus olhos. Pele, 
carne, músculo e osso, e a firme estrutura do 

                                                           
61 Abhuman (de natureza não humana, em inglês), em oposição a inhuman 
(desumano, em português). 
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corpo humano, tudo o que, até então, 
considerara algo permanente como o diamante, 
começou a se fundir e dissolver. 

Sabia que agentes exteriores podiam assim 
devolver o corpo aos elementos mas me 
recusaria a crer naquilo que via porque havia ali 
uma força interna que eu não conhecia e que 
ordenara a dissolução e a metamorfose. 

Ali se repetiu, em minha frente, todo o esforço 
que originou o homem. Vi a coisa vacilar de sexo 
a sexo, se dividir e se unificar de novo. Vi o 
corpo regredir às feras que o precederam, o que 
estava na coroa dos seres descer ao 
inframundo, ao abismo. Mas o princípio da vida, 
que cria o organismo, permanecia estável no 
meio das transformações da forma [...] Eu 
olhava sempre: Logo nada mais restava além 
duma substância semelhante a gelatina. E 
depois a escala foi de novo percorrida, em 
sentido inverso... (neste ponto são ilegíveis 
algumas linhas do manuscrito) [...] instante vi 
uma forma obscura à minha frente, que não 
quero descrever. Mas o símbolo pode ser 
encontrado nalgumas estátuas antigas e 
naquelas pinturas que sobreviveram à lava, 
demasiado infames pra que eu fale mais sobre 
elas... E a indizível aparência, homem e besta, 
retomou a forma humana. Então a morte 
sobreveio. (MACHEN, 1986, p.44-45) 

O último fragmento, escrito pelo médico 
responsável pela cirurgia neurológica do início 
do romance, é revelador, pois nele ele 
reconhece o seu erro ao fazer a experiência e 
admite que Helen Vaughan era a filha de Mary 
com o deus Pã: 
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O que eu disse que Mary veria, ela viu, mas me 
esqueci de que ninguém pode contemplar 
impunemente o que contemplou. E também 
esqueci de que uma vez que se abre a casa da 
vida ela fica acessível àquilo que não podemos 
nomear e a carne humana pode se tornar o véu 
do inexprimível. Brinquei com forças 
desconhecidas e conheces o resultado. Helen 
Vaughan fez bem em se atar à corda e morrer, 
por mais horrível que sua morte tenha sido. 
Aquele rosto enegrecido, aquela metamorfose 
que se fundia sobre o leito e que passava de 
mulher a homem, de homem a besta, e de besta 
a algo ainda pior, tudo o que testemunhaste, 
nada me espanta. O que o médico viu já vi, 
muito antes. Porque compreendi minha obra 
logo no dia em que a criança nasceu. Ainda 
tinha cinco anos e eu já a vira mais de cem 
vezes, brincando com o companheiro que sabes 
quem é. Foi, pra mim, uma angústia indescritível 
e constante. Alguns anos mais tarde, sentindo 
que não suportaria mais aquilo, mandei Helen 
Vaughan a outro lugar. Já sabes o que assustou 
Trevor no bosque. O resto da história e tudo o 
que foi descoberto por teu amigo eu já sabia a 
minha própria custa, do primeiro ao último 
capítulo. E agora, Helen se reuniu a seus 
companheiros. (MACHEN, 1986, p.48) 

Segundo Jeffrey Cohen, “o monstro é a personificação de um 

momento cultural” (1996, p.4). Portanto, o corpo do monstro é 

culturalmente construído e, “como uma letra em uma página”, “tem 

sempre um significado além de si mesmo”. Assim, é possível afirmar 

que O Grande Deus Pã é uma narrativa em que a monstruosidade é 
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culturalmente construída, personificando os medos inerentes à época 

de sua elaboração.  

O corpo insólito e transgressor de Helen Vaughn expõe as 

contradições do mundo em que Machen viveu: a lacuna entre o 

mundo do século XIX e as potencialidades de um outro mundo que a 

ciência de então buscava conhecer; as contradições de uma 

sociedade misógina, que pregava a moralidade e ocultamente se 

entregava à prostituição, que se debatia entre a religião e a ciência. 

Elogiada por Lovecraft, a quem não passou despercebida a 

técnica do suspense cumulativo, que culmina com o horror ao final, a 

novela O grande deus Pã é considerada hodiernamente uma obra que 

tem o mérito de construir o pavor cósmico através do não dito. 

Ao transferir para o leitor a responsabilidade de intuir o que 

não é relatado, Machen também lhe concede o direito de fazer 

conjeturas sobre a natureza de Helen Vaughan. A personagem sem 

voz, cuja existência está atrelada aos relatos das demais personagens, 

é paulatinamente construída e o seu caráter metamórfico constitui o 

ápice da configuração do insólito na novela. 

Concluímos, assim, que a obsessão do autor pelo ocultismo e 

pelos mistérios do universo traduz-se nas personagens e 

acontecimentos insólitos de seus livros, mas é, com certeza, o seu 

domínio da narrativa e a sua capacidade de despertar no leitor um 

misto de curiosidade e medo que conferem aos seus textos um lugar 

de destaque na literatura de horror do século XIX. 
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Simone Silva Campos (UERJ) 

Começamos por apresentar uma justificativa teórica para o 

objeto deste trabalho, um jogo eletrônico. Acreditamos que há 

semelhanças suficientes entre jogos eletrônicos e literatura para 

estes se constituírem em uma incursão válida para a teoria da 

literatura. Trataremos também das diferenças entre as duas mídias, 

lançando mão de uma literatura teórica que inclui o videogame como 

continuação de uma tradição literária e retórica, a um só tempo 

expressiva e persuasiva. 

Há quem diga que o videogame é a primeira mídia interativa, 

ou, como Astrid Esslin (2014), alegue que a interatividade na ficção 

literária e nos videogames seria fundamentalmente diferente, pois, 

ao contrário do que acontece nos games, nos livros a relação autor-

leitor seria necessariamente “assimétrica”: para Esslin, o autor de 

literatura é um “titereiro” (puppet master) e o leitor, “passivo” (2014, 

p.27-28). Wolfgang Iser (1978), com sua teoria da recepção, nos 

mostrou que a leitura de obras de ficção é tudo, menos “passiva”. 

Uma vez tomado o texto que o autor deixou “em repouso”, o leitor 

passa a tecer com este texto uma rede intricada de presunções, 

expectativas e surpresas que não merece outro nome senão o de 

interativa. É esta interação entre texto e leitor a verdadeira 

experiência estética que chamamos de literatura – e não um sentido 

armazenado no texto que o leitor absorve “passivamente”. 

Assim como no livro, não há um sentido armazenado no jogo 

eletrônico “em repouso”; é a partir da interação com o repertório 

pessoal do usuário que ele ganhará um sentido. E, tal e qual um livro, 
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o jogo eletrônico não funciona sozinho; o mundo do jogo vai sendo 

mostrado ao usuário conforme ele o navega, em uma revelação 

gradual semelhante à que se encontra na literatura. Nesta 

propriedade, videogames e literatura, diferem, por exemplo, de uma 

pintura. Mas apenas o videogame é sintetizado em tempo real, 

enquanto o jogador o navega (é a esta superfície visível da obra que 

chamamos de uma “partida” do jogo). 

Em suma, tratar a interatividade como a característica 

determinante dos videogames seria um equívoco, pois diversas artes 

preexistentes já eram fundamentalmente interativas. A literatura 

linear em geral traz um texto acabado, mas se o leitor não trouxer seu 

repertório para jogar com ela, não tecer expectativas nem realizar 

inferências sobre o texto que se lhe é dado, não será uma experiência 

estética significativa. Estamos falando de duas interatividades 

diferentes: a de reação mental e a de esforço físico constante, que de 

fato é a mais exigente com o usuário em um jogo eletrônico 

tradicional do que na literatura padrão, e da que requer participação 

mental e emocional do leitor, o aceite do pacto ficcional e o 

envolvimento mental com os rumos da ficção, de que tanto os jogos 

eletrônicos quanto a literatura dependem. Mas isso não implica no 

descarte das ferramentas teóricas preexistentes. 

Para navegar um livro de ficção linear em papel é preciso 

meramente virar as páginas e fazer os movimentos oculares 

necessários à decodificação do texto. Mas há exceções: em um livro 

não tradicional o esforço pode ser mais significativo. Em Cent Mille 

Milliards de Poèmes, de Raymond Queneau (1961), o leitor se depara 

com um soneto todo “fatiado” verso a verso, de forma que para 

desfrutar da obra segundo a proposta dela própria, ele deve virar as 

fatias para mudar um ou vários versos, constituindo assim novos e 

diferentes poemas. O fato de o usuário precisar apertar botões e 

alavancas físicos para jogar um jogo eletrônico é uma 

instrumentalização de uma interação que já existia em casos como o 
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da Oulipo. Espen Aarseth (1997, p.1) chama essa interação física não 

trivial de extranoemática. 

É importante notar que, no videogame, a experiência que o 

usuário tem é coordenada por decisões autorais codificadas em 

linguagem de programação. Estas decisões e suas implicações podem 

ou não ser notadas pelo jogador, mas, de qualquer modo, após 

aprender os comandos de controle básicos, ele vai procurar entender 

os desafios do mundo do jogo para melhor enfrentá-los. Dizendo de 

outra forma, ele vai inferir as regras de comportamento do jogo a 

partir de sua interação. O jogador sabe que precisa fazer coisas com 

os comandos disponíveis e sob as restrições daquele mundo que 

avancem sua experiência do mundo do jogo. E ele sabe isso devido a 

seu repertório de experiências com outros jogos; se não sabe, é 

preciso aprender. Está aí mais uma similaridade com a fruição de 

literatura segundo Iser – ser altamente dependente do repertório de 

leitura e de vida já adquirido anteriormente. 

A verdadeira novidade nos jogos de computador, segundo Ian 

Bogost (2007), é que se trata da primeira mídia que permite a 

representação de processos por meio de processos. Processo é uma 

sequência encadeada de operações, muitas vezes com um objetivo, 

que estrutura um comportamento; essas operações podem ser 

executadas por um ser humano, uma instituição ou uma máquina – 

ou, ainda, de forma conjugada entre humano e máquina, por 

exemplo. Um livro consegue descrever um processo com linguagem, 

mas não através de um processo. Por exemplo, o processo de “andar 

do ponto A ao B” pode ser descrito em linguagem num livro; no jogo 

de computador, esse processo é descrito/executado como processo 

(controlado e guiado pelo jogador, a personagem se desloca do ponto 

A ao B). Segundo Bogost, processos reais vistos como causais – sejam 

eles materiais, como o funcionamento das engrenagens de um 

relógio, ou culturais, tal como o atleta que entrega o jogo por 

dinheiro – 
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podem ser recontados através da 
representação. No entanto, a representação 
procedural tem uma forma diferente da 
representação escrita ou falada. A 
representação procedural explica processos com 
outros processos. A representação procedural é 
uma forma de expressão simbólica que utiliza 
processo em vez de linguagem. […] A 
representação procedural em si requer a 
inscrição em uma mídia que de fato encene 
processos em vez de meramente descrevê-los. 
(2007, p.9) 

O autor nos lembra que atores humanos também encenam 

processos (2007, p.10). Mas o ser humano não é uma boa mídia para 

isso: o corpo se cansa, precisa de incentivos e não tolera repetição 

excessiva, ao contrário do computador. 

Para Bogost (2007, p.20-40), o intuito dos jogos eletrônicos não 

é exclusivamente expressivo – dado que seu próprio livro é intitulado 

Persuasive Games (Jogos persuasivos). Jogos eletrônicos seriam um 

tipo de ficção peculiar, que, além de exprimir através de processos, 

também pode persuadir – e persuadir a respeito de agendas claras ou 

implícitas, com métodos claros ou escamoteados. Assim, seria o 

produto mais recente de uma longa tradição retórica. Revisitemos 

sua história para compreender melhor o que ele quer dizer com isso. 

Aristóteles não define a retórica explicitamente como uma arte 

da persuasão verbal, ao contrário de seus sucessores romanos Cícero 

e Quintiliano, embora, segundo Bogost, “seja improvável que outro 

modo retórico [que não o verbal] tivesse lhe ocorrido” (2007, p.19). 

No entanto, desenvolvendo-se a partir da Antiguidade, a retórica 

abarcou o domínio escrito e tornou-se um pilar dos procedimentos 

de composição de texto – ou seja, de expressão pessoal e 

comunicação de ideias, não só de persuasão. Dionísio de Halicarnasso 

deu um influente passo para isto com seu Tratado da Imitação (séc. I 
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a.C.), em que “reelaborava a mímesis de Aristóteles (imitação da 

natureza na poesia) incluindo no rol de procedimentos de 

composição do discurso a imitação [imitatio] de outros autores” 

(DIONÍSIO, 2014). Depois este processo foi codificado em etapas, 

sendo notável a versão do romano Cícero: 

em primeiro lugar, encontrar o que dizer 
[inventio]; em seguida, arranjar e dispor o que 
se encontrou não apenas segundo uma ordem, 
mas também segundo sua importância, com 
discernimento [dispositio]; então, enfim, vesti-o 
e orná-lo com o discurso [elocutio]; depois, 
guardá-lo na memória [memoria]; por último, 
atuar com dignidade e graça [actio]. (2014, p.64 
– Grifos do autor) 

O que se chama pelo termo geral “retórica” gerou – e se 

tornou –, com o passar do tempo, procedimentos de composição 

combinatória altamente dependentes da tradição, e que eram 

ensinados a escolares como parte crucial da cultura letrada (Rocha, 

2013). Hoje, para alguns teóricos, como Kenneth Burke (Apud 

BOGOST, 2007, p.20-21), existe uma retórica também no domínio 

visual e, para Bogost (2007, p.20-40), no procedural. Hoje em dia, o 

que se entende pelo termo “retórica” mantém a função persuasiva, 

mas adquiriu também a expressiva – sejam lá quais forem a mídia e o 

suporte usados para registrá-la e apresentá-la. 

A recombinação de temas tradicionais em uma nova obra tem 

um inegável caráter lúdico (ROCHA, 2013, p.154) tanto para autores 

(em emular as referências, criticar a tradição) como para leitores (ao 

reconhecer estas referências, criticar a emulação das mesmas). Este 

sistema, a arte combinatória, foi o vigente, de uma forma ou de 

outra, até o romantismo, que passou a consagrar a originalidade do 

autor como o novo valor a ser almejado e celebrado. Daí provém a 

ideia do “gênio” artístico que nos acompanha até hoje. 
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Bogost não se demora no conceito de “suporte”, “mídia” ou 

“inscrição”, mas nós julgamos necessário um pouco mais de atenção 

para melhor entendimento das sutilezas envolvidas. Uma obra – ou 

os procedimentos para a composição de uma – pode ser executada, 

registrada, transmitida, armazenada, composta, modificada e exibida, 

e pode mobilizar um ou mais sentidos daqueles que a experimentam, 

e ter diversas funções (alegadas ou implícitas). Um poema épico 

grego era originalmente inscrito na memória humana, e o poeta ou 

rapsodo o executava (declamava) ao vivo para um público que 

registrava seu som e visual, mas, provavelmente, não os armazenava 

integralmente em sua memória. Esse público não era convidado a 

interferir e provavelmente não interferia. Outro exemplo: os 

procedimentos de composição do discurso público eram transmitidos 

oralmente ao jovem discípulo pelo sofista, que os registrava na 

memória e os compunha e executava depois, quando precisasse falar 

na tribuna pública. Esse sofista já trazia registrados em sua memória 

um banco de exemplos e um método de ensino; talvez tivesse 

recorrido a livros escritos – em suma, ao que se chama de tradição, 

ou, para Iser (1978), repertório. Ao fruir dessa tradição ou repertório, 

o sofista divisou e formulou um procedimento para composição de 

novas obras baseadas nas antigas. No videogame, também há um 

intervalo temporal entre o armazenamento e a execução, e 

armazenamento e execução não são executados pela mesma pessoa, 

assim como o jovem estudante do sofista da Antiguidade só 

executaria as regras armazenadas bem depois da aula, no fórum; e a 

reação do público podia sim influenciar os desdobramentos do 

discurso desse orador. 

Isso está em sintonia com sua dupla qualidade que 

identificamos: de representação linguística e procedural, e de 

interação tornada singular não só pela composição procedural da 

partida em tempo real a partir das interações como também pelo 

repertório pessoal de cada usuário. 
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Um bom romance, assim como um bom jogo, recompensa a 

(re)exploração minuciosa e persistente com belezas, benesses e 

desafios. O recurso significativo extra dos jogos em relação à 

literatura, para além de vídeo e som, é que, assim como o leitor lê o 

texto e com ele tece uma experiência estética significativa, no jogo o 

jogador lê também o processo e com ele tece uma experiência 

estética significativa. Conforme dissemos, o jogador procura entender 

os desafios do mundo do jogo para vencê-los, inferindo as regras de 

seu comportamento a partir de sua interação; mas um jogo 

eletrônico de qualidade desafia os próprios pressupostos que 

estabeleceu (ou que a tradição estabeleceu), tirando o jogador de sua 

zona de conforto recém-conquistada (ou a legada por outros jogos). 

Por exemplo, o jogo pode oferecer uma “parede falsa” que, ao 

contrário das demais do jogo, pode ser atravessada pelo 

protagonista, levando a uma área secreta. Isso recompensa o jogador 

que é desconfiado por natureza e/ou aquele que já jogou jogos 

suficientes para saber que a “parede falsa” é um recurso autoral 

bastante comum62. Ou seja, põe em xeque um hábito mental humano 

– distinguir causas que levam a determinados efeitos e confiar em 

acontecimentos passados como guia dos futuros –, exatamente como 

a boa literatura. Acreditamos que, assim, a retórica procedural dos 

jogos eletrônicos teria mais uma função persuasiva e expressiva além 

da política: a epistemológica. Com os jogos eletrônicos, ganhamos um 

tubo de ensaio procedural onde podemos testar hipóteses e, ao nos 

aprofundarmos em um bom jogo, até fazer inferências sobre nosso 

próprio processo de inferência. Em linguagem filosófica: eles nos 

permitem fazer metajuízos, e de forma lúdica e cotidiana. 

                                                           
62

 A “parede falsa” aparece em inúmeros jogos eletrônicos, de Heretic (1994) a 
Antichamber (BRUCE, 2013). 
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Shadow of the Colossus é um jogo eletrônico da empresa 

japonesa Sony Computer Entertainment Japan Studio (SCE Studio), 

mais especificamente da sua divisão International Production Studio 

1, conhecida como Team Ico e capitaneada pelo designer Fumito 

Ueda. Anteriormente, ele e sua equipe haviam criado Ico (2001), 

outro jogo célebre e influente. Shadow of the Colossus (doravante 

abreviado como SotC) foi publicado para o console PlayStation 2 em 

2005, quatro anos depois de Ico, do qual é considerado um “sucessor 

espiritual” (ROPER, 2006): ambos têm similaridades temáticas e 

visuais, mas não partilham da mesma história. A empresa Bluepoint 

fez um remake de Ico e SotC para um console mais recente, o 

PlayStation 3, em 2011 (SHUMAN, 2011). 

O título em japonês do jogo é Wander and the Colossus 

(EpicPlay, 2015). “Wander”, além do nome da personagem, é uma 

referência ao significado do verbo “to wander” em inglês: “vagar”, 

“errar” (pela terra), além de ao verbo quase homófono “to wonder” 

(“maravilhar”). 

O jogo começa com uma cena de quase dez minutos em que o 

jogador não é convidado a interferir. Ela abre com uma tomada de 

um vale enevoado e música suave. Acompanhamos o voo de uma ave 

de rapina até passarmos pelo jovem Wander, que cavalga 

lentamente, carregando em sua montaria uma pessoa desfalecida ou 

morta. Wander atravessa um desfiladeiro e uma floresta até chegar a 

um portal de pedra minuciosamente esculpido, que atravessa quase 

sem hesitar; depois dele há uma ponte estreita, também 

minuciosamente esculpida, e um vale aparentemente estéril, sem 

vegetação. Neste ponto, a música climática desaparece, substituída 

por um ruído surdo e funesto, como o de um vento soprando. 

Wander atravessa a longa ponte e encontra um castelo; sua égua, 
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Agro, hesita e relincha antes de entrar63. Ao som dos cascos de Agro 

batendo na pedra, eles descem uma longa e ampla escadaria em 

espiral até chegar a um grande saguão ladeado por colossais estátuas 

de monstros. A música climática volta a tocar. Ao fundo deste salão, 

uma laje, sobre a qual Wander deposita a pessoa que estava sobre a 

garupa. Retirada a capa estampada que a embrulhava, vemos que é 

uma moça, de vestido branco e cabelos longos, lisos e negros, e que 

com certeza está morta: seu nome é Mono. Vemos também pela 

primeira vez o rosto de Wander: jovem, andrógino e imbuído do 

dever. Corta para um mapa enevoado e uma máscara, onde um 

narrador desconhecido nos informa que se trata de um local 

misterioso, uma confluência de pontos de energia onde, diz a lenda, 

pode-se trazer os mortos de volta – porém, a entrada ali é 

estritamente proibida. 

Sombras começam a emergir do chão atrás de Wander, que 

saca a espada e a aponta em sua direção. As sombras se esfumam. De 

um poço de luz no teto do salão, a voz de um ser incorpóreo 

chamado Dormin declara que Wander é um ser mortal está de posse 

da Espada Anciã. Wander diz que pretende ressuscitar Mono, que foi 

“sacrificada”, e Dormin responde que talvez seja possível, “basta fazer 

o que pedimos” (Dormin tem voz masculina com ecos femininos e 

refere-se a si próprio na primeira pessoa do plural). Dormin pede que 

Wander mate todos os “colossos”, encarnações das estátuas que se 

encontram naquele salão, fazendo-as com isso se desintegrar. A voz 

alerta, ainda, que o preço que o jovem vai pagar por isso pode ser 

alto demais. Wander diz que não importa; concorda com o pacto e o 

jogo começa. 

O mecanismo básico, daí em diante, se repete para todos os 16 

colossos. Wander cavalga por belas paisagens, sem música, no 

                                                           
63

 Fumito Ueda confirmou que Agro é uma égua (e não um cavalo) em uma 
entrevista (UEDA, 2012). 
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máximo com som ambiente ou o som funesto de vento já 

mencionado, seguindo o raio de luz refletido em sua espada que 

indica onde está o próximo colosso que deve derrotar. Chegando lá, é 

preciso: 1) procurar o colosso, descobrindo um jeito de tirá-lo da 

“toca” e 2) descobrir um ponto fraco para derrotá-lo. Para isso, 

contamos com a preciosa ajuda de Agro, que se mostra uma 

personagem valente e bem desenvolvida ao acompanhar Wander em 

suas cavalgadas ao redor dos colossos, até o último deles, quando 

aparentemente se sacrifica para salvar Wander, caindo de uma ponte 

num abismo (YOUTUBE, 2013, 49m50s). 

A música heroica volta a tocar sempre que o colosso se revela. 

É um momento de maravilhamento: cada colosso tem visual, 

personalidade e um (ou mais) ponto(s) fraco(s) muito próprios, e 

desfila à frente de Wander, não necessariamente mostrando 

agressividade. Apesar do nome, há “colossos” pequenos, e outros 

grandes; uns voam, outros nadam, outros só caminham pela terra. E 

o jogador só descobre isso na hora do confronto. Apesar de todo o 

aparente estímulo ao heroísmo – reviver a mocinha, matar “seres 

monstruosos” – é possível que um jogador se sinta mal, achando que 

está cometendo um crime terrível ao matar os belos e fabulosos 

colossos. Afinal, o que esses seres fizeram a você? Você é que foi 

procurá-los em seu habitat com intuito assassino, a pedido de uma 

entidade ambígua, em troca de um favor mórbido. Quem é o 

monstro? 

Cada vez que um colosso é ferido de morte, sangue negro jorra 

verticalmente de seu peito e ele desaba de forma espetacular. 

Cessada a agonia, surgem no ambiente tentáculos negros incorpóreos 

que entram pelo peito de Wander, deixando-o temporariamente 

desfalecido e com uma fumaça preta emanando do corpo. Em 

seguida, a estátua correspondente ao colosso morto se desintegra no 

castelo, e Wander vê-se teletransportado de volta ao salão, 

acompanhado por vultos de número correspondente ao de colossos 
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mortos até o momento; é aí que recebe de Dormin sua próxima 

missão. Conforme o jogo prossegue, vamos notando mudanças físicas 

em Wander. Seu rosto e pele, pouco a pouco, se tornam macilentos, 

esverdeados; vemos isso nos closes no castelo de Dormin, se 

estivermos prestando atenção. Nos últimos colossos, mesmo o 

jogador desatento percebe: Wander está com o rosto obscurecido, 

criou pequenos chifres, e seus olhos perderam a humanidade. Sua 

roupa se enegreceu e esfarrapou. Em suma, ele parece estar possuído 

– provavelmente por pedaços da essência de Dormin que antes 

estavam presos no corpo dos colossos. 

No final do jogo, uma espécie de “polícia sacra” chega para 

deter Wander (YOUTUBE, 2013, 51m50s). O sacerdote/senhor feudal 

Lord Emon, cuja voz reconhecemos como a do narrador da parte 

inicial, acusa Wander de ter roubado a Espada Anciã, ido ao local 

tabu e usado o feitiço proibido. Diz-lhe também que foi apenas 

“usado”. A esta altura, Wander já matou todos os 16 colossos e está 

totalmente desfigurado. A uma ordem de Lord Emon, seus soldados 

crivam o corpo do jovem de flechadas e um deles o executa com a 

espada. Wander morre, desesperado porque a moça sobre a laje 

ainda não reviveu (isto é sugerido ao jogador por um trecho de vídeo 

em primeira pessoa em que Wander olha para ela estendendo a 

mão), enquanto seu corpo emana fumaça e jorra sangue negros, à 

maneira dos corpos dos colossos. Seu cadáver vai ficando totalmente 

coberto por uma camada de sombra (YOUTUBE, 2013, 56m51s). Um 

colosso-sombra emerge desse corpo, identificando-se como a 

ressurreição de Dormin. Você se tornou efetivamente um monstro. O 

jogador controla este desajeitado ser, que tenta dar murros nos 

soldados sacros, mas é inevitavelmente derrotado – não há meios de 

continuar o jogo vencendo a polícia sacra. Lord Emon arremessa a 

espada no lago sob a escada espiral do castelo, num ritual de 

exorcismo; Wander-Dormin é sugado por um vórtex na direção 

contrária a Mono e novamente o jogador recebe a tarefa de tentar 
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evitar isto, em primeira pessoa, mas sem possibilidade de sucesso, 

como numa tragédia interativa. O destino é inexorável: Wander-

Dormin morre. A polícia sacra vai embora, cavalgando, enquanto a 

ponte que ligava o resto do mundo à região proibida desaba ao 

fundo. 

Enquanto sobem os créditos do jogo, a moça sobre a laje abre 

os olhos e ressuscita. Agro reaparece, manca, mas pronta a 

acompanhar e ajudar Mono. (Revendo a cena da aparente morte da 

égua, vemos que Agro caiu num rio ao fundo do abismo, 

sobrevivendo por isso.) Mono passa pelo lago onde Wander-Dormin 

morreu e este está seco; no fundo, ela encontra um bebê com chifres, 

que carrega consigo. Acompanhada por Agro, ela se dirige à área de 

floresta do vale proibido, onde é cercada por animais silvestres. 

Passamos a acompanhar a mesma ave de rapina da cena de abertura 

num grande voo panorâmico da região, e o último som que o jogador 

ouve é seu guincho. 

A equipe que criou o jogo dentro do estúdio SCE se chama 

International Production Studio 1: para quem joga, é fácil perceber 

como o jogo foi deliberadamente pensado desde o começo para o 

mercado internacional, sem deixar o caráter japonês para trás. É 

possível divisar os temas nipônicos em meio aos mais universais: as 

feições tipicamente japonesas de Mono; a juventude e androginia do 

herói, Wander; os tentáculos e desfalecimento de Wander 

significando sua possessão “erótica”, motivo presente na arte 

japonesa pelo menos desde a célebre pintura ukiyo-e O sonho da 

mulher do pescador, de Hokusai (HASHIMOTO, 2002); a moção de 

uma espécie de senhor feudal (Lord Emon) pela execução do herói 

desonrado, ainda que não por eventração e nem autoinfligida, se 

assemelhando ao caso do seppuku da classe samurai (PINGUET, 

1984). 
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Pensemos agora, com Bogost (2007), em como a jovem 

tradição dos jogos eletrônicos, nascidos há cerca de 45 anos, foi 

relida em SotC para persuadir seus usuários através de processos – 

com intuitos primariamente expressivos por parte da equipe. 

A tradição pesa tanto para os jogos eletrônicos quanto para a 

literatura. É o que pretendemos demonstrar nesta seção. 

Comparado a outros jogos eletrônicos, mesmo os japoneses, 

Shadow of the Colossus tem estranhas peculiaridades. Pouco nele é 

explicado; o tutorial interno ao jogo – de como usar os controles e ler 

os símbolos da tela – é breve, seco e silencioso, com legendas no 

canto da tela. Em outros jogos, o usuário precisa passar por situações 

especialmente engendradas para lhe ensinar as mecânicas 

complexas, num tutorial geralmente longo que pode prejudicar a 

imersão64 do jogador naquele mundo ficcional. 

Em SotC essa imersão é facilitada devido à relativa simplicidade 

dos controles. Os indicativos de energia e vida de Wander também 

são mais discretos do que o usual. Um círculo rosado no canto da tela 

indica a resistência (força) máxima da personagem; quanto tempo ele 

aguenta ficar agarrado pendurado pelas mãos ou quantos golpes 

consegue desferir com a espada até ter que descansar. Há um manual 

disponível nas cópias físicas do jogo, dando maiores detalhes da 

história e dos controles; porém, é possível baixar o jogo mediante 

pagamento online, sem cópia física e, portanto, sem manual. Nesse 

caso, caímos naquele mundo sem maiores explicações; mas isto pode 

ser um maior estímulo para que nós as busquemos. 

                                                           
64

 “Imersão é um termo metafórico derivado da experiência física de estar submerso 
em água. [...] a sensação de estar cercado por uma realidade completamente 
diferente, tão diferente como a água é do ar, que subsume toda nossa atenção, todo 
nosso aparato perceptual.” (MURRAY, 2000, p.98-99). 
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Outra particularidade de SotC é que ele é constituído 

unicamente de “chefes”. Historicamente, muitos jogos seguem uma 

estrutura de “fases” ou “áreas”, em que primeiro se enfrenta uma 

série de pequenos monstros e por último enfrenta-se o “chefe de 

fase”, um monstro maior e mais difícil, que tem um ou mais padrões 

de ataque que podem ser compreendidos e evitados65. SotC segue 

estas convenções apenas no seguinte: o colosso tem uma barra de 

energia bem destacada na tela, requerendo não só uma quantidade 

considerável de golpes para morrer, como também a descoberta do 

que pode ser chamado de “macetes” – locais do cenário e padrões de 

movimento que proporcionam vantagem significativa para o jogador 

ou dão acesso a pontos fracos do monstro. Senão, a barra de energia 

continua na mesma. 

Cada colosso é um pequeno mistério. A solução destes 

mistérios é “pragmática”: matá-los. Ainda assim, é preciso descobrir 

como matá-los, e para isso não há um tutorial: as únicas guias são a 

experiência de Wander com os colossos passados e a do próprio 

jogador com outros jogos. É por tentativa e erro que se deve 

descobrir o que fazer para derrotar o novo colosso. Cada tentativa 

frustrada é uma morte de Wander que não avança o jogo em si, mas 

pode avançar, e geralmente avança, sua compreensão do mecanismo 

dele e do monstro. 

Ainda outra particularidade que causa estranhamento em SotC 

é o silêncio. A paisagem sonora minimalista de SotC contradiz certa 

tendência em jogos eletrônicos de colocar efeitos sonoros e músicas 

de fundo muito perceptíveis, senão exagerados66. Em SotC, 

cavalgamos por um longo tempo atravessando uma paisagem 

                                                           
65

 “[Os chefes] são um dos tropos mais adorados dos games.” Original: “[Bosses are] 
among the most cherished tropes in gaming.” (THOMPSON, 2009 – Grifos do original) 
66

 “Às vezes a música de um video game é tão boa que você para de jogar e fica ali 
inerte, apreciando-a.” Original: “Sometimes a video game's music is so good that you 
stop playing and just sit there, enjoying it.” (HAMILTON, 2014) 
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simulada quase que totalmente em silêncio, apenas com suaves 

efeitos sonoros, até encontrar o lar do colosso. E só quando 

desentocarmos o colosso é que surgirá uma trilha sonora evidente, 

que nos sacudirá e incitará à ação. Até lá, há tempo e espaço para 

pensar no que estamos fazendo, para introspecção – e solidão. 

Também na contramão das tendências da indústria na época (e 

atuais), SotC permite apenas um jogador, e não prescreve nem 

promove nenhum tipo de interação online com outros jogadores. 

Ainda assim, ou talvez precisamente por isso, o jogador de SotC 

aprende a compartilhar esta solidão com Agro, seu animal de 

estimação e parceira de aventuras – plenamente comandável pelos (e 

afável aos) controles do jogador, além de ser auxílio indispensável em 

várias lutas. Nosso conluio com Wander é mais complicado do que o 

que temos com ela. Às vezes parece que o único motivo para o 

jogador se identificar com ele é tautológico: justamente o fato de 

Wander ser o único personagem jogável (acrescido de uma extensão 

animal, Agro). 

E é esta mais uma característica em que SotC se afasta de 

outros jogos desta época: ele não adula o jogador-enquanto-

indivíduo. Não há uma personagem principal adorável ou um anti-

herói exalando virilidade. Nem uma miríade de pequenas opções 

cosméticas que nos deem a ilusão de influir sobre o destino final da 

personagem: somos um peão, ainda que um peão valente, inquisitivo 

e com propósito. Você não pode “customizar” a aparência, o sexo e 

os atributos iniciais da sua personagem jogável, característica comum 

em jogos ocidentais, especialmente no gênero RPG67 – se bem que 

                                                           
67

 RPG – Roleplaying Game. Gênero de jogo eletrônico descendente dos jogos de 
mesa com o mesmo acrograma, em que o jogador é convidado a interpretar um 
papel num mundo de fantasia. Na versão de mesa, o cenário é sintetizado e narrado 
por um “mestre” humano, aliado ao lançamento de dados pelos jogadores para 
decidir o resultado das ações; nas versões eletrônicas, o computador se encarrega 
destas tarefas (COLETTI, 2014, p.13-15). 
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não nos RPGs japoneses. Não há uma grande variedade de armas, 

itens e armaduras a coletar. Wander tem uma motivação, mas esta 

justificativa não é servida de bandeja para o jogador – seu 

representante no jogo não é um Escolhido com a missão de salvar o 

mundo, para ficar num só clichê de jogos de aventura. Sua missão é 

pequena: ressuscitar a moça de vestido branco, às custas da própria 

danação. E o jogador nem sabe muito bem o impacto que isso terá no 

resto do mundo, qual será o anunciado castigo de Wander, ou porque 

Mono foi sacrificada e era tão importante para ele. (É possível inferir, 

é claro, que Wander a amava.) No entanto, estas dúvidas vão sendo 

ruminadas pelo jogador a cada cavalgada silenciosa e a cada colosso 

morto (com dificuldade e pesar), e, por fim, a um só tempo saciadas e 

multiplicadas em seu poderoso final. Em contraste com inúmeros 

outros jogos, SotC é violentamente autoral (no sentido pré-

romântico) e não pede desculpas por isso. Há também flertes com a 

tragédia: você faz tudo o que te mandam e ainda assim não sente 

que agiu certo – o final não parece feliz. No jogo, há mais perguntas 

do que respostas. 

Em SotC, em suma, o desconhecido (o unheimlich de Freud, 

2006) está no trono. Dormin é um ser coletivo, multifacetado e 

ambíguo, e, assim como “seu” castelo e “seu” vale, é um tabu para os 

seres humanos. É a um só tempo familiar e estranho: todos o 

conhecem, mas ninguém sabe o que ele é, nem se está vivo ou 

morto; ninguém consegue fixá-lo numa forma para melhor controle e 

classificação. Portanto, proíbe-se qualquer contato humano com ele, 

julgado fonte de impureza. E, familiar reprimido que é, é plausível 

como Dormin não para de retornar de novo e de novo (FREUD, 2006, 

p.258). 
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Ao se investir no pacto com Dormin, o corpo de Wander vai 

sendo reconstruído, através de seus atos impuros, até se tornar 

inumano. Os tentáculos que o acometem após o assassinato de cada 

colosso simbolizam sua possessão erótica, a penetração e 

contaminação do seu corpo por esta impureza. Wander se encontra 

no limite entre a feitiçaria e a possessão conforme definidas por 

Foucault (2002, p.260) tal como a feiticeira, deixa para trás a cidade 

(que não vemos, mas é presumivelmente religiosa) e vai ao local 

selvagem com intenção de realizar não um desejo maléfico, mas um 

proibido – a ressurreição de Mono. O preço a pagar por este favor 

interdito é que o torna um possuído. Sua mistura de intenção com 

falta de intenção, e de vontade de justiça com transgressão o torna 

um caso-limite, ambíguo – e também uma personagem trágica, como 

a Antígona de Sófocles (2003), que tenta enterrar seu irmão à revelia 

da lei dos homens, alegando que a lei divina e seus deveres de irmã 

têm precedência sobre esta. No momento da segunda 

morte/exorcismo de Wander, a única coisa que lhe resta de humano, 

já mesclado com Dormin, é o desejo de reviver Mono, expresso por 

uma tomada em primeira pessoa de sua mão se estendendo na 

direção dela enquanto você é sugado para o lago. 

Retomando os textos de Georges Bataille sobre o erotismo, 

Foucault (2009, p.32-33) nos diz que outro limite é criado a cada 

limite transgredido. Uma vez rompido o tabu da mistura humano-

desconhecido (Wander-Dormin) em SotC, tudo parece possível, ao 

menos por certo tempo e em certo espaço: no castelo, a morta se 

levanta e acalenta o bebê com chifres, uma encarnação do 

unheimlich em corpo humano, ao lado da égua que, por aparente 

milagre, também não morreu. Isso acontece depois dos créditos, 

quando nenhuma nova interferência é permitida ao jogador. Ao final 

só restam, em suma, os “outros” históricos – a mulher, o demônio e o 

animal – em meio à natureza. 
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Otto Rank (1979, p.67-70) fala da associação da visão do duplo 

com a morte, e de como a lenda de Narciso mascara a ideia de morte 

com o tema de amor próprio. Rank teoriza que a ideia de morte é 

especialmente difícil para a nossa autoestima, por isso o eufemismo 

frequente de se colocar “amor” no lugar onde se encontrava antes a 

“morte” – e dá o exemplo, citando Freud, do mito das Moiras. Esta 

escolha do amor como motivo substituto, segundo Rank, não é 

casual, mas faz referência à identidade original das figuras: a 

“conquista da morte através de uma nova procriação, e encontra sua 

origem mais profunda no relacionamento com a mãe” (1979, p.70) – 

o que vemos refletido no final de SotC. 

Rank diz “que o herói narcisista frequentemente é incapaz de 

amar o que não for seu duplo.” (1979, p.72) Mono pode ser vista 

como duplo de Wander; é de fato fisicamente parecida com ele, que 

tem traços andróginos e cabelos de tamanho médio. No entanto, ela 

é amada por ele. Este amor não é consumado durante a partida – 

sendo apenas inferível como passado e motivação de Wander –, pois 

ambas as personagens nunca ficam vivas ao mesmo tempo em tela. 

Depois da partida, durante os créditos, ela “se torna”, 

reveladoramente, a “mãe” do bebê Wander-Dormin, acalentando-o. 

O amor entre os dois toma uma forma sublimada, mutuamente não 

ameaçadora. 

Rank nos fornece ainda outra noção valiosa: a de que uma das 

formas de defesa contra o narcisismo é a perda da imagem-espelho 

ou da sombra, com a qual se tem uma relação de amor e ódio (1972, 

p.73). Wander se torna uma sombra ao se mesclar a Dormin, e morre 

em seguida; depois que a espada é arremessada por Lord Emon no 

lago, e este seca (perdendo sua qualidade de espelho d’água), 

Wander ressuscita como um bebê. O jogador também experimenta, 

conforme dissemos, esta relação de repelência-atração por seu 

representante virtual Wander, cujo corpo é gradativamente poluído. 

A poluição de Wander – nosso avatar ou encarnação naquele mundo 
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–, aliás, se dá por meio de outra mistura unheimlich: ações nossas 

realizadas em prol da motivação dele. 

O final nos leva a imaginar uma transcendência de valores: um 

mundo-sem-nós (THACKER, 2011, p.5) não é automaticamente 

distópico pelo simples fato de não estarmos mais nele – não como 

humanos “tradicionais”. Pode até mesmo ser utópico. Lord Emon 

chega a sugerir essa possibilidade na última fala do jogo, ao olhar 

para a ponte ruída atrás de si: “Caso você ainda esteja vivo [...] se é 

que é possível continuar a existir nestas terras isoladas [...] um dia, 

talvez, você venha a expiar os seus pecados” (YOUTUBE, 2013, 

1h11m03s). 

Após a “matematização do mundo”, ou seja, após Copérnico, 

Pascal e Descartes, segundo Quentin Meillassoux (2012, p.116), “o 

eterno e assustador silêncio dos espaços infinitos – ou seja, a 

descoberta de que o mundo possui um poder de persistência e 

permanência completamente não afetado por nossa existência ou 

inexistência” vem assustando os seres humanos. O mundo não existe 

como produto de nosso pensamento e, no entanto (MEILLASSOUX, 

2012, p.116), a resposta da filosofia parece ter sido circunscrever sua 

esfera de competência à pequena fatia que estamos “autorizados” a 

pensar com “certeza” após a derrocada da metafísica. Para 

Meillassoux, com isso a filosofia teria renunciado à sua verdadeira 

vocação: o seu caráter especulativo. Sendo assim, ele faz um apelo 

para que a filosofia abandone o idealismo transcendental (que ele 

chama de “ptolomeísmo”) e se reoriente para o materialismo 

especulativo (2012, p.121), elegendo a faticidade como seu novo 

absoluto. É de nossa opinião, porém, que seria a ficção, a literária e a 

de novas mídias como o jogo eletrônico, a área mais propícia a este 

tipo de especulação sobre o mundo. A ficção não tem obrigações e 



817 
 

deveres implícitos para com a ciência, feito a filosofia, mas tem uma 

grande história de estímulo à imaginação e criatividade, 

fundamentais para toda atividade intelectual. 

Na tradição ocidental, o demônio há muito está associado à 

busca indevida por um conhecimento proibido, centrada na história 

da queda dos anjos e, depois, na da tentação e posterior expulsão de 

Adão e Eva do Paraíso. Diz-se que Fausto, personagem lendária relida 

por Christopher Marlowe, Johann von Goethe e Mikhail Bulgakov, 

entre muitos outros, foi baseado em um mago gnóstico68: justamente 

aquele que investiga fora do dogma, sendo considerado um herege 

ou até alguém que faz um pacto com o demônio (como na história 

apócrifa de São Teófilo, também inspiração para vários Faustos). Ele 

é, porém, apenas cético: não acredita em algo só pelo valor de face. 

Sua busca por conhecimento é precursora do alquimista que, por sua 

vez, conduz à do cientista – que realiza experimentos e procura 

provas para fundamentar a verdade, de forma verificável. Porém, nos 

indagamos: será esta verdade fixa, una e absoluta? Válida e verificável 

em todos os casos e realidades possíveis? O sofista Protágoras, por 

exemplo, ensinava que o que cada homem afirma é verdade para si 

naquele momento e situação; nunca mais do que isto. Por exemplo: a 

chuva é boa? Para os agricultores, sim; para os comerciantes, não 

(Santos, Apud PARMÊNIDES, 2013, p.104). É esta lacuna especulativa 

que, na nossa opinião, hoje a ficção pode preencher, por prescindir 

de provas de fora do mundo fictício para especular. Não à toa, em O 

mestre e Margarita, romance de Bulgakov (1985), o Mestre, baseado 

em Fausto, é um ficcionista encerrado num sanatório após ter escrito 

verdades inconvenientes ao regime soviético. 

                                                           
68

 “Com certeza poucos admiradores das peças de Marlowe e Goethe têm ideia de 
que seu herói descende de um sectário gnóstico [Simão, o Mago], e de que a bela 
Helena invocada por suas artes já fora o Pensamento Divino caído através de cuja 
encarnação a humanidade seria salva”. (JONAS, 2001, p. 111) 
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Como o jogo eletrônico é uma ficção que também se expressa 

por processos retóricos epistemológicos, além de expressivos, nele o 

comentário interativo e o incentivo à investigação vão além. O jogo 

eletrônico se constitui em um playground virtual para o cético 

contemporâneo. Não à toa, ele frequentemente assume o papel de 

mago ou alquimista, ou, ainda, de transgressor. As leis “físicas” 

inferidas pelo jogador no mundo do jogo não precisam ser absolutas 

para todo este mundo e, com isso, o jogador é convidado à 

(re)investigação insistente das mesmas. 

Expliquemos melhor: o programador programa o jogo segundo 

regras determinísticas (mesmo que ocasionalmente embutindo uma 

calculada aleatoriedade). Quanto menos explicações diretas a 

respeito do funcionamento e implementação destas regras ao 

jogador (por um manual ou tutorial), mais este é estimulado à 

sondagem e à inferência por conta própria, talvez com algumas dicas 

espalhadas pelo mundo virtual. Porém, não se para por aí: inferências 

passadas não são automaticamente válidas para todas as instâncias 

no jogo (como no citado caso da “parede falsa”). É preciso também 

que o jogador tenha a curiosidade de voltar a inferir – de que 

maneiras e em que locais sua própria inferência anterior pode não 

valer do mesmo modo. O jogador é frequentemente desafiado e 

estimulado a emitir metajuízos – juízos sobre os juízos passados – e, 

consequentemente, a questionar sua própria cognição. 

Aristóteles e Dionísio de Halicarnasso ficariam impressionados: 

agora temos uma natureza virtual imitadora da natureza. Em meio a 

essa natureza virtual, o homem imita (virtualmente) o processo 

investigativo do homem investigando a natureza, potencialmente 

comentando sobre ambos – ou seja, a mímesis da mímesis. E, nessa 

jornada, aprendemos que, em determinados modos e situações, o 

contraintuitivo pode ser perfeitamente válido – fazer “sentido”. É o 

retorno, via ficção, do terceiro excluído que desde Parmênides 

assombra a lógica e a filosofia ocidental (Santos, Apud PARMÊNIDES, 
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2013, p.62) não há mais apenas um falso e verdadeiro, certo e 

errado, mas uma gama de contingências – precisamente como a 

filosofia sonhada por Meillassoux (2012). 
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Tatiana Alves Soares Caldas (CEFET-RJ) 

“O cego Estrelinho”, conto integrante da obra Estórias 

abensonhadas, apresenta uma narrativa que contrapõe o mundo 

real, da guerra, a um mundo sonhado, onde tudo é belo. Tal oposição 

é feita mediante o contraste entre o mundo real, desconhecido pelo 

cego que dá título ao conto, e o mundo retratado a ele pelo guia, 

Gigito Efraim. O guia é imprescindível à trajetória do protagonista, 

como se percebe nas palavras iniciais do texto: 

O cego Estrelinho era pessoa de nenhuma vez: 
sua história poderia ser contada e descontada 
não fosse seu guia, Gigito Efraim. A mão de 
Gigito conduziu o desvistado por tempos e 
idades. Aquela mão era repartidamente comum, 
extensão de um no outro, siamensal. (COUTO, 
2008, p.29) 

Gigito conduz Estrelinho a um lugar repleto de fantasia e 

beleza, e é por meio de seus olhos que o cego trava contato com o 

mundo. Muito mais do que mero guia físico, Gigito empresta a 

Estrelinho a sua visão sonhadora e idealizada do mundo. 

Curiosamente, o nome do guia – Gigito – provém de dígito (dedos, 

digital), e essa mão que ampara o cego é a de alguém que o faz ter 

acesso a um mundo totalmente diverso do horror da vida real, 

marcada por guerra, miséria e morte. É pela mão de Gigito que 

Estrelinho imagina um mundo encantador. Várias são as referências à 

mão que Gigito empresta a Estrelinho, que, fascinado pelo que ouve 
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do guia, deslumbra-se: “Que maravilhação esse mundo. Me conte 

tudo, Gigito.” (COUTO, 2008, p.29). 

Chevalier e Gheerbrant, em seu Dicionário de símbolos, 

destacam a simbologia da mão, associada à sua capacidade de 

enxergar, chegando a ser considerada como equivalente ao olho:  

A mão é às vezes comparada com o olho: ela vê. 
É uma interpretação que a psicanálise reteve, 
considerando que a mão que aparece nos 
sonhos é equivalente ao olho. (1990, p.592) 

Nesse processo demiúrgico – de criar, pela narração um mundo 

completamente diferente do real –, o nome do guia é duplamente 

expressivo: além do prenome Gigito, que, como vimos, remete à mão 

que conduz Estrelinho, o sobrenome do guia é Efraim, de origem 

bíblica que significa, em Hebraico, fértil, frutífero, complementando o 

caráter demiúrgico que cria o mundo que apresenta ao cego. Ele será 

fundamental ao guiar Estrelinho a um mundo ideal, habilitando-o a 

reconstruir essa realidade mesmo após a sua partida. Privado da 

visão do mundo real, o cego tem, graças ao guia, acesso a um mundo 

imaginado, permeado de encantamento: 

Gigitinho, porém, o que descrevia era o que não 
havia. O mundo que ele minuciava eram 
fantasias e rendilhados. A imaginação do guia 
era mais profícua que a papaeira. 

A mão do guia era, afinal, o manuscrito da 
mentira. Gigito Efraim estava como nunca 
esteve São Tomé: via para não crer. [...] 
Desfolhava o universo, aberto em folhas. A 
ideação dele era tal que mesmo o cego, por 
vezes, acreditava ver. (COUTO, 2008, p.29-30) 

O acesso a um mundo pleno de fantasia confere a Estrelinho 

uma ânsia de viver, plena de intensidade, motivada pela beleza do 

mundo com que Gigito o presenteia: “O cego, curioso, queria saber 
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de tudo. Ele não fazia cerimônia no viver. O sempre lhe era pouco e o 

tudo insuficiente.” (COUTO, 2008, p.29). 

Gigito via para não crer, numa releitura da máxima de São 

Tomé. Enquanto a atitude do apóstolo defendia a necessidade de se 

enxergar para poder acreditar, numa perspectiva materialista do 

mundo, Gigito, ante o horror da guerra, vislumbra outro mundo, para 

não crer naquele que seus olhos fisicamente captam. 

O fato de Estrelinho ser cego revela-se significativo ao 

analisarmos a simbologia da cegueira. Segundo Chevalier e 

Gheerbrant, uma das facetas positivas da deficiência visual residiria 

no fato de o cego ser privado da visão das coisas exteriores, 

aprimorando a sua visão interior: 

É possível que a visão interior tenha, por sanção 
ou condição, que renunciar à visão das coisas 
exteriores e fugidias. [...] O cego evoca a 
imagem daquele que vê outra coisa, com outros 
olhos, de um outro mundo: é considerado 
menos um enfermo do que um forasteiro, um 
estranho. (1990, p.218) 

E, nessa singularidade decorrente de uma limitação que 

paradoxalmente o habilita a enxergar um mundo que ninguém mais 

vê, expressivo é o nome do protagonista, já que o simbolismo da 

Estrela traz em si a luminosidade, bem diferente da suposta escuridão 

decorrente da cegueira, evidenciando as conotações presentes no 

binômio luz/trevas: 

As estrelas trespassam a obscuridade: são faróis 
projetados na noite do inconsciente. 

Estreitamente ligada ao céu, do qual depende, a 
Estrela evoca também os mistérios do sono e da 
noite; para resplandecer com seu brilho pessoal, 
o homem deve situar-se nos grandes ritmos 
cósmicos e harmonizar-se com eles. [...] 
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Simboliza a inspiração que vem materializar ou, 
melhor, traduzir os desejos até então 
inexprimíveis do artista. (COUTO, 2008, p.408-
409) 

A ambientação da narrativa no tempo da Guerra Civil em 

Moçambique é expressiva, servindo, a um só tempo, de motivo para 

que Gigito seja tirado de Estrelinho, ao ser convocado para a guerra, 

e, posteriormente, de justificativa para o ceticismo de Infelizmina, 

cujo olhar sobre o mundo é marcado pela racionalidade. 

A guerra tira Gigito do convívio de Estrelinho, que se vê 

desprovido de sua capacidade de enxergar, ainda que indiretamente, 

o mundo: “Foi no mês de Dezembro que levaram Gigitinho. Lhe 

tiraram do mundo para pôr na guerra: obrigavam os serviços 

militares.” (COUTO, 2008, p.30). Significativo é o uso do sujeito 

indeterminado enfatizando a arbitrariedade da situação que lhe tira o 

guia. Sugestiva é também a informação de que “o tiraram do mundo”, 

numa sugestão de que o espaço da guerra é algo à parte do mundo 

real. Note-se, quando da ausência do guia, a sensação de desamparo 

vivenciada pelo cego: 

Mas a resposta de Gigito não veio, num silêncio 
que foi seguindo, esse sim, repetido e igual. 
Desamimado, Estrelinho ficou presenciando 
inimagens, seus olhos no centro de manchas e 
ínvias lácteas. Aquela era uma desluada noite, 
tinturosa de enorme. Pitosgando, o cego 
captava o escuro em vagas, despedaços. O 
mundo lhe magoava a desemparelhada mão. 
(COUTO, 2008, p.31) 

Interessantes são os neologismos utilizados para retratar a 

nova condição do cego: inimagens, ínvias lácteas e desluada sugerem 

não somente a ausência, mas a destituição – acentuada pelos 

prefixos de negação – de algo que um dia existiu, ainda que apenas 
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no sonho. O neologismo desamimado funde as noções do desânimo 

que se abate sobre Estrelinho e do mimo com que Gigito o conduzia, 

fazendo com que a perda de Gigito equivalha, para Estrelinho, a uma 

segunda cegueira. 

Surge, então, Infelizmina, irmã de Gigito, que vem tomar o 

lugar do irmão na tarefa de cuidar de Estrelinho. Seu olhar para o 

mundo, contudo, não possui a perspectiva sonhadora com que o 

antigo guia o retratava ao cego. Assim, Estrelinho é lançado à 

desilusão, num mundo destituído de esperança. 

Infelizmina, cujo nome vem de Felismina, oriundo de 

felicíssimo, superlativo de feliz, surge aqui precedido de um prefixo 

de negação, prenunciando a visão amarga e realista que ela 

apresentará em relação ao mundo: 

Desde então, a menina passou a conduzir o 
cego. Fazia-o com discrição e silêncios. E era 
como se Estrelinho, por segunda vez, perdesse a 
visão. Porque a miúda não tinha nenhuma 
sabedoria de inventar. Ela descrevia os tintins da 
paisagem, com senso e realidade. Aquele 
mundo a que o cego se habituara agora se 
desiluminava. Estrelinho perdia os brilhos da 
fantasia. (COUTO, 2008, p.32) 

O olhar de Infelizmina é objetivo, referencial, destituído da 

poesia com que Gigito mostrava o mundo a Estrelinho. 

A narrativa mostra-nos ainda que Estrelinho temia a noite, mas 

não pela escuridão, uma vez que, sendo ele cego, não perceberia a 

diferença entre dia e noite. Seus temores referiam-se a um pássaro 

branco, prenúncio de morte, com o qual Infelizmina vem a sonhar 

quando da morte de Gigito. O sonho com o pássaro reitera a visão 

interior do cego, que pressente a morte do amigo, e traz à cena o 

inconsciente coletivo moçambicano. Mia Couto, em entrevistas, 

afirma que  
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no universo moçambicano não é ficção aceitar-
se que um homem se converta em bicho. O fluir 
de identidades entre pessoas, bichos e árvores 
faz parte do imaginário local (Apud 
MOELLWALD, 2008, p.4) 

resgatando, no sonho profético de Estrelinho, uma imagem 

arquetípica do universo africano. 

Entretanto, Infelizmina e Estrelinho apaixonam-se, situação 

que poderia modificar a percepção da moça sobre o mundo. A 

apresentação da noite de amor do casal sugere paixão e 

encantamento, oásis em tempos de guerra: 

Nessa noite, por primeira vez, ele fez amor, 
embevencido. Num instante, regressaram as 
lições de Gigito. O pouco se fazia tudo e o 
instante transbordava eternidades. [...] E 
adormeceu enroscado nela, seu corpo imitando 
dedos solvidos em outra mão. (COUTO, 2008, 
p.32) 

Contudo, o embevecimento trazido pelo amor, fazendo-os 

capazes de vencer todos os obstáculos – conforme sugerido pelo 

neologismo embevencidos – dura pouco, uma vez que já ao 

amanhecer, ambos são informados da morte de Gigito na guerra, fato 

que desencadeia um processo depressivo na moça, que começa 

paulatinamente a definhar: 

De manhã, chega a notícia: Gigito morrera. O 
mensageiro foi breve como deve um militar. A 
mensagem ficou, em infinita ressonância, como 
devem as feridas da guerra. [...] A moça, essa, 
deixou de falar, órfã de seu irmão. A partir dessa 
morte ela só tristonhava, definhada. E assim 
ficou, sem competência para reviver. (COUTO, 
2008, p.32-33) 
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Estrelinho, então, começa a descrever o seu mundo, repleto de 

sonho, invertendo a perspectiva: pelo amor e pela esperança, é ele 

quem agora a conduz. Ela, de guia referencial, passa a ser guiada por 

ele, enxergando um mundo que nunca veria com os próprios olhos. A 

moça, que trazia a infelicidade no nome, é agora impregnada pela 

magia do mundo que se descortina aos seus olhos. Curiosamente, o 

nome Infelizmina é formado a partir do acréscimo de um prefixo de 

negação a uma suposta felicidade, o que poderia sugerir que ela 

talvez já tivesse sido feliz anteriormente. Se o cego carecia de um 

guia no mundo real, é ele o guia nessa nova jornada, capaz de se 

transmutar aos olhos de quem nela acredita. Subvertendo o 

conhecido ver para crer, Estrelinho consegue fazer com que a moça 

creia para, dessa forma, ver: 

Até que a ela se chegou o cego e lhe conduziu 
para a varanda da casa. Então, iniciou de 
descrever o mundo, indo além dos vários 
firmamentos. Aos poucos foi despontando um 
sorriso: a menina se sarava da alma. Estrelinho 
miraginava terras e territórios. Sim, a moça, se 
concordava. Tinha sido em tais paisagens que 
ela dormira antes de ter nascido. (COUTO, 2008, 
p.33) 

A visão de Estrelinho, fusão de miragens e de uma imaginação 

que o habilita a ler o mundo de outra forma – ele miraginava – traduz 

a perspectiva de reconstrução, por parte de alguém capaz de 

converter em realidade aquilo que acredita ser real. Ao enxergar um 

mundo diferente do verdadeiro devido à sua deficiência visual, é 

capaz de criar um mundo de sonho e de fazer com que outros assim o 

vejam, numa mensagem de esperança. O final, pleno de otimismo, 

vem nas palavras do próprio Estrelinho, que se dispõe a mostrar o 

caminho que conduzirá ao lindo mundo por ele apresentado: “– Isso 

tudo, Estrelinho? Isso tudo existe aonde? E o cego, em decisão de 
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passo e estrada, lhe respondeu: – Venha, eu vou lhe mostrar o 

caminho!” (COUTO, 2008, p.33 – grifos do original). 

Estrelinho, ao mostrar a Infelizmina o mundo com os olhos do 

sonho, da fantasia e da utopia, torna-se o seu guia. Mesmo 

desprovido de visão física, ele é capaz de guiá-la rumo a um mundo 

novo, construído a partir de seus ideais. Se Gigito via para não crer, 

numa estratégia de sobrevivência, na tentativa de não sucumbir às 

agruras da realidade da guerra, Estrelinho mostra a Infelizmina que é 

preciso crer para ver, num vislumbre do mundo justo e belo a ser por 

eles construído. 
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Teresinha V. Zimbrão da Silva (UFJF) 

O espelho – esboço de uma nova teoria da alma humana. 
(ASSIS, 1997, p.345) 

O espelho inspirava receio supersticioso aos primitivos, 
aqueles povos com a idéia de que o reflexo de uma pessoa 

fosse a alma. [...] 

A alma do espelho – anote-a – esplêndida metáfora. (ROSA, 
2009, p.447) 

O duplo é um tema muito recorrente no imaginário humano e 

tem despertado o interesse de várias disciplinas, tais como a 

Literatura, a Filosofia, a Mitologia, a Psicologia, dentre outras. Suas 

raízes remontam à antiguidade e há quem considere o duplo como 

uma das temáticas fundadoras da Literatura Ocidental. Pois o 

presente trabalho se propõe a refletir sobre a temática do duplo na 

narrativa, a partir da sua representação literária como reflexo da 

imagem no espelho – a metáfora da alma no espelho. Para tanto, 

selecionamos dois contos a serem analisados, um de Machado de 

Assis e outro de Guimarães Rosa, ou seja, dois dentre os maiores 

escritores brasileiros. Curiosamente, 1908, o ano da morte de 

Machado, é o mesmo ano do nascimento de Rosa. Este elo de vida e 

morte entre os dois escritores é curioso, e é ainda mais curioso um 
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outro elo: cada um escreveu um conto que intitulou de “O espelho”, 

explicitando semelhante interesse pela temática do duplo na 

narrativa. Pois este trabalho, motivado pelo título homônimo que 

ambos dão a seus respectivos contos, procurará explicitar esse elo 

entre Machado de Assis e Guimarães Rosa. Para tanto, iremos de 

espelho a espelho – e aqui importa notar um dado relevante da nossa 

proposta –, estabeleceremos a interdisciplinaridade entre Literatura e 

Psicologia, pois trabalharemos, sobretudo, com o conceito junguiano 

de Individuação, que descreve o processo de autoconhecimento e de 

desenvolvimento psicológico humano, e que, esperamos demonstrar, 

revela-se muito apropriado para refletirmos sobre a temática do 

duplo na narrativa, sobretudo, quando representado como reflexo da 

imagem no espelho – a alma no espelho. 

É importante para a meta da individuação, isto é, da 
realização do si-mesmo, 

que o indivíduo aprenda a distinguir 

entre o que parece ser para si mesmo e o que é para os 
outros. (JUNG, 1991, p.269) 

Sentindo o si-mesmo como algo de irracional e indefinível, 

em relação ao qual o eu não se opõe nem se submete, mas 
simplesmente se liga, 

girando por assim dizer em torno dele como a terra em 
torno do sol 

– chegamos à meta da individuação. (1991, p.228) 

A psicologia de C. G. Jung defende que o processo de 

autoconhecimento e de desenvolvimento psicológico do ser humano 

pode ser compreendido, em linhas gerais, por duas grandes etapas: 

primeira metade da vida e segunda. 
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Na primeira, o ego separa-se do self, cresce e se desenvolve, 

seguindo um movimento para fora do inconsciente, em direção ao 

mundo externo. Aos poucos, o ego vai adquirindo competência para 

exercer o autodomínio diante dos padrões culturais de 

comportamento: desenvolve, portanto, uma máscara social, a 

persona. Nesta primeira fase, a pessoa deve ser capaz de libertar-se 

da sua família de origem, constituir sua própria família e adaptar-se a 

um papel adulto na cultura em que vive. O modo como isto é 

realizado pode variar muito, mas observa-se que, a princípio, todas as 

culturas esperam que a pessoa jovem consiga desenvolver ego e 

persona. E, à medida que vai amadurecendo e se desidentificando da 

sua persona, ou seja, distinguindo entre aquilo que parece ser para si 

mesmo e aquilo que é para os outros, espera-se que seja também 

capaz de confrontar aspectos sombrios, desconhecidos, da sua 

personalidade, além do importante fato de que o homem precisará 

desenvolver a sua anima, ou seja, as suas características femininas 

inconscientes, e a mulher desenvolver o seu animus, as suas 

características masculinas inconscientes. 

De fato, na segunda metade da vida, o desenvolvimento do ego 

não deve ser mais em direção ao mundo externo. Para Jung, a relação 

entre consciente e inconsciente é compensatória e, portanto, uma 

mudança direcional deve acontecer. Para compensar o movimento 

anterior, de expansão do ego para fora do inconsciente, no eixo ego-

persona, é necessário um movimento posterior, de contração, em 

direção ao inconsciente, no eixo ego-self. A tarefa do ego de, na 

primeira metade da vida, separar-se do self, transforma-se na 

segunda, no seu oposto: aproximar-se do self. Para caracterizar esta 

trajetória e sua inversão, Jung comparou o curso da vida humana ao 

do astro sol: 

De manhã, o sol se eleva do mar noturno do 
inconsciente e olha para a vastidão do mundo 
colorido que se torna tanto mais amplo, quanto 
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mais ele ascende no firmamento. O sol 
descobrirá [...] que seu objetivo supremo está 
em alcançar a maior altura possível e, 
consequentemente, a mais ampla disseminação 
possível de suas bênçãos sobre a terra. 
Precisamente ao meio-dia, o sol começa a 
declinar e este declínio significa uma inversão de 
todos os valores e ideais cultivados durante a 
manhã. O sol torna-se, então, contraditório 
consigo mesmo. É como se recolhesse dentro de 
si seus próprios raios, em vez de emiti-los. A luz 
e o calor diminuem e por fim se extinguem. 
(1984, p.414-415) 

Para a pessoa jovem, pode ser perigoso ocupar-se demasiado 

consigo, contudo, para aquela que envelhece, é dever e necessidade. 

A interiorização lhe possibilitará aceitar a decadência do seu corpo e 

compreender a velhice como mais uma etapa de desenvolvimento 

psicológico: “Depois de haver esbanjado luz e calor sobre o mundo, o 

sol recolhe os seus raios para iluminar-se a si mesmo” (JUNG, 1984, 

p.417). Nesta fase, a pessoa deverá perceber que não faz mais 

sentido continuar a perseguir os mesmos objetivos. Jung é 

categórico: 

Entramos totalmente despreparados na 
segunda metade da vida, e, pior do que isto, 
damos este passo, sob a falsa suposição de que 
nossas verdades e nossos ideais continuarão 
como dantes. Não podemos viver a tarde de 
nossa vida segundo o programa da manhã, 
porque aquilo que era muito na manhã, será 
pouco na tarde, e o que era verdadeiro na 
manhã, será falso no entardecer [...] a tarde da 
vida humana deve ter também um significado e 
uma finalidade próprios, e não pode ser apenas 
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um lastimoso apêndice da manhã da vida. 
(1984, p.416) 

Ao nascer do sol segue-se o pôr do sol. Jung insiste que é ilusão 

pensar que a lei da manhã, que ele define como manifestação dos 

objetivos da natureza, possa ser prolongada até a tarde: 

O significado da manhã consiste 
indubitavelmente no desenvolvimento do 
indivíduo, em sua fixação e na propagação da 
sua espécie no mundo exterior, e no cuidado 
com a prole. É esta a finalidade manifesta da 
natureza. Mas quando se alcançou – e se 
alcançou em abundância – este objetivo, a 
busca do dinheiro, a ampliação das conquistas e 
a expansão da existência devem continuar 
incessantemente para além dos limites do 
razoável e do sensato? Quem estende assim a 
lei da manhã, isto é, o objetivo da natureza, até 
à tarde da vida, sem necessidade, deve pagar 
este procedimento com danos à sua alma, 
justamente como um jovem que procura 
estender o seu egoísmo infantil até a idade 
adulta deve pagar os seus erros com fracassos 
sociais. (1984, p.416-417) 

Espera-se então que uma pessoa, na segunda metade da vida, 

já tenha conseguido desenvolver ego, desidentificar-se da persona, 

confrontar sombra e desenvolver anima/animus de modo satisfatório 

a fim de que possa sentir a motivação para ir além dos objetivos da 

natureza e continuar o seu processo de Individuação, indo ao 

encontro do self e da experiência de tornar-se Si-mesmo. 

O senhor, por exemplo, que sabe e estuda, 

suponho que nem tenha idéia 
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do que seja na verdade – um espelho? (ROSA, 2009, p.446) 

[N]ão será porque, através dos espelhos, 

parece que o tempo muda de direção e de velocidade? 
(2009, p.448) 

No espelho machadiano, um narrador em terceira pessoa nos 

conta sobre cinco cavalheiros, entre quarenta e cinco e cinquenta 

anos, que, ao conversarem em uma noite, caem no tema da natureza 

da alma humana. Um deles, Jacobina, apresenta a teoria de que o 

homem tem duas almas: uma que olha de dentro para fora (alma 

interior) e outra que olha de fora para dentro (alma exterior). E narra 

então um episódio dos seus vinte e cinco anos, quando era pobre e 

acabava de ser nomeado alferes da guarda nacional, e então, uma tia, 

que morava num sítio, convidou-o a visitá-la e a levar a farda. 

Chegando lá, foi alvo, por parte da tia e dos escravos, de inúmeras 

atenções e cortesias por conta da patente. Diante disso, Jacobina 

transformou-se: o alferes eliminou o homem. A alma exterior, 

reduzida à patente, apossou-se dele. Contudo, circunstâncias 

externas – a tia viajou às pressas, os escravos fugiram – o obrigaram a 

ficar sozinho no sítio, sem ninguém para lhe prestar louvores. Sentiu-

se muito mal. Depois de uma semana nessa situação, ao olhar para o 

espelho, recuou assustado, pois o vidro não lhe estampou a figura 

nítida e inteira, mas vaga e difusa. Receou enlouquecer. Lembrou-se 

então de vestir a farda defronte do espelho, e o vidro reproduziu a 

figura integral. Encontrara, no espelho, a alma exterior, ausente com 

a tia, fugida com os escravos. A partir de então, todo dia, por umas 

duas ou três horas, colocava-se diante do espelho e vestia-se de 

alferes, depois despia-se outra vez. Com este regime pôde atravessar 

mais seis dias de solidão sem os sentir. Tendo terminado de narrar o 

episódio da sua juventude aos outros, Jacobina, como nos conta o 

narrador, se retira silencioso. 
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No espelho rosiano, um narrador em primeira pessoa convida 

um senhor/leitor com quem está conversando a acompanhá-lo no 

relato de uma experiência que lhe permitiu penetrar conhecimentos 

que outros ainda ignoram. E depois de muito considerar sobre 

espelhos, relata o que lhe sucedeu quando era moço e vaidoso: 

aconteceu de olhar em dois espelhos num lavatório, ver um perfil 

humano repulsivo e hediondo, e descobrir que na verdade era ele 

mesmo! A descoberta de que existe um outro eu no seu interior, 

motivou-o a iniciar uma pesquisa, a de procurar o eu por detrás de si 

à tona dos espelhos. Depois de tantos olhos contra os olhos, o 

narrador compreendeu que o seu outro eu se escondia por trás de 

uma máscara. Dispôs-se a treinar bloqueios visuais, dentre outros, 

yoga e os exercícios espirituais dos jesuítas para apagar, um por um, 

os traços identificados no disfarce do rosto externo. Pretendia, com o 

apagamento gradual destes traços, a retirada da máscara para poder, 

então, olhar o seu rosto interno. E ele fez progressos: pouco a pouco, 

a imagem foi se reproduzindo no espelho com os traços atenuados, 

quase apagados de todo, até que um dia, ele simplesmente olhou-se 

num espelho e não se viu. Perguntou-se, então, seria um des-

almado? O narrador continua o relato: pois foi que, só mais tarde, 

anos, ao fim de sofrimentos grandes, é que o espelho lhe mostrou o 

tênue começo de um quanto como uma luz. E só muito mais tarde 

ainda, quando já amava, é que pôde distinguir, por último, num 

espelho, a si mesmo de novo, seu rosto, não o que o leitor lhe 

pudesse atribuir, mas o ainda-nem-rosto, qual uma flor pelágica de 

nascimento abissal. Seria o mundo então intersecção de planos, onde 

se completam de fazer as almas? Se sim, a vida exige o consciente 

despojamento, de tudo o que obstrui o crescer da alma, o que a 

atulha e soterra, etapa necessária para dar o salto mortale nos 

abismos interiores. E ao terminar o relato de sua experiência, 

pergunta por fim ao senhor/leitor com quem conversa: “‘Você chegou 

a existir?’ [...] Sim?” (ROSA, 2009, p.451 – grifo do autor). 
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Convém dizer-lhes que, desde que ficara só, não olhara uma 
só vez para o espelho. 

Não era abstenção deliberada, não tinha motivo; era um 
impulso inconsciente, 

um receio de achar-me um e dous, ao mesmo tempo, 
naquela casa solitária. (ASSIS, 1997, p.350) 

Sou do interior, o senhor também; na nossa terra, 

diz-se que nunca se deve olhar em espelho às horas mortas 
da noite, estando-se sozinho. 

Porque, neles, às vezes, em lugar de nossa imagem, 

assombra-nos alguma outra e medonha visão. (ROSA, 
2009, p.447) 

Como já mencionamos, o presente trabalho se propõe a refletir 

sobre a temática do duplo na narrativa a partir da sua representação 

literária como reflexo da imagem no espelho – a metáfora da alma no 

espelho. Para tanto, estabeleceremos a interdisciplinaridade entre 

Literatura e Psicologia, trabalhando com o conceito junguiano de 

Individuação. Notemos que a metáfora da alma no espelho é um 

artifício dos mais criativos para a descrição, por imagens, das diversas 

etapas do processo de Individuação. Na literatura brasileira, a 

metáfora foi explorada por Machado de Assis no século XIX no conto 

“O espelho”, e foi retomada por Guimarães Rosa no século XX no 

conto homônimo, “O espelho”. Neste trabalho, estamos 

interpretando os dois contos não só como narrativas do duplo, mas 

também como narrações de um processo de Individuação, e ao 

compará-los, indo de espelho a espelho, notamos que o clímax da 

semelhança é o desaparecimento da imagem no espelho. 
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Contudo, trata-se de uma semelhança com as suas 

peculiaridades. O conto machadiano descreve um processo em que a 

máscara da persona de alferes vai se colando de tal modo ao rosto de 

Jacobina, que, ao ser ela apagada, contra a vontade deste, ao ficar 

sozinho no sítio, também quase se apaga o próprio rosto que não 

aparece mais nítido no espelho. A máscara-farda tornara-se o rosto: 

só quando recolocada, é que a imagem retorna com nitidez ao 

espelho. Nesse momento, o rosto-ego está tão distanciado do self e 

identificado à farda-persona, que o apagamento dessa significa o 

quase apagamento do próprio rosto-ego. O desaparecimento da 

imagem no espelho machadiano sugere, portanto, a identificação 

psicopatológica ego-persona, tal como já havia notado a psiquiatra 

junguiana, Nise da Silveira, que recomendou o estudo do conto para 

a compreensão do conceito de persona: “Nenhum exemplo ilustrará 

melhor o que seja a persona que o conto de Machado de Assis O 

Espelho” (1977, p.80). 

Já no conto rosiano, a máscara da persona é apagada pela 

própria vontade do indivíduo que suspeita de um rosto desconhecido 

por trás da máscara e inicia um processo de desmascaramento. O 

desaparecimento da imagem no espelho rosiano sugere, portanto, a 

desidentificação ego-persona, justo o contrário do conto 

machadiano. Só posteriormente, com a conscientização de que a 

máscara é retirável, ao colocar e retirar a farda e se tranquilizar a 

ponto de enfrentar a solidão, é que o personagem de Machado, 

semelhante ao personagem de Rosa, consegue desidentificar ego e 

persona. 

Outra semelhança importante entre os dois contos é o fato de 

que os dois personagens, que estão contando suas respectivas 

experiências com espelhos, suas narrativas do duplo, não são homens 

jovens e sim de meia idade. O de Machado, somos informados, tem 

entre quarenta e cinco e cinquenta anos, não temos informações 
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sobre a idade do personagem de Rosa, somente que era jovem no 

início da experiência, e que desde então transcorreram muitos anos. 

Podemos afirmar então que ambos os personagens, o de 

Machado e o de Rosa, estão na segunda metade da vida. Temos 

informações que nos sugerem que o personagem machadiano 

conseguiu desenvolver ego e persona, já que desidentificou ambos e 

confrontou a sombra ao superar o sofrimento de solidão no sítio, 

mas, a princípio, nada sabemos sobre o seu possível desenvolvimento 

de anima. O que de fato sabemos é que ele propôs para os amigos, 

investigadores de cousas metafísicas, um esboço de uma nova teoria 

da alma humana, a partir de uma estória pessoal, o que demonstra o 

seu grau de autoconhecimento e capacidade de reflexão existencial. 

Também sabemos que não discutia nunca, dizendo que a discussão é 

a forma polida do instinto agressor que jaz no homem, como uma 

herança bestial. 

De fato, ele só consentiu em narrar a sua estória, com a 

condição dos amigos o ouvirem calados, sem discutirem, e, ao final, 

desapareceu antes que estes o notassem e iniciassem uma possível 

discussão sobre o narrado. Essas informações nos sugerem que a 

personagem machadiana não só se encontra numa jornada de 

autoconhecimento, mas também de autocontrole sobre instintos e 

heranças bestiais, o que sugere ainda que possivelmente desenvolveu 

sua anima, a ponto de ter a motivação para ir além dos objetivos da 

natureza e dar prosseguimento ao seu processo de Individuação, tal 

como propõe Jung para a segunda metade da vida. 

Quanto ao personagem de Rosa, temos informações que nos 

sugerem que ele conseguiu desenvolver ego e persona, 

desidentificando ambos a ponto de confrontar o seu rosto sombrio 

no espelho. Depois de muito sofrimento, desenvolveu anima, pois 

afirma ter conhecido, então, o amor. Por fim, desfez-se de tudo o que 

obstrui o crescer da alma, deu então o salto mortale e vislumbrou a 

Si-mesmo. 
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É verdade que, no conto rosiano, o processo de Individuação 

encontra-se muito mais explícito, em todas as suas etapas, do que no 

conto machadiano, mas, em ambas as estórias, encontramos 

personagens que, na segunda metade da vida, estão narrando um 

caso que lhes aconteceu na juventude, uma experiência que os 

transformou profundamente e que se tornou determinante para o 

curso tomado por suas vidas a partir de então. Tanto que chegaram à 

meia idade tendo conseguido superar as questões de ordem natural, 

sendo assim capazes de refletir sobre questões existenciais. Suas 

respectivas experiências, metaforizadas no confronto com a própria 

imagem no espelho, ou seja, suas narrativas do duplo, admitem ainda 

ser interpretadas como narrações de um processo de 

autoconhecimento e de desenvolvimento psicológico, que, na 

Psicologia junguiana, é conhecido por Individuação. 

É certo e até mesmo evidente que a psicologia, ciência dos 
processos anímicos, 

pode relacionar-se com o campo da literatura. (JUNG, 1985, 
p.74) 

As relações entre Literatura e Psicologia são discutidas por Jung 

em um conjunto de ensaios publicados em português sob o título O 

Espírito na Arte e na Ciência (1985). Lemos, então, que a força 

imagística da poesia, que pertence ao domínio da Literatura e da 

Estética, é um fenômeno psíquico, e, como tal, pertence também ao 

domínio da Psicologia. Nestes ensaios, Jung defende a 

interdisciplinaridade entre as duas áreas de conhecimento, espaço 

onde este trabalho pretendeu se situar ao estudar os contos rosiano 

e machadiano. De fato, é nossa esperança que tenhamos conseguido 

realizar aquilo a que nos propomos desde o início, ou seja, refletir 

sobre a temática do duplo na narrativa, indo do conto “O Espelho” de 
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Machado de Assis a “O Espelho” de Guimarães Rosa, à luz do 

conceito junguiano de Individuação. Tal conceito descreve o processo 

de autoconhecimento e de desenvolvimento psicológico humano, 

revelando-se, esperamos ter demonstrado, muito apropriado para a 

reflexão sobre este tema multidisciplinar que é o duplo, e, 

consequentemente, para o estabelecimento, no caso específico do 

presente trabalho, da interdisciplinaridade entre Literatura e 

Psicologia, no sentido de que a narrativa do duplo admite ser 

interpretada como a narração de um processo de Individuação. 
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Thiago Oliveira Carvalho 

O drama de tendência vanguardista, como o teatro da 

crueldade de Antonin Artaud, apenas “pratica” o surrealismo. A 

performance, por sua vez, como consequência “prática” da 

vanguarda, de fato pratica – em sua dimensão ficcional, obviamente – 

o surrealismo, que deve ser definido, neste contexto, não como um 

movimento acabado, mas, sobretudo, como um operador estético 

fundador de uma linhagem artística no século XX: “[t]he surrealist 

tradition in all [the] arts is united by the idea of destroying 

conventional meanings, and creating new meanings or counter-

meanings through radical juxtaposition (the ‘collage principle’)” 

(SONTAG, 2009, p.269 – Grifo do original ). 

Desse modo, é possível traçar o seguinte esquema gradual, 

relacionado, predominantemente ao enfraquecimento do princípio 

narrativo, tipicamente “literário” ou “dramático”, e às relações corpo-

espaço-texto: textualidade corporal: corpo como desdobramento do 

texto (teatro clássico ocidental)  cênica corporal: corpo como uma 

espécie de atualização/reflexo do conjunto cênico teatral (teatro 

vanguardista)  atividade – materialidade – corporal: corpo como 

instrumento-limite de si e da própria obra (happening/performance). 

No teatro, portanto – em maior ou menor medida –, predomina a 

representação; na performance, a apresentação (como conceito 

estético-ficcional dentro do escopo da chamada “mímesis da 

produção”, isto é, um “processo de feitura” codificado e convencional 

(LIMA, 2012, p.27). Sintetizando, a crítica norte-americana aponta 

que “[t]he happening has no plot, though it is an action, or rather a 

series of actions and events” (SONTAG, 2009, p.263 – Grifo do 
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original), manifestação que encontra, portanto, uma espécie de 

precursor nas diretrizes estético-teóricas estipuladas por Artaud: 

O domínio do teatro, é preciso que se diga, não 
é psicológico, mas plástico e físico. [...] Ora, 
mudar a destinação da palavra no teatro é 
servir-se dela num sentido concreto e espacial, 
na medida em que ela se combina com tudo o 
que o teatro contém de espacial e de 
significação no domínio concreto; é manipulá-la 
como um objeto sólido e que abala coisas, 
primeiro no ar e depois num domínio 
infinitamente mais misterioso e secreto cuja 
extensão ele mesmo admite, e não é muito 
difícil identificar esse domínio secreto e extenso 
com o domínio da anarquia formal, por um lado, 
mas também, por outro, com a criação formal 
contínua. (ARTAUD, 2006, p.78-80) 

O princípio de “justaposição radical”/“colagem”, a que Sontag 

se refere, é compartilhado pelo surrealismo e pela arte performática 

especialmente em termos de uma concepção dum corpo-limite. A 

lógica da não-contradição proposta por André Breton em seu 

manifesto surrealista – “[t]udo indica a existência de um certo ponto 

do espírito onde vida e morte, real e imaginário, passado e futuro, o 

comunicável e o incomunicável, o alto e o baixo, cessem de ser 

percebidos como contraditórios” (Breton, Apud WILLER, 2010, p.384 

– Grifo do original) – se materializa justamente a partir das 

intervenções mais radicais apresentadas nas performances de artistas 

como Marina Abramović. 

Nesse sentido, obras da potência de Rhythm 0 – onde (e o 

pronome relativo, aqui, é preciso, pois o corpo-em-performance 

necessariamente se aglutina em Espaço) a performer sérvia se 

submete à condição de objeto-em-performance: durante seis horas o 

público poderia recorrer a qualquer instrumento disponível na 



845 
 

performance (de frascos de perfume até facas pontiagudas) e utilizá-

los em (ou contra) a própria Abramović – parecem conter, 

intrinsicamente, todo o movimento descrito (texto-cena-

performance) impulsionado na direção de uma espécie de “des-

textualização” do processo artístico: o corpo-fronteira da 

performance seria, por excelência, o corpo que substitui – 

“realizando” – integralmente o texto. No limite, aquilo que a 

linguagem poética propõe, apontando para o “fora” do texto (nota-se 

que Breton menciona “um certo ponto do espírito”) e que, de fato, só 

poderia ser “realizado” pelo texto, caso fosse alcançado, 

contraditoriamente, por meio do esvaziamento da linguagem. 

O CsO [corpo sem órgãos] é o ovo. Mas o ovo 
não é regressivo: ao contrário, ele é 
contemporâneo por excelência, carrega-se 
sempre consigo, como seu próprio meio de 
experimentação, seu meio associado. O ovo é o 
meio de intensidade pura, o spatium e não a 
extensio, a intensidade Zero como princípio de 
produção. Existe uma convergência 
fundamental entre a ciência e o mito, entre a 
embriologia e a mitologia, entre o ovo biológico 
e o ovo psíquico ou cósmico: o ovo designa 
sempre esta realidade intensiva, não 
indiferenciada, mas onde as coisas, os órgãos, se 
distinguem unicamente por gradientes, 
migrações, zonas de vizinhança. O ovo é o CsO. 
O CsO não existe “antes” do organismo, ele é 
adjacente, e não para de se fazer. (DELEUZE; 
GUATTARI, 2012, p.31– Grifo do original) 

O corpo da performer Abramović pode ser teorizado em 

diálogo com o “corpo-sem-órgãos” de Deleuze e Guattari. A discussão 

parece indicar que a relação mais fundamentalmente 

hierárquica/dicotômica – vida e morte – à qual o corpo-em-natureza 
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está, a priori, submetido – avessa, portanto, aos “gradientes, 

migrações, zonas de vizinhança” que os teóricos franceses enumeram 

– se percebe curiosamente neutralizada na performance da artista 

sérvia. Daí o sentido mais contundente de “ritmo zero”: o corpo 

“performa” no intervalo – ritmo – entre o polo positivo (vida) e o 

polo negativo (morte): após o esvaziamento-pela-concretização da 

linguagem, o corpo se situa, finalmente, a zero. O princípio antipolar 

de não-contrariedade se viabiliza apenas no instante-limite em que, 

ficcionalmente, o corpo não está suficientemente vivo para rejeitar a 

morte, tampouco suficientemente morto para impossibilitar a vida. O 

procedimento performático abramovićiano desvela, nos contornos de 

seus “corpos sem órgãos”, a emblemática “fissura” deleuzeana: 

uma fissura silenciosa, imperceptível, único 
Acontecimento de superfície, como suspenso 
sobre si mesmo, planando sobre si, 
sobrevoando seu próprio campo. A verdadeira 
diferença não é entre o interior e o exterior. A 
fissura não é nem interior nem exterior, ela se 
acha na fronteira, insensível, incorporal, ideal. 
Assim, ela tem com o que acontece no exterior e 
no interior relações complexas de interferência 
e de cruzamento, junção saltitante, um passo 
para um, um passo para outro, em dois ritmos 
diferentes: tudo o que acontece de ruidoso 
acontece na borda da fissura e não seria nada 
sem ela; inversamente, a fissura não prossegue 
em seu caminho silencioso, não muda de 
direção segundo linhas de menor resistência, 
não estende sua teia a não ser sob os golpes 
daquilo que acontece. Até o momento em que 
os dois, em que o ruído e o silêncio se esposam 
estreitamente, continuamente, no 
desmantelamento e na explosão do fim que 
significam agora que todo o jogo da fissura se 
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encarnou na profundidade do corpo, ao mesmo 
tempo em que o trabalho do interior e do 
exterior lhe distendeu as bordas. (DELEUZE, 
2007, p.158) 

O corpo-em-performance é inversamente “impossível” – como 

classifica o corpo moderno Eliane Robert Moraes (2012) – justamente 

porque torna “possível” a utopia da não contrariedade entre polo 

positivo e polo negativo. Porém, é apenas no imaginário do manifesto 

literário-poético que a contradição vida/morte se desfaz 

concretamente, porque abstrato. Em última instância, só a linguagem 

pode equiparar vida-morte. Talvez o esforço maior de Abramović seja 

– revertendo, ao final, a gradação texto-cena-performance – 

justamente transmutar-se, dentro do espaço cênico, em texto. 

Realiza, logo, um utópico retorno ao texto. Quando neutraliza os 

polos, já não é mais “performer”, é “performada” (personagem 

ficcional, “character”). O corpo, então, não discursaria ou 

representaria o texto: o corpo “seria” o próprio texto. Possibilidade – 

sempre no âmbito ficcional – libertadora-suicida de ser, a um só 

tempo, autor-linguagem-personagem-(e inesperadamente)-

espectador: sujeito-mídia-objeto de seu próprio método-experimento 

estético. Paradoxo dos paradoxos. 
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Thiago Silva Sardenberg (UERJ) 

Da constante preocupação e do desejo inerente aos humanos 

de transcender os limites físicos ou intelectuais impostos a seus 

corpos, surgem, através do desenvolvimento da tecnologia, diversas 

maneiras pelas quais se tornou possível o prolongamento da 

expectativa de vida do homem, ao mesmo tempo em que se busca a 

melhor qualidade de vida possível para essa existência estendida. 

Os avanços tecnológicos observados no século XX tiveram um 

grande impacto na expectativa de vida em nível mundial. Descobertas 

revolucionárias como a da penicilina por Alexander Fleming, na 

década de 40, ou o uso bem-sucedido da insulina no tratamento da 

diabetes, na década de 20, tornaram condições e doenças com altos 

índices de fatalidade tratáveis, ou até mesmo curáveis. No que 

entramos no século XXI, a intervenção tecnológica a nível molecular 

se aperfeiçoa de tal maneira que algumas pesquisas no campo da 

engenharia genética focam justamente na manipulação dos genes 

objetivando promover uma ainda maior extensão da vida humana. 

Em pesquisa realizada pelo Instituto Federal de Tecnologia de 

Zurique (ETHZ), a manipulação dos genes permitiu um aumento de 

até 25% na expectativa de vida dos organismos estudados. 

Dos 40.000 genes estudados, encontraram 30 
que permitem que uma grande variedade de 
animais [...] vivesse de forma mais saudável e 
por mais tempo. Os cientistas focaram 
especificamente em genes que também eram 
encontrados nos seres humanos, de forma que 
o próximo passo no projeto seja verificar se tais 
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genes também nos afetariam da mesma forma. 
(SEGRAN, 2015 – Tradução do autor) 

A ideia de um prolongamento indefinido da vida humana 

sempre foi e ainda é algo extremamente fascinante para nós. Tal 

prolongamento é um dos maiores objetivos do “transumanismo”, 

que busca, através de intervenções tecnológicas, a melhoria “das 

capacidades físicas e mentais do homem, combatendo doenças e 

retardando processos de envelhecimento” (TIROSH-SAMUELSON, 

2011, p.19 – Tradução do autor). 

Paralelamente ao fato de que a engenharia genética pode nos 

trazer grandes benefícios, temos a tensão – subconsciente ou 

consciente – que é causada pelo “novo”, e pelas possibilidades 

potencialmente negativas de tais rápidos avanços tecnológicos. A 

literatura é um ambiente propício para explorar as possibilidades que 

se abrem no futuro uma vez que a intervenção tecnológica na vida do 

homem se faça cada vez mais presente na sociedade. 

Muitas narrativas contemporâneas lidam precisamente com tal 

tensão. Em Oryx & Crake (2003), Margaret Atwood coloca a 

engenharia genética como catalisadora do cenário distópico criado: 

um mundo pós-apocalíptico dominado por criaturas híbridas e 

perigosos animais geneticamente modificados, feito possível pela 

ambição de corporações farmacêuticas multinacionais sem uma visão 

da moral e ética que deveriam permear o processo. Já em Never Let 

Me Go (2005), de Kazuo Ishiguro, clones são desenvolvidos e 

educados até atingirem a idade adulta com o propósito específico de 

doar seus órgãos aos humanos que potencialmente precisariam 

deles. 

No que pensamos especificamente sobre a questão do 

prolongamento da vida humana a que o Transumanismo está tão 

intimamente ligado, nos deparamos com a noção da busca pela 

imortalidade, o que corresponderia à ruptura com o que talvez seja a 
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maior das limitações impostas ao homem: seu “prazo de validade”, a 

morte. 

Na literatura, uma das proeminentes figuras que gozam da 

imortalidade – e que podem de fato tornar o homem um ser imortal 

– é a do vampiro. Apesar do fato de que os vampiros literários são 

extremamente plurais e regidos por particularidades dos universos 

criados pelos autores das narrativas onde estão inseridos, o fato de 

que são capazes de atravessar os séculos, assim como sua 

dependência de sangue para sobrevivência, são características 

universalmente atribuídas aos vampiros em suas mais variadas 

encarnações. 

Vampiros, por natureza, atingem o objetivo máximo do 

transumanismo: uma existência milenar com qualidade de vida; o 

“congelamento” factual da juventude. O vampiro, fisicamente muito 

mais forte que o homem, tem habilidades que podem incluir sentidos 

incrivelmente aguçados, capacidade de regeneração rápida e até 

habilidades psíquicas como a leitura da mente alheia. Ainda assim, o 

vampiro não pode ser considerado um ser transumano. 

O transumanismo parte da premissa básica de que através da 

tecnologia, “os humanos podem não só se reinventar, se livrando de 

suas limitações, mas também reinventar as gerações futuras, 

afetando o próprio processo evolucionário” (TIROSH-SAMUELSON, 

2011, p.19 − Tradução do autor). Com os vampiros, a intervenção não 

é tecnológica – se dá por transmissão, contágio. E, 

fundamentalmente, nas narrativas vampirescas, o corpo do homem 

morre ao tornar-se vampiro, sendo reanimado por aquilo que dá vida 

ao vampiro. O devir vampiro implica um (re)nascimento, e, ao fazê-lo, 

o homem deixa de ser humano. Dessa forma, não podemos pensar 

no vampiro estritamente como transumano. 

O vampiro seria, sim, uma representação do “inumano”: ele é 

outro sistema, outro tipo de organismo com suas próprias regras. 

Com o inumano, “algo volta para assombrar o humano, sem estar 
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completamente integrado à humanidade” (TRIGG, 2014, p.6 – 

Tradução do autor). Esse “algo” é um “outro” – diferente do humano, 

mas suficientemente familiar – através do qual é possível enxergar a 

nós mesmos e nossas próprias questões, causando frequentemente 

um sentimento de desconforto abjeto. 

Há uma narrativa vampiresca em especial que nos permitirá, 

nesse trabalho, não só perceber o vampiro como inumano, mas 

também, traçar claros paralelos entre o vampiro, o humano e o 

transumano. Tal narrativa é Fledgling (2005), último livro publicado 

de Octavia Butler, antes de seu falecimento. Butler tornou-se 

amplamente conhecida por ser uma escritora negra no campo da 

ficção científica – tradicionalmente dominado por homens brancos. 

Vencedora de diversos prêmios literários como o Hugo e o Nebula, 

Butler, através de sua ficção científica, problematiza questões raciais, 

sexuais, de gênero e questiona as repercussões do hibridismo e 

também das hierarquias na sociedade. 

Em Fledgling, somos apresentados à personagem principal, 

Shori – que tem a aparência de uma menina negra, tão jovem que 

poderia se passar por uma criança – num cenário atípico: uma 

escuridão tão profunda que a impede de enxergar algo que estaria 

bem na sua frente. Shori não tem quaisquer lembranças de quem é 

ou de como viera parar naquele lugar. O que a move, unicamente, é 

sua fome avassaladora; Shori a descreve como sendo tão forte que 

poderia a cortar de dentro para fora. Quando ela percebe, através de 

sua apurada audição, a presença de um animal por perto, ela 

imediata e instintivamente aguarda o momento perfeito para atacar, 

tal como faria um predador à espreita, esperando por sua presa. 

É assim que percebemos que Shori não é necessariamente 

aquilo que aparenta ser. Shori não teme a escuridão, não se retrai 

diante do perigo potencial de um animal à espreita: ela celebra tal 

oportunidade. Ela não é a caça em meio à escuridão, ela é a 

caçadora. “Descobri que eu era forte apesar de todas as coisas que 
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haviam de errado comigo” (BUTLER, 2005, p.2 – Tradução do autor). 

Sua referência à sua própria força se dá no momento em que ela, 

com sucesso, ataca e se alimenta do animal. 

Recuperando-se impossivelmente rápido, ela explora os 

arredores e eventualmente encontra os restos esfumaçados de uma 

vila, que havia sido recentemente destruída. Shori percebe através de 

seu olfato que pessoas haviam morrido naquele incêndio; entretanto, 

ela não tem qualquer lembrança do que pode ter acontecido ali.  

E então o sol nasceu, queimando minha pele e 
meus olhos. Usei minhas mãos e galhos de 
árvore para rapidamente cavar e fazer um 
abrigo superficial. [...] Isso e minhas roupas – 
protegi meu rosto o cobrindo com minha camisa 
– provaram-se o suficiente para me proteger da 
luz do Sol. (BUTLER, 2005, p.6 – Tradução do 
autor) 

As circunstâncias ditaram o que ela precisaria fazer para 

permanecer em segurança. Podemos sublinhar para o leitor, ciente 

de que estamos lidando com uma narrativa vampiresca, o fato de que 

ainda que Shori se sinta desconfortável com a presença da luz solar, 

ela não é morta pela mesma, como seria esperado numa narrativa do 

gênero. Esse será um importante aspecto da narrativa, com o qual 

lidaremos oportunamente. 

Shori conhece um rapaz chamado Wright, descrito como 

branco, forte e jovial. Ela o morde, mas não para machucá-lo; eles se 

sentem inexplicavelmente atraídos um pelo outro. Wright obtém 

intenso prazer no que Shori lambe suas feridas abertas, para ajudar a 

cicatriza-las. Juntos, formavam um par estranho; ele, aparentando ser 

muito mais velho que ela; ela, completamente sem memória de 

quem seja ou de onde veio. Uma vez mordido, ele não se questiona 

sobre a estranheza do fato de que aquela menina precisa dele – do 
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sangue dele – para saciar sua fome. Imediatamente, ambos começam 

uma relação de dependência mútua. 

Ao tentar entender “o que é” – Shori sabe que é diferente de 

Wright –, Wright brinca com o fato de que Shori deve ser uma 

vampira, um conceito que a escapava. 

Eles bebem sangue, não tem reflexo no espelho, 
podem transformar-se em morcegos ou lobos, 
podem transformar pessoas em vampiros 
através da troca de sangue. Esse último detalhe 
parecia depender de que história você estava 
lendo, ou de que filme estava vendo. Esse era o 
outro ponto importante sobre os vampiros. Eles 
eram criaturas ficcionais. Folclore. Não existiam 
vampiros. Então, o que eu era, afinal? (BUTLER, 
2005, p.16 – Tradução do autor) 

A personagem de Shori é uma personificação de um senso de 

instabilidade. Ela bebia apenas sangue, tinha uma força incrível, 

assim como velocidade e capacidade de recuperação. Mas ela não 

tinha a capacidade de mudar de forma, assim como não poderia 

“transformar” outros em vampiros. Ela tinha reflexo no espelho e 

podia segurar crucifixos. Certamente, não estamos lidando com um 

vampiro Stokeriano, repelido por quaisquer símbolos sagrados. Mais 

importante para nós, Shori não foi destruída pela luz do Sol. Shori não 

era humana, mas também não poderia se encaixar dentro daquilo 

que os vampiros eram conhecidos por ser. 

O monstro nega uma fácil categorização [...] 
Essa recusa em participar da “ordem 
classificatória das coisas” é verdadeira para os 
monstros em geral: eles são híbridos 
desconcertantes cujos corpos externamente 
incoerentes resistem às tentativas de enquadrá-
los em estruturações sistemáticas. E então o 
monstro é perigoso, uma forma suspensa entre 
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formas, que ameaça distinções”. (COHEN, 1996, 
p.6 – Tradução do autor) 

Em sua discussão sobre o lugar dos monstros na cultura, Jeffrey 

Jerome Cohen reconhece que os monstros apagam as fronteiras 

entre extremos binários; no romance, Shori funciona precisamente 

como a força propulsora que rompe barreiras. Ao ser questionada por 

Wright sobre a razão pela qual se sente desconfortável ao Sol, Shori 

revela, mecanicamente e quase que para si própria, que ela deve ser, 

na verdade, algum tipo de “experimento. Eu acho que posso suportar 

melhor o Sol que outros [...] como eu [...]. É como uma alergia que 

temos ao Sol. Não sei quem está por trás dos experimentos [...] eles, 

que me tornaram negra” (BUTLER, 2005, p.31 – Tradução do autor). 

Sua devoção em encontrar informações mais precisas sobre 

sua própria identidade e “seu povo” a levam às bibliotecas e às 

extensivas pesquisas na internet. Infelizmente, Shori constata que 

“ninguém parece estar preocupado em escrever sobre meu povo” 

(BUTLER, 2005, p.33 – Tradução do autor). Uma vez que não tinha 

uma família ou quaisquer semelhantes para localizá-la dentro de uma 

história, seu senso de identidade torna-se extremamente 

fragmentado. Sua busca obstinada por preencher tais lacunas a leva 

de volta ao início – às ruínas da vila –, uma vez que descobriu em 

suas pesquisas que o incêndio não fora um mero acidente, foi, na 

verdade, um crime. 

Com a certeza de que seu ponto de partida não fora mero 

acaso, Shori retorna às ruínas com Wright e são recepcionados 

violentamente por um homem armado, que tenta atirar em Wright. 

Shori consegue fazer de seu próprio corpo um escudo, e morde o 

homem antes de cair desacordada. Quando recobre a consciência, ela 

é capaz de rastrear o homem e entende – mais uma vez, como se 

fosse um conhecimento que estava apenas adormecido e de repente 

tornou-se conhecido – que uma vez que tenha mordido uma pessoa, 

eles tornam-se propensos a fazer o que ela quer ou responder o que 



856 
 

ela pergunta. Era algo em sua saliva, e mordidas sucessivas poderiam 

tornar as pessoas quimicamente viciadas nela, o que, de certa forma, 

poderia explicar a atitude de Wright em relação a ela. 

Ela ordena que o atirador mande uma mensagem para aqueles 

que o mandaram ficar de guarda na vila, marcando um encontro com 

eles. E é assim que Shori Matthews finalmente conhece seu pai. 

O homem, “loiro e muito pálido” (BUTLER, 2005, p.61 – 

Tradução do autor), fica perplexo ao perceber que sua filha está viva, 

mas se surpreende ao notar que ela não se lembra dele ou de onde 

veio. A primeira das perguntas de Shori tem a ver com sua natureza, e 

como eles são diferentes de Wright. Ela exige saber o que são, ao que 

Iosif, seu pai, responde: 

Vampiros, claro – mas não que nós nos 
chamemos por esse nome. [...] Temos muito 
pouco em comum com as criaturas que Bram 
Stoker descreveu em Drácula, mas somos, de 
fato, bebedores de sangue que vivem por muito 
tempo. [...] Vivemos ao lado, ainda que 
separados, dos humanos, com exceção daqueles 
humanos que tornam-se nossos simbiontes. [...] 
O sangue dos humanos nos satisfaz, e 
felizmente, não precisamos machuca-los para 
extrai-lo. Mas todos nascemos como somos. 
Não temos o poder de transformar humanos em 
um de nós. (BUTLER, 2005, p.63 – Tradução do 
autor) 

É importante para nossa discussão sublinhar o fato de que 

esses vampiros – ou Ina, a espécie a que eles pertencem – nunca 

foram humanos; eles pertencem a uma espécie diferente, e, mesmo 

através das mordidas, é simplesmente impossível transformar um 

humano em um vampiro, como acontece em muitas narrativas 

vampirescas. Um sentimento de desconforto abjeto pode ser causado 

a partir do fato de que, aparentemente, estaríamos lidando com o 
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corpo de um ser humano em todos os seus detalhes; mas, num 

exame mais minucioso, nota-se que aquele corpo tão familiar é na 

verdade algo inteiramente novo, regido por suas próprias regras, tão 

diferentes das nossas. É um corpo fundamentalmente inumano. 

No que o pai de Shori completa os espaços em branco em sua 

memória, ele acaba revelando algo que a individualiza ainda mais, 

tornando-a singular dentro de seu próprio povo. 

Alguns de nós vem tentando, há séculos, 
encontrar formas de nos tornar menos 
vulneráveis durante o dia. Shori é nossa mais 
nova e mais bem sucedida tentativa nessa 
direção. Nós experimentávamos com 
engenharia genética muito antes da 
humanidade ter aprendido a fazê-lo – antes 
mesmo de saberem que era possível. [...] Nós 
evoluímos aqui na Terra ao lado da humanidade 
como uma espécie-prima, como os chimpanzés. 
Talvez, sejamos os primos mais talentosos. 
(BUTLER, 2005, p.66-67 – Tradução do autor) 

Se há uma vulnerabilidade do vampiro que permeia a grande 

maioria das narrativas vampirescas, é o fato de que ele não pode ser 

exposto à luz solar; assim, da mesma forma como o humano tenta, 

através da tecnologia, minar as limitações impostas ao seu corpo, a 

família de Shori desenvolve um experimento objetivando fornecer 

imunidade ao Sol, ao combinar a melanina presente no corpo 

humano às células vampirescas. 

Se o transumano pressupõe uma intervenção tecnológica que 

beneficiaria o corpo do humano, então, por associação, Shori seria 

uma manifestação do que chamaremos aqui de um corpo 

“transvampiro”, mudado através da tecnologia para fortalecer e 

estender a vida do corpo do vampiro. Parte humana, parte vampira, 

parte inumana, parte transvampira, Shori é um ser híbrido que 

desafia quaisquer limitações ou nomenclaturas. 
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Ela imaginava que, ao conhecer seu povo, finalmente 

encontraria um senso de pertencimento e inclusão; entretanto, 

sendo uma verdadeira híbrida, ela é a diferença manifesta mesmo 

entre o povo que deu origem a ela. 

Ainda que os experimentos conduzidos pela família de Shori 

sejam potencialmente benéficos para toda a espécie Ina, Shori logo 

fica ciente do fato de que muitos são extremamente contrários aos 

experimentos, recusando-se a aceitar a inclusão desse “terceiro” ser, 

nem Ina, nem humano, mas sim um produto hifenizado de ambos, o 

que nos remete à citação de Cohen quando o mesmo afirma que “o 

monstro é perigoso, uma forma suspensa entre formas, que ameaça 

distinções”. 

A tensão causada pelo hibridismo torna-se importante para a 

narrativa no que dificulta a busca de Shori por estabelecer uma 

identidade para si, uma vez que é transformada em pária por sua 

própria espécie. Afinal, há, ainda hoje, fronteiras invisíveis, muito 

além das geográficas, que são estabelecidas por forças 

conservadoras, objetivando um senso de “integridade”, uma “pureza” 

que não admite modificações. Entretanto, como aponta Powell em 

seu estudo sobre a pós-modernidade, “O mundo está encolhendo [...] 

Muito do pensamento pós-moderno tem a ver com a aproximação do 

Outro – seja esse Outro um Outro indivíduo, Outro grupo, Outra 

espécie, Outras raças, o Outro do “masculino”, o Outro do ocidente” 

(POWELL, 1998, p.150 – Tradução do autor). 

É também interessante considerar a cor da pele de Shori nesse 

contexto de alteridade. Em Fledgling, a presença do racismo é 

presente, mas a divisão vai aparentemente além dele. “Eles não são 

humanos, Wright. Eles não se importam com negro ou branco” 

(BUTLER, 2005, p.168 – Tradução do autor). Tampouco parecem se 

importar com a orientação sexual ou a poligamia, pois o que as 

condenam são construções socioculturais humanas. Entretanto, 

quando a discussão abrange um ser parte humano e parte Ina, é 
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estabelecida a ansiedade e o desejo de repressão desse ser. Para os 

Ina, os humanos podem ser boas companhias, bons parceiros sexuais, 

essenciais para o nutrimento, mas nunca apropriados para mistura. 

Esse discurso, que ecoa claramente um discurso de segregação 

racial, representa a articulação hierárquica entre Inas e humanos no 

romance. Quando o pai de Shori revela que “alguém queimou suas 

mães e suas irmãs, assim como todos os humanos que viviam com 

elas. Eles atiraram naqueles que tentaram fugir, e jogaram de volta no 

fogo” (BUTLER, 2005, p.64 – Tradução do autor), é difícil não pensar 

nos paralelos que se abrem entre esses ataques e os da Ku Klux Klan, 

ou outros ataques que acontecem até os dias de hoje baseados numa 

visão de mundo que não inclui o “Outro”. 

Assim que Shori é levada à comunidade de seu pai, a vila sofre 

o mesmo tipo de ataque que ocorrera na comunidade de sua mãe. 

No fim do massacre, quase todos, tanto Ina quanto humanos, foram 

mortos, incluindo o pai de Shori. Ataques como esse nunca haviam 

ocorrido na história dos Ina. Na verdade, Shori é informada que, 

através dos séculos, os Ina “geralmente tinham um aspecto 

estrangeiro, e quando as coisas apertavam, eram tratados como 

estrangeiros – tidos como suspeitos, perseguidos, expulsos, ou 

mortos” (BUTLER, 2005, p.130 – Tradução do autor). Entretanto, o 

fato de que dois ataques de proporções tão grandiosas tenham no 

centro uma única pessoa não poderia ser mera coincidência. Os 

humanos não pareciam estar envolvidos com tais ataques. Os Ina só 

tinham contato mais íntimo com os humanos que se tornavam seus 

simbiontes, e evitavam atrair muito a atenção dos outros humanos 

para seus pequenos e isolados vilarejos ou para eles próprios. 

O último elo entre Shori e os Ina era através da comunidade de 

Gordon, a quem um dos humanos simbiontes de Iosif se refere antes 

de morrer no ataque. Aquele era o único lugar onde Shori, Wright e 

seus simbiontes, os únicos sobreviventes do ataque, poderiam buscar 

refúgio. 
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Inevitavelmente, o lugar é atacado mais uma vez; porém, dessa 

vez, a comunidade estava esperando por isso, e logo os humanos 

envolvidos no ataque foram subjugados. Shori descobre, ao morder 

um dos humanos e torná-lo mais suscetível a responder suas 

perguntas, que eles eram meros instrumentos nas mãos dos Ina. 

“Você sabe quem eu sou?” 

Ele me surpreendeu. “Uma putinha negra e 
suja”, ele disse, como num reflexo. “Maldito 
filhote de vira-lata” [...]. “Desculpe. Não quis te 
chamar assim. Não foi minha intenção”. 

É assim que eles me chamam? 

Ele acenou que sim. 

“Por causa da minha pele negra?” 

“E porque é humana”, disse ele. “Ina misturado 
com humano, ou talvez humano misturado com 
Ina. Isso não pode acontecer. Nunca. Não 
podíamos deixar que você e [...] seu tipo [...] sua 
gente [...] procriassem”. (BUTLER, 2005, p.173 – 
Tradução do autor) 

Ameaçados ou ultrajados pela parte de Shori que é humana, os 

Ina a querem morta. Shori pergunta sobre os autores do ataque, mas 

a única informação que obtém é uma localização imprecisa. Shori não 

sabia, naquele momento, que tal informação era mais que o 

suficiente, pois só havia uma família Ina na região das Montanhas de 

São Gabriel – A família Silk. 

Com tal testemunho, os Ina oficialmente reuniram-se e 

formaram um Conselho para julgar o caso. A formação do Conselho 

fazia parte do sistema legal dos Ina, e era composto por treze das 

famílias Ina mais antigas, toda vez que um tópico de suma 

importância era trazido à luz. Se julgados culpados, toda a linhagem 
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da família Silk poderia desaparecer – os adultos seriam mortos, e as 

crianças, separadas em diferentes famílias pelo mundo. 

Ainda que Shori estivesse no epicentro do julgamento, fazendo 

de sua presença algo fundamental, Milo Silk, que abriu a cerimônia 

por ser o mais velho Ina participando do Conselho, não conseguia 

disfarçar seu incômodo com sua presença. 

“Tenho minhas dúvidas, Preston, se essa criança 
deveria estar aqui”, disse ele. “Ela sofreu perdas 
terríveis, e admite que não se recuperou 
inteiramente de suas feridas.” 

[...] O que ele estava fazendo era dizer que meu 
corpo não era suficientemente Ina para curar-
se, que a parte humana em mim havia me 
aleijado, de certa forma. [...] “Eu sou Ina, Milo.” 

“Você não é Ina!”, ele gritou. Ele socou sua mão 
na mesa, fazendo o barulho de um tiro. “Não é! 
E você não deveria estar nesse Conselho, não 
mais que um cão inteligente!” (BUTLER, 2005, 
p.237-238 – Tradução do autor) 

Ainda que Milo tenha afirmado oficialmente que não se 

importava com os experimentos genéticos, agora, no calor do 

momento, ele mostrara a verdade de suas convicções. Tornou-se 

óbvio que, para ele, Shori era inferior, indigna de participar de um 

Conselho Ina. 

Em outro momento do julgamento, Katherine, da família 

Dahlman, fala para Preston Gordon, “você permite que seus filhos se 

relacionem com eles. Você quer que suas peles escureçam. Aqui nos 

Estados Unidos, até mesmo humanos olham para eles atravessado. 

Quando eu vim para esse país, essa gente era mera propriedade, 

eram escravos” (BUTLER, 2005, p.272 – Tradução do autor). 

A afirmação de Katherine vai contra a ideia de Shori de que os 

Ina não se importavam com a questão da raça. O fato é que eles não 
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precisavam se importar, pois a diferença de raça era uma questão 

meramente humana. Eles não se importavam com a raça dos seus 

humanos simbiontes, de fato; agora, com a manipulação genética 

tendo possibilitado o surgimento de uma nova raça Ina, a raça 

tornou-se uma questão. 

Butler consegue ecoar claramente uma notória atitude 

humana que não reconhece seus próprios preconceitos até que eles 

se encontrem inseridos em seu íntimo núcleo familiar – como por 

exemplo, uma filha branca que decide se casar com um homem 

negro, ou um filho que assume sua homossexualidade numa família 

religiosa. Nessa narrativa, é o corpo híbrido que traz à tona o 

desconforto causado por preconceitos latentes presentes ainda na 

sociedade no início do século vinte e um. 

As vozes de Katherine e Milo, entretanto, foram uma minoria 

entre os membros do Conselho. Um represente de outra família Ina 

contra-argumentou que “através dos séculos, eu vi muito preconceito 

racial entre os humanos. Não é uma semente que queremos cultivar 

entre nós” (BUTLER, 2005, p.274 – Tradução do autor). 

Antes do veredito ser anunciado, Milo teve a oportunidade de 

expor seus argumentos finais; nele, ele decide falar sobre a 

humanidade. 

Quantos de nós fomos massacrados nas guerras 
deles? Eles destroem uns aos outros aos 
milhões, e isso não impacta sua existência na 
Terra. [...] Suas vidas são efêmeras e, sem nós, 
permeadas por doença e dor. E ainda assim, nós 
precisamos deles. Nós os trazemos para nossas 
famílias e, com nossa ajuda, eles podem viver 
por mais tempo, livres da doença. Nós não 
viveríamos sem eles. Mas não somos como eles! 
Não somos eles! [...] Nem deveríamos tentar ser 
como eles. Nunca. Por qualquer razão. Nem 
mesmo para conquistar o dia, o custo é grande 
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demais. (BUTLER, 2005, p.291-292 – Tradução 
do autor) 

Nesses argumentos finais, Milo aponta para os objetivos do 

transumanismo ao discorrer sobre a natureza simbiótica da relação 

entre humano e Ina. Entretanto, ainda que o corpo transvampiro de 

Shori pudesse potencialmente trazer importantes benefícios para 

toda a espécie Ina, Milo e sua família a viam como uma afronta, e não 

como produto de uma benéfica evolução tecnológica. Os Silk tinham 

praticamente confessado seus crimes, mas justificavam os meios com 

o fim: o mantimento da pureza de suas linhagens, de sua espécie. 

Os Silk foram considerados culpados por seus crimes, e o nome 

de sua família – uma das mais antigas e tradicionais na história Ina – 

seria apagado, feito como exemplo para toda a espécie. Ao tentar se 

distanciar da humanidade, eles acabaram ecoando uma falha trágica 

bastante humana – a de se considerar mais superior que outros 

baseando-se em descendência. 

Em The Location Of Culture, Bhabha discute o hibridismo como 

catalisador de incerteza e instabilidade. Esse espaço nega uma força 

homogeneizante quando se lida com identidades culturais em favor 

de um entre-lugar que deve ser reinterpretado com frequência. 

Quando ele afirma que “pessoas liberadoras que iniciam a produtiva 

instabilidade do processo de mudança cultural tem 

fundamentalmente uma identidade híbrida” (BHABHA, 1994, p.38 – 

Tradução do autor), nós podemos claramente relacionar tal conceito 

à própria existência de Shori e aos processos que ela colocou em ação 

ao buscar seu lugar na história. 

No que Butler apaga a existência dos Silk, seu comentário 

sobre o status do hibridismo na virada do século é bem claro – o 

estabelecimento de identidades “puras” ou “autênticas” não deve ter 

mais lugar, abrindo espaço para um cenário em que as vantagens da 

diversidade são abraçadas. 
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Em certo ponto da narrativa, um dos Ina diz a Shori que “eles 

acharam que ao misturar os genes humanos com os nossos, nós 

ficaríamos mais fracos. Bem, você provou o contrário” (BUTLER, 2005, 

p.225 – Tradução do autor). O transumanismo – ou, por associação, o 

transvampirismo nessa narrativa – possibilita uma mistura que pode 

ser não apenas benéfica, como também é representativa do porvir. 

Ao discutir a busca de Shori por sua identidade, Butler se apropria 

não só de teorias do transumano como também discute a 

preocupação contemporânea com a coexistência com identidades 

híbridas. A figura “monstruosa” apontada por Butler, no fim, pouco 

tem a ver com o vampiro e com o fato de que sua natureza é 

inumana; na verdade, a grande monstruosidade reside nos próprios 

mecanismos de discriminação e preconceito ainda presentes em 

nossa sociedade. 
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Vitor Rodrigues Soares (UFU) 

Profa. Dra. Marisa Martins Gama-Khalil (UFU) 

A temática do duplo na literatura mostra-se de grande 

importância para os estudos da crítica psicanalítica, interessada em 

desvendar como a figura duplicada é responsável por revelar o que 

há de mais intrínseco no ser humano. O conto “William Wilson” 

(2012), de Edgar Allan Poe, e o filme Cisne Negro (2010), dirigido por 

Darren Aronofsky, compartilham da mesma temática como foco 

principal de suas narrativas. Tendo como pretexto esta similaridade 

de temática entre ambas as obras, estabeleço um paralelo a fim de 

aprofundar-me na questão do duplo, neste diálogo entre literatura e 

cinema, para analisar também como o espaço ficcional é responsável 

por evocar o insólito e afetar diretamente na identidade e 

subjetividade das personagens. 

Objeto de futuros estudos, o aprofundamento sobre o estudo 

interartes e semiótica não serão o foco principal desta análise, que 

pretende envolver a priori os conceitos do duplo e do espaço 

fantástico. No entanto, algumas considerações são necessárias para 

que se possa entender melhor os diálogos entre as duas obras aqui 

analisadas. Ricardo Martins, ao tratar das relações intersemióticas 

entre roteiros e a literatura, traz importantes considerações sobre as 

semelhanças e diferenças entre arte verbal e mídia visual e a forma 

com que o receptor interpreta ambas as obras. Sobre o estudo 

comparado, o autor afirma que: 

a necessidade de estabelecer comparações, 
aproximações e estudos entre objetos artísticos 
pertencentes a sistemas sígnicos diferentes 
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deve ser conduzida com prudência, uma vez que 
cada sistema propicia uma rede peculiar de 
metáforas, significados, intenções, em geral não 
completamente abarcáveis por uma mera 
aproximação. Cada sistema artístico possui, em 
sua própria especificidade, um sistema sígnico 
próprio, com uma natureza estética distinta dos 
demais, o que permite, de um lado, separações, 
e de outro, aproximações. (2012, p.21-22 – grifo 
do original) 

Para trabalhar com essas naturezas estéticas distintas a que o 

autor se refere, ele traz os conceitos de relações analógicas e relações 

homológicas como método comparativo no estudo interartes. De 

acordo com Martins, as relações analógicas funcionam como um 

ponto de partida, e se estabelecem através de uma primeira e óbvia 

constatação, analisando detalhes superficiais compartilhados por 

ambos os meios artísticos. A similaridade temática entre “William 

Wilson” e Cisne Negro, destacada anteriormente, trata de uma mera 

relação analógica. Já nas relações homológicas, o objetivo é partir 

deste ponto inicial para identificar como a temática do duplo é 

desenvolvida através de recursos estilísticos distintos. Sendo assim, 

para que seja feita uma análise profunda e frutífera, inicia-se com a 

analogia inicial para  

alcançar a relação homológica entre as 
diferentes obras, analisando por fim os recursos 
artísticos que cada uma possui para a realização 
do mesmo objetivo (tema, assunto, estilo, 
narrativa, personagem, etc) (2012, p.23) 

As personagens em destaque nesta análise são William Wilson 

e Nina Sayers, amboAs protagonistas de suas respectivas obras, assim 

como possuidores da figura duplicada presente nestas narrativas. 

Sendo de suma importância para deflagração de sentidos em ambas 

as obras, o duplo desencadeia, nas personagens principais, 
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constantes mudanças e descobertas, trazendo o desconhecido à luz 

de seus olhos pela manifestação de suas consciências. Tanto William 

quanto Nina confrontam pessoas que, repentina ou gradativamente, 

apresentam tantas similaridades que se confundem consigo mesmos. 

Seus sósias funcionam, em diversos momentos, como espelhos. 

Refletem exatamente aquilo que são ou almejam ser, até que ambos 

se tornam complicações. O Eu se vê encurralado pela própria 

imagem, que se transforma em motivo de medo ou ódio, 

contrariando os desejos e expectativas do Ser. Freud afirma sobre o 

duplo: 

São os do “sósia” ou “duplo”, em todas as suas 
gradações e desenvolvimentos; isto é, o 
surgimento de pessoas que, pela aparência 
igual, devem ser consideradas idênticas, a 
intensificação desse vínculo pela passagem 
imediata de processos psíquicos de uma para a 
outra pessoa — o que chamaríamos de telepatia 
—, de modo que uma possui também o saber, 
os sentimentos e as vivências da outra; a 
identificação com uma outra pessoa, de modo a 
equivocar-se quanto ao próprio Eu ou colocar 
um outro Eu no lugar dele, ou seja, duplicação, 
divisão e permutação do Eu — e, enfim, o 
constante retorno do mesmo, a repetição dos 
mesmos traços faciais, caracteres, vicissitudes, 
atos criminosos, e até de nomes, por várias 
gerações sucessivas. (2010, p.263) 

Em “William Wilson”, a personagem identifica, no internato em 

que vive, uma figura extremamente semelhante à sua. Possuidor de 

mesmo nome, mesma aparência e personalidade igualmente 

desafiadora, o sósia constantemente envolve William em disputas 

intelectuais a fim de provar sua superioridade. William alerta sobre 

sua semelhança, anseia em superar seu oponente, mas encontra 
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apenas frustração, resultando em aversão pela própria figura. Os 

colegas de William não demonstram indignação similar causada pelo 

outro William Wilson ou qualquer tipo de sentimento nutrido pelo 

outro, de forma a revelar que o sósia exista apenas para William. A 

relação entre os dois é muito conturbada, principalmente quando 

Willian percebe que o duplo adota uma postura mais amigável e 

compreensiva, constrangendo-o, enquanto eleage de forma cruel ou 

reprovável. Após a vivência no orfanato, William se repousa em sua 

casa quando, após uma bebedeira sigilosa em seus aposentos, a 

cópia aparece, repentinamente, em sua porta como se o perseguisse. 

William se depara com sua figura algumas outras vezes e falha 

sempre que tenta evitá-lo. É possível notar um padrão em suas 

aparições, que sempre acontecem nos momentos em que a 

personagem se desvia do código moral e de ética de seu duplo. A 

moral e a ética são, inclusive, o ponto em que ambos se distanciam. 

Devido a isto, William faz questão em exaltar que exatamente iguais 

não eram: 

E contudo, neste dia distante, que me seja 
permitido lhe fazer a pura justiça de admitir que 
não consigo me recordar de uma ocasião sequer 
em que as sugestões de meu rival tenderam 
pelo lado desses erros ou tolices tão comuns  a 
sua idade imatura e aparente inexperiência; que 
seu senso moral, no mínimo, quando não seus 
talentos gerais e sabedoria mundana, eram de 
longe muito mais penetrantes que os meus; e 
que eu poderia, hoje, ter me constituído num 
homem melhor e, desse modo, mais feliz, 
houvesse com menos frequência rejeitado os 
conselhos manifestados naqueles sussurros 
significativos que na época com tanta 
veemência odiei e com tanta amargura 
desprezei (POE, 2012, p.34) 
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O sósia, antes igualmente arrogante e desafiador, posiciona-se 

como uma figura mais apaziguadora, destoando do comportamento 

de William, que se sente ainda mais ameaçado. O duplo transparece 

aquilo que William não demonstra, funcionando como uma espécie 

de consciência da personagem, ao assumir um posicionamento crítico 

movido por leis morais contra as ações de William. O reflexo de seu 

Eu se transforma em oposição. Logo, este comportamento amedronta 

William, que faz o possível para se afastar de Wilson. 

Essa oposição ao sósia também ocorre em Cisne Negro, com a 

diferença de que, no conto de Poe, o autoreconhecimento é quase 

que imediato, enquanto que, no filme de Aronofsky, a identificação é 

lenta e progressiva. Em Cisne Negro, Nina Sayers é uma bailarina em 

uma companhia de dança, pressionada pela busca à perfeição 

artística, que entra na disputa para interpretar o Cisne na peça “O 

Lago dos Cisnes”. Nina apresenta-se como sendo uma pessoa de 

grande inocência e ingenuidade (sendo inclusive taxada de frígida), 

passiva em seu relacionamento com a mãe e com seu treinador de 

dança. Na companhia em que trabalha, elaconhece Lily, uma bailarina 

desinibida, maliciosa e sexual: o completo oposto de sua 

personalidade. Lily estabelece uma relação amigável com a 

protagonista, contribuindo para revelar, em Nina, o que ela precisa 

para interpretar o Cisne Negro, ousado e misterioso, assim como Lily, 

enquanto o Cisne Branco é doce e ingênuo, correspondente à 

personalidade de Nina. Essa personalidade se reflete ainda na forma 

como as duas se vestem. Enquanto Nina usa majoritariamente roupas 

brancas ao longo do filme, Lily está sempre de preto, revelando, 

como contraste, estar sempre presente na construção da figura do 

duplo, figura esta que, no meu ponto de vista, é representada ainda 

por diversas outras personagens. A mãe da protagonista, por 

exemplo, é a imagem oposta de Lily. Ela atua através da censura e 

repreensão do comportamento da filha. Sendo assim, as duas 

incorporam esta dualidade entre o puro e o corrompido. Outros 
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momentos em que podemos evidenciar a presença do duplo é 

através das projeções do rosto de Nina em outros corpos. É comum a 

protagonista ver em outras pessoas, mesmo que desconhecidas, seu 

próprio rosto. Não fugindo à regra, as projeções comumente 

acontecem com mulheres vestidas de preto, cuja postura sempre 

indica ousadia e a perseguição do cisne negro à protagonista. O 

maniqueísmo, a oposição entre o bem e o mal, o inocente e o 

ousado, o Cisne Branco e o Cisne Negro e as múltiplas facetas de Nina 

Sayers são o que caracterizam o duplo em Cisne Negro. 

Freud, em “O Inquietante”, explana que: 

No Eu forma-se lentamente uma instância 
especial, que pode contrapor-se ao resto do Eu, 
que serve à auto-observação e à autocrítica, que 
faz o trabalho da censura psíquica e torna-se 
familiar à nossa consciência [Bewußtsein] como 
“consciência” [Gewissen]. (2010, p.264 – grifo 
do original) 

Analisando essa ideia de contraposição presente em ambas as 

obras, é correto dizer que a exteriorização do Eu atua como forma de 

revelar às suas consciências o que permanecia inconsciente. No 

processo de alcançarem seus objetivos, os duplos sobressaem-se a 

suas formas originais e causam desconforto ao trazer aquilo que não 

estava à luz de seus olhos. Na medida em que a temática é 

desenvolvida tanto no conto como no filme, o duplo traz incômodo e 

frustração à sua matéria original por ser uma versão melhorada de si 

mesmo. A personagem no conto de Poe era, desde o início, orgulhosa 

e soberba, enquanto no filme de Aronofsky, esta realização pessoal e 

orgulho de si é progressiva, mas acontece. O orgulho e a ambição 

motivam as personagens, evidenciando o narcisismo e o desejo de 

realização pessoal que funcionam como engrenagem. O duplo, no 

entanto, põe-se frente a esta visão narcisista de si. William ficava 

profundamente irritado pelas provocações de Wilson, e Nina depara-
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se com sua maior ameaça ao perceber que Lily pode substituí-la em 

seu papel. Estabelecendo essas questões, é impossível não trazer a 

psicanálise através de Freud e Otto Rank (2013), que atribuem esse 

aspecto narcisista nos motivos pela manifestação do sósia, 

primeiramente a fim de trazer essa asseguração de imortalidade do 

Ego. 

Rank, amparado pela psicanálise, apresenta um estudo 

detalhado englobando diversas obras influentes na representação do 

duplo e a aversão pela própria imagem. No que diz respeito a 

“William Wilson”, seus estudos dizem que, referente a esta 

manifestação em específico do duplo, o estado psíquico do Eu vem de 

“um forte senso de culpa que obriga o herói a não assumir a 

responsabilidade de certos atos de seu ego, mas sim transferi-la a um 

outro Eu” (2013, p.128). No caso de “William Wilson”, a projeção de 

sua própria consciência atua de forma benéfica, impedindo que ele se 

satisfaça de seus atos imprudentes e inconsequentes, causando 

grande conflito pela responsabilidade que possui. Visto que a 

personagem encara seu duplo como uma figura hostil, seu desejo de 

assassinato sobressai a sua autocensura. Uma das formas pelas quais 

Rank apresenta a defesa contra o narcisismo e a aversão a si mesmo é 

na perda da respectiva imagem no espelho, que, na verdade, causa o 

efeito contrário de fortalecimento da própria imagem, ao revelar o 

excessivo interesse no próprio Eu. De acordo com o autor: “Esse 

mecanismo de defesa ocorre quando a perseguição pelo duplo, 

frequentemente ligada ao desfecho na loucura, quase sempre leva ao 

suicídio” (2013, p.124). 

O suicídio se manifesta em ambos os casos. William, ao se 

cansar da perseguição, confronta seu duplo diretamente, 

confundindo-o com a imagem de um espelho, reconhecendo-se 

ausente onde está. Ao realizar o assassinato de sua figura duplicada, 

ele mata a si mesmo. A perda da imagem de Nina no espelho ocorre 

literalmente, utilizando os recursos da arte cinematográfica, como 
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efeitos especiais; a personagem usa o próprio espelho como arma 

para eliminar Lily, posteriormente percebendo que os cacos do 

espelho estavam dentro de si mesma. A utilização do objeto, no caso 

de Cisne Negro, é um fato importante para considerar a importância 

deste no desdobramento da personagem. 

O objetivo desta pesquisa estende-se também a estudar a 

relevância do espaço em ambas as obras e os diferentes significados 

que evoca como forma de manifestação e abrigo do duplo. Teóricos 

da literatura fantástica defendem que o espaço ficcional é um dos 

principais motores para o efeito de estranhamento no leitor. Os 

efeitos de hesitação e ambiguidade, muitas vezes originados por 

eventos sobrenaturais, estão estritamente relacionados ao local em 

que a obra é ambientada e aos objetos que compõem o espaço. 

Ressaltar o objeto do espelho e sua frequência de aparições em Cisne 

Negro é de grande importância para entender como o espaço atua na 

aparição do duplo e na manifestação do insólito para criação de uma 

atmosfera fantástica. O duplo de Nina é constantemente revelado 

através de seu reflexo em espelhos, vidraças, fotografias e pinturas, 

revelando-lhe faces que até então desconhecia, aspectos profundos 

da subjetividade da personagem. Encaramos aqui os espelhos como 

uma utopia e uma heterotopia, assim como define Foucault: 

O espelho, afinal, é uma utopia, pois é um lugar 
sem lugar. No espelho, eu me vejo lá onde eu 
não estou, em um espaço irreal que se abre 
virtualmente atrás da superfície, eu estou lá 
longe, lá onde não estou, uma espécie de 
sombra que dá a mim mesmo minha própria 
visibilidade, que me permite olhar lá onde estou 
ausente: utopia do espelho. Mas é igualmente 
uma heterotopia, na medida em que o espelho 
existe realmente, e que tem, no lugar que 
ocupo, uma espécie de efeito retroativo; é a 
partir do espelho que me descubro ausente no 
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lugar em que estou porque eu me vejo lá longe. 
(2001, p.415) 

Nina se molda, se rebela e se metamorfoseia através do 

espelho, que a conecta com este lugar irreal, incomum e insólito. 

Fonte de importante autoconhecimento, Nina se vê ausente no lugar 

onde se encontra para se descobrir neste espaço irreal, causando-lhe 

hesitação  ao confrontar seu duplo. A relação maniqueísta entre a 

personagem e seu duplo, tomado como espacialidade, também pode 

ser aplicado aqui, visto que o objeto se transforma em alvo de amor e 

ódio, pois ele revela suas ambições e conquistas realizadas e sua 

ruína inevitável, responsável por sua morte. 

Poe, em “Filosofia da Composição” (1999), estende-se sobre 

seu delicado processo de escolha para o local em que o poema “O 

Corvo” ocorreria. De acordo com Poe, a circunstância fechada do 

espaço era a opção ideal para o efeito que pretendia causar. 

Diferentemente de uma floresta ou campo aberto, um local fechado 

teria a força de emoldurar um quadro. A preocupação em isolar o 

espaço, pensando no efeito causado no poema, revela o quanto o 

autor julgava importante a unidade de espaço no texto. A calculada 

escrita e escolha de elementos realizadas pelo autor são claramente 

reconhecíveis em suas demais obras, incluindo “William Wilson”. No 

conto, o autor cria ambientações distintas e propícias de forma a 

obrigar William a confrontar sua imagem duplicada. 

Majoritariamente, o protagonista encontra-se com seu duplo, anos 

após o internato, local também com atmosfera lúgubre, em cenários 

escuros e fechados, numa situação em que um dos dois está sem 

escapatória. Além do momento em que William encontra seu duplo 

frente à sua porta, após uma noite de bebedeira, as aparições deste 

se repetem, por exemplo, quando o protagonista trapaceia seus 

camaradas em um jogo de cartas em Oxford. Neste momento, o 

duplo abre a porta de seus aposentos com força suficiente para 

apagar todas as velas do recinto e levá-lo às sombras, enquanto 
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expõe William a todos, envergonhando-o. William posteriormente 

vinga-se, por pura aversão à sua figura, arrastando seu duplo de uma 

festa para um quarto escuro, onde ele vê seu reflexo como num 

espelho ao desafiá-lo, e executa seu assassinato. Além do objetivo de 

enfatizar o confronto entre os dois, a escolha de locais específicos no 

conto evidencia a importância do espaço ficcional para o efeito da 

hesitação da personagem. Assim como em Cisne Negro, o espaço 

ficcional do conto tem papel fundamental para manifestação de 

sentidos. A força para emoldurar um quadro que o espaço tem, como 

descreve Poe, é responsável por instaurar o medo na personagem. 

Resgatando as considerações sobre o estudo comparado, 

apresentadas no início deste trabalho, é de interesse entender como 

se dá a deflagração de sentidos acerca da temática do duplo, através 

de dois sistemas artísticos possuidores de recursos narrativos únicos. 

Duas obras caracterizadas pela presença do duplo: uma, referência de 

estudos, vinda do mestre da literatura fantástica; outra, de caráter 

moderno, mas não por isso menos desconcertante, caminham juntas 

nesse diálogo entre literatura e cinema. Neste trabalho, trago o 

estágio inicial de minha pesquisa que será desenvolvida no curso de 

um ano e, com foco principal nas manifestações insólitas através do 

duplo, busco compreender como ele serve de motor para desvendar 

facetas da condição humana. 
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i
 I am a woman and I write from that experience. I am a Black woman and I 

write from that experience. I do not feel inhibited or bound by what I am. 

That does not mean that I have never had bad scenes relating to being Black 

and/or a woman, it means that other people’s craziness has not managed to 

make me crazy. Todas as traduções, salvo quando indicado em contrário, são 

do autor deste artigo 

ii
 Beloveds, now we know that we know nothing/ Now that our bright and 

shining star can slip away from our fingertips like a puff of summer wind. 

iii
 I lie down in my grave/ and watch my children/ grow. 

iv
 In Stamps the segregation was so complete that most Black children didn’t 

really, absolutely know what whites looked like. Other than that they were 

different, to be dreaded, and in that dread was included the hostility of the 

powerless against the powerful, the poor against the rich, the worker against 

the worked for and the ragged against the well dressed. (ANGELOU, 2004, 

p.24) 

v
 all the Strong Black Birds of Promise Who Defy the Odds and Gods and Sing 

Their Songs. 

vi What the decadent writers prized above all else in Baudelaire's work were 

in fact those very elements that had so shocked his contemporaries: primacy 

of sensation, taste for the bizarre and horrible, cultivation of the artificial, 

and abandonment of the self to melancholy ("spleen") and sensuality. 

vii Le climat de tourment, et d’hallucination de certaines scènes, l’écriture 

paroxystique, la fréquence des mots clés tels que “terreur”, “fantômes”, 

“angoisse”, “horreur”, “crainte”, tout cela porte incontestablement la 

marque frénétique. 


