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Claudia F. de Campos Mauro (Unesp) 

Fernanda Aquino Sylvestre (UFU) 

O simpósio em questão propõe uma reflexão sobre os 

processos envolvidos na composição da personagem em obras das 

diversas literaturas europeias elencadas no título do simpósio. 

Entende-se por figuração o modo como as personagens são 

constituídas em contextos específicos com os quais elas se 

relacionam. Os trabalhos propostos deverão se concentrar na 

personagem ficcional como categoria fundamental dos textos 

narrativos ficcionais em estudo e na investigação de como essas 

personagens se configuram para a irrupção do insólito. O objetivo do 

simpósio é promover uma discussão a respeito da articulação entre a 

figuração da personagem e a criação do(s) elemento(s) insólito(s) na 

narrativa, isto é, como a figuração da personagem determina, 

contribui, alimenta o aparecimento do insólito nas narrativas de 

língua italiana, francesa, alemã e inglesa. Os trabalhos propostos 

devem contemplar, portanto, a reflexão acerca da função e o papel da 

personagem no surgimento do elemento portador do sentimento do 

incômodo, do inusitado, do inverossímil, do impossível, etc, ou seja, 

devem discutir em que medida a figuração da personagem contribui 

para a desestabilização do real. Podemos lembrar, aqui, da reflexão 

proposta por David Roas a respeito do efeito provocado pelo 

fantástico: “la transgressión que provoca lo fantástico, la amenaza 

que supone per la estabilidade de nuestro mundo, genera 

ineludiblemente una impresión terrorífica en los personajes como en 

lector”. Vale considerar que Roas sustenta a ideia de que a 

transgressão do fantástico provoca terror nos personagens e no texto 

e, por terror, entende a ameaça à estabilidade do nosso mundo. É 

importante lembrar que, embora o estudo da personagem seja o 
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cerne da proposta do simpósio, essa categoria pode estar articulada 

com o espaço, a ação e o tempo e, por esse motivo, os estudos 

propostos em relação à personagem poderão relacionar esta 

categoria às outras categorias mencionadas. Deve -se ressaltar que o 

estudo das personagens pode contemplar as narrativas de viés 

insólito, nas suas mais diversas manifestações, a saber o gótico, o 

fantástico, o maravilhoso, o estranho, a ficção científica, etc. 
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Claudia Fernanda de Campos Mauro (UNESP) 

Primo Levi (1919-1987), juntamente com Elie Wiesel e Paul 

Celan, constitui o que se pode chamar de cânone da literatura 

memorialística do Holocausto. Tendo sido deportado para Auschwitz 

em 1944 e sobrevivido ao Campo de concentração, Levi passa a ser 

conhecido, sobretudo, por seus dois romances de memória: Se 

questo è um uomo, de 1947 e La tregua, de 1963. 

Em 1966 o escritor publica, com o pseudônimo de Damiano 

Malabaila, uma coletânea de contos intitulada Storie naturali, onde 

estão reunidos contos escritos, sobretudo, entre 1952 e 1964. Estes 

contos podem ser considerados uma das primeiras manifestações da 

vocação do autor para a narrativa de ficção, no sentido de pura 

invenção. Assim, o químico Primo Levi, que se descobriu escritor após 

a experiência do Lager, descobre uma familiaridade com a literatura 

de ficção, passando a produzir obras que oscilam entre a narrativa de 

caráter autobiográfico e aquela de cunho puramente ficcional. 

Observando, especificamente, os contos de ficção científica de Storie 

naturali, pode-se dizer que eles correspondem aos elementos menos 

homogêneos se comparados às obras centradas na memorialística. 

Levi lança mão de um elemento fundamental na composição 

destes contos: a ironia. Essa ironia aparece logo no título da obra, 

pois trata-se de histórias ironicamente naturais, uma vez que se 

desenrolam fora das regras da natureza. Servindo-se dela, Levi parte 

do particular para atingir o universal e o eterno, sempre atento aos 

particulares do real, sempre sem a intenção de julgar, sempre 

desejoso de compreender o ser humano sem condená-lo. 

Nos contos de ficção científica de Levi, é possível identificar a 

presença de uma moral; são enredos que identificam, nas ações dos 

homens e na ciência, o surgimento do anormal, do heterodoxo, 
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daquilo que diverge da opinião comum, da infração e, em seguida, 

postulam a busca por uma solução. Como homem de laboratório, 

Levi utiliza sua aguda capacidade de observação e faz destes contos 

um instrumento para interpretar a condição humana, isto é, usa os 

elementos científicos para tentar chegar a uma compreensão do 

homem e, através do riso e da ironia, atinge a denúncia. Em uma 

entrevista a Edoardo Fadini, Levi explica em que medida encontrou 

na ficção científica um modo adequado de expressão, em um dado 

momento do seu percurso de escritor: 

No, non sono storie di fantascienza se per 
fantascienza si intende l’avvenirismo, la fantasia 
futuristica a buon mercato. Queste sono storie 
più possibili di tante altre. Anzi, talmente 
possibili che alcune si sono persino avverate. [...] 
Sono storie che si svolgono ai margini della 
storia naturale, per questo le ho chiamate così, 
ma sono anche innaturali, se si guardano da un 
certo lato. Ed è ovvio che i due significati si 
incrocino [...]. Io sono un anfibio, un centauro 
(ho anche scritto dei racconti sui centauri). E mi 
pare che l’ambiguità della fantascienza rispecchi 
il mio destino attuale. Io sono diviso in due 
metà. Una è quella della fabbrica, sono un 
tecnico, un chimico. Un’altra, invece, è 
totalmente distaccata dalla prima, ed è quella 
nella quale scrivo, rispondo alle interviste, 
lavoro sulle mie esperienze passate e presenti. 
Sono proprio due mezzi cervelli [...]. E sono due 
parti di me stesso talmente separate che sulla 
prima, quella della fabbrica, non riesco 
nemmeno a lavorarci su con la penna e con la 
fantasia [...]. È l’altro mondo che si realizza nei 
miei libri [...]. Ma tutto si è svolto al di fuori della 
mia vita di tutti i giorni. Stando così le cose, mi 
pare, è naturale che uno scriva di fantascienza. 
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Queste Storie naturali sono inoltre le proposte 
della scienza e della tecnica viste dall’altra metà 
di me stesso in cui mi capita di vivere. (Levi, 
Apud FERRERO, 1997, p.106-107) 

De modo geral, os contos retomam temas muito discutidos nos 

anos 60 como, por exemplo, a aceleração dos processos tecnológicos, 

o uso de inteligências artificiais, as alterações no equilíbrio ambiental, 

entre outros. Estas storie naturali desembocam no mal, no equívoco. 

Para Levi, este mal nasce da razão na sua forma mais maligna; 

é efeito do adormecimento desta razão, enquanto pacificadora e 

construtiva. Na tentativa de realizar seus sonhos grandiosos, a razão 

humana realiza dois movimentos contrários: a emersão da razão, que 

se pode chamar de negativa, ou seja, o homem perde o controle 

sobre si mesmo e permite que sentimentos e atitudes, geralmente 

controlados, o dominem; o segundo movimento é, exatamente, a 

anulação da força da razão positiva, dos elementos capazes de 

dominar a razão negativa. Deste modo, nasce o mal através deste 

desequilíbrio entre as duas faces da razão humana. Levi parte do 

princípio, já desde sua primeira obra, de que o mal está em todo ser 

humano e somente espera uma oportunidade para poder se 

manifestar. 

Através do mecanismo do fantástico, Levi evidencia o fundo 

polêmico dos contos, alertando sobre as consequências desastrosas 

do manuseio abusivo dos recursos da ciência, aliado à presunção dos 

homens que se consideram capazes de manter o controle absoluto do 

conhecimento científico. Assim como o Ulisses, de Dante Alighieri, 

padece no Inferno por ter abusado de sua astúcia para convencer os 

companheiros a ultrapassar o limite imposto aos homens para, assim, 

penetrar e conhecer o proibido, também o moderno Ulisses pode 

sofrer os efeitos danosos e irreversíveis decorrentes da sede de 

dominar o conhecimento, ultrapassando todos os limites humanos. 
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Levi questiona também o cinismo e os rituais típicos das 

práticas comerciais, dos mecanismos de publicidade; entra em cena a 

figura do vendedor/sedutor que, dotado de grande astúcia e 

capacidade de persuasão, oferece “grandes oportunidades”, negócios 

de ocasião, que aguçam o desejo do homem prático. A máquina 

mostra-se uma alternativa à criatividade responsável, oferecendo 

tentadoramente uma vida privilegiada, em que o homem, dominando 

todos os seus mecanismos de funcionamento, não precisa “sujar as 

mãos”. Estas personagens retratam o homem seduzido pela 

possibilidade de controle e superioridade absolutos. Em alguns 

contos de Storie naturali, como é o caso de “Il versificatore”, “L’ordine 

a buon mercato”, “Alcune applicazioni del Mimete”, “La misura della 

bellezza”, “Pieno impiego” e “Trattamento di quiescenza”, são as 

descobertas científicas futuristas e as prodigiosas inovações 

tecnológicas a ocupar o foco central da narrativa. Nestes contos, o 

extraordinário entra em cena como algo inquietante e misterioso, 

fermentando na vida cotidiana. Assim, a máquina chega e dissolve o 

equilíbrio que havia antes, produzindo uma reviravolta nos conceitos, 

nos valores e nos desejos das personagens, que entram em um 

processo de desumanização uma vez que, delegando suas vidas aos 

maravilhosos instrumentos tecnológicos, tornam-se alienadas e 

passam a ser comandadas por estas máquinas. 

Em “Il versificatore”, Levi imagina uma máquina criada para 

escrever versos, aliviando o poeta das complicações que envolvem o 

processo de composição ou, até mesmo, a falta de criatividade ou de 

talento. A máquina é dotada de vários registros (épico, elegíaco, 

satírico, mitológico, didascálico, pornográfico, etc.) que devem ser 

adequadamente programados para que ela, sozinha, componha sua 

obra de arte. Fica evidente a sedução que o aparelho exerce sobre o 

poeta, já cansado da rotina de compor versos por encomenda, e o 

resultado do uso da tal máquina, que passa a tomar conta da vida da 

personagem. 
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non sembra, ma è di una semplicità estrema. Lo 
saprebbe usare un bambino. (Sempre piú 
entusiasta) Guardi: basta impostare qui 
l’”istruzione”: sono quattro righe. La prima per 
l’argomento, la seconda per i registri, la terza 
per la forma metrica , la quarta (che è 
facoltativa) per la determinazione temporale. Il 
resto fa tutto lui: è meraviglioso! (LEVI, 2005, 
p.26) 

POETA (al pubblico) Possego il Versificatore 
ormai da due anni. Non posso dire di averlo già 
ammortizzato, ma mi è diventato indispensabile. 
Si è dimostrato molto versatile: oltre ad 
alleggerirmi di buona parte del mio lavoro di 
poeta, mi tiene la contabilità e le paghe, mi 
avvisa delle scadenze, e mi fa anche la 
corrispondenza: infatti, gli ho insegnato a 
comporre in prosa, e se la cava benissimo. Il 
testo che avete ascoltato, ad esempio, è opera 
sua. (2005, p.37) 

Para finalizar, apresento um último exemplo do uso da ciência 

sem consciência. Trata-se dos contos “L’ordine a buon mercato” e 

“Alcune applicazioni del Mimete”; é interessante observar que, no 

segundo conto, Levi retoma a linha de raciocínio do primeiro, numa 

continuação deste. 

Em “L’ordine a buon mercato”, o lugar da máquina de criar 

versos é ocupado por um duplicador, chamado Mimete, que reproduz 

um objeto qualquer, recriando-o com características idênticas às do 

original. 

Non imita, non simula: ma riproduce il modello, 
lo ricrea identico [...] Durante il processo di 
duplicazione, nella esatta posizione di ogni 
singolo atomo del modello, viene fissato un 
atomo analogo estratto dalla miscela di 



15 
 

alimentazione: carbonio dov’era carbonio, azoto 
dov’era azoto, e così via. (2005, p.53) 

Gilberto, protagonista do conto, químico de profissão, seduzido 

pelo aparelho, realiza várias experiências e, obtendo resultados 

aparentemente perfeitos, não se contenta em duplicar somente 

documentos e passa a duplicar dinheiro, notas. A narrativa segue 

mostrando a crescente necessidade de Gilberto, dominado não mais 

pela curiosidade científica, mas pela ganância e pelo egoísmo de tirar 

proveito da máquina. Levi vai criando uma tensão, que acompanha o 

processo de experimentação de Gilberto, que duplica um dado, um 

pequeno diamante, um torrão de açúcar, um ovo cozido, feijões 

frescos, queijo e linguiça. No alto de sua avidez de controlar a criação, 

Gilberto duplica uma aranha viva e constata que consegue obter uma 

outra aranha, também viva. A narrativa segue um tom bíblico onde 

Gilberto, assumindo a perspectiva do Criador, vai descrevendo, 

seguindo os moldes do Gênesis, as coisas por ele criadas no primeiro 

dia, segundo dia, terceiro dia e assim por diante. Começa pelas 

criações mais “simples e inofensivas”, como o dado, para chegar, no 

sexto dia, à duplicação de um ser vivo. 

“No sétimo dia, descansei”: é assim que Gilberto fecha o ciclo 

de criação. Diferentemente do Deus bíblico, ainda não está satisfeito 

e pede ao vendedor que lhe consiga uma quantidade maior de 

pabulum, o produto de alimentação do sistema de funcionamento do 

Mimete. Gilberto pensava em duplicar um ser vivo maior e mais 

complexo como, por exemplo, um gato. Diante do absurdo da 

intenção do protagonista, o vendedor apela para a ética. 

io non sono disposto a seguirla su questo 
terreno. Io vendo poeti automatici, macchine 
calcolatrici, confessori, traduttori e duplicatori, 
ma credo nell’anima immortale, credo di 
possederne una, e non la voglio perdere. E 
neppure voglio collaborare a crearne una con 
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[...] coi sistemi che lei ha in animo. Il Mimete è 
quello che è: una macchina ingegnosa per 
copiare documenti, e quello che lei mi propone 
è [...] mi scusi, è una porcheria. (2005, p.58) 

Simpson, o vendedor, assume a posição de porta-voz do 

pensamento de Levi que, em várias entrevistas, sustentou o ponto de 

vista de que não pode haver inovação sem ética. 

O conto termina com a contraposição entre a ética, proposta 

por Simpson, e a relutância de Gilberto em aceitar estes “tolos 

escrúpulos moralistas”. Porém, segundo Levi, o mal que existe em 

todo ser humano pode vir à tona a qualquer momento, bastando, 

para isto, que encontre uma oportunidade. É o que acontece em 

“Alcune applicazioni del Mimete”, onde Gilberto consegue duplicar a 

própria esposa. A máquina é tão perfeita que consegue criar uma 

mulher física e mentalmente idêntica ao modelo. As duas mulheres, a 

original e o clone, começam a ter sérios problemas no 

relacionamento interpessoal, o que vai evidenciando o perigo do 

abuso do poder, representado pelo uso irresponsável que Gilberto faz 

da tecnologia. O conto termina com um tom cômico e amargo ao 

mesmo tempo, pois para resolver a questão das brigas entre as duas 

mulheres, Gilberto duplica a si mesmo. Este último ato irresponsável 

e abusivo é realizado sem que haja nenhum tipo de arrependimento 

por parte do homem dominado pela sensação de poder absoluto. 

A narrativa fantástica materializa um inteiro mundo de desejos: 

dominar o conhecimento, parar o tempo, ter a juventude eterna, 

conhecer e dominar o processo de criação do Homem, etc. O conto 

fantástico está ligado, desta forma, à realização dos grandes sonhos 

da humanidade. No caso dos contos de ficção científica de Primo 

Levi, a atenção está voltada para o perigo da manipulação 

indiscriminada do conhecimento e da tecnologia com a mesma 

“urgência moral” presente nos livros de memória, mas com um tom 



17 
 

mais livre, mais lúdico, com olhos de químico, que parte de um 

átomo para chegar ao universo. 

BELPOLITI, Marco (1998). Primo Levi. Milano: Mondadori. 

CAMON, Ferdinando (1997). Conversazione con Primo Levi. Parma: Ugo 
Guanda Editore. 

FERRERO, Ernesto (Org.) (1997). Primo Levi: un’antologia della critica. Torino: 
Einaudi. 

LEVI, Primo (1989). La tregua. Torino: Einaudi. 

______. (2005). Tutti i racconti. Torino: Einaudi 

______. (2005). Se questo è un uomo. Torino: Einaudi. 
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Fábio Bezerra Cavalcante (UESM) 

Ravel Giordano Paz (UESM) 

Que não se os expulse ou os exorcize, como Marx e seus inimigos 
igualmente tentaram, e sobretudo que não se esqueça dos espectros. 

Que se aprenda a viver com os espectros. Pois o que somos está posto na 
tênue linha que liga o passado ao futuro no presente. (Joanildo A. Burity) 

Como a epígrafe sugere, os espectros, numa leitura derridiana, 

mostram-se fundamentais na constituição das identidades, tanto 

individuais quanto coletivas. O autor ainda aconselha que não se 

lance fora o motivo do espectro. Não podem ser ignorados, como 

dizia Derrida referindo-se aos espectros de Marx: “Será sempre um 

erro não ler, reler e discutir Marx” (1994, p.29). Isso não aponta, 

porém, para algum tipo de dogmatismo político-filosófico, nem para 

uma tentativa de universalização dos ideais, mas sim para um 

compromisso com um passado que, segundo o filósofo, 

constitutivamente habita o presente. Como escreve Jorge Luís Borges: 

Consideremos o momento presente. O que é o 
momento presente? O momento presente é o 
momento formado por um pouco de passado e 
um pouco de futuro. O presente em si é como o 
ponto fixo da geometria. O presente em si não 
existe. (2011, p.72) 

Desse modo, ignorar as presenças espectrais, e suas 

demandas, torna-se impossível, além de tratar-se de um desrespeito 

para com o porvir, já que o presente abriga tanto um passado quanto 

um futuro que o impedem de ser apenas ele mesmo. Poderia Hamlet 

não dar ouvidos ao espectro de seu pai? 
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Para Jacques Derrida, tanto os vivos quanto os mortos são 

dotados de certo índice de espectralidade e, mesmo não existindo de 

fato, o espectro é marcado por ser sempre um retornante, uma 

presença ausente. Porém, não retorna sem razão: seja carregando 

suas demandas individuais ou em resposta a alguma ação do sujeito 

assombrado, o espectro bate insistentemente à porta. Desse modo, 

faz-se necessário dialogar com esses fantasmas, não tentar exorcizá-

los, mas respeitar sua importância na composição de nossas tradições 

metafísicas e admitir seu lugar de direito também enquanto 

constituintes singulares e não meros sintomas naquilo que 

chamamos de psique humana. 

Freud, ao elaborar conceitos psicanalíticos como recalque e 

desrecalque, por exemplo, ou atribuindo boa parte das características 

individuais da vida adulta às experiências infantis, tendo então o 

presente como resultado ou, no mínimo, amplamente marcado por 

um passado (normalmente com seus principais traços mais obscuros), 

de certo modo, também aponta para o fato de que o passado não 

morre, ao contrário disso, está sempre vivo, seja aceito ou não, seja 

agradável ou fantasmagórico. 

Franz-Joseph Murau, um intelectual austríaco autoexilado em 

Roma, narrador-protagonista do romance Extinção (2001), do 

austríaco Thomas Bernhard, decide narrar sua história logo após o 

recebimento da notícia da morte de seus pais e irmão, momento em 

que é obrigado a confrontar-se com o passado. Demonstra certa 

frieza nessa ocasião de luto, afirmando que a relação com esses entes 

familiares ultimamente era “não mais que indiferente” (BERNHARD, 

2000, p.11). Indiferença que não se sustenta por muito tempo, já que, 

ao longo da narrativa, gradativamente se apresentam traumas 

psíquicos sofridos, notados, por exemplo, pelo fato de o narrador não 

ser capaz de conceber ou se recordar da própria infância e, portanto, 

de sentimentos que lhe são inerentes, como alegria e pureza: “Na vila 

das crianças procurei a infância, mas naturalmente não a encontrei. 
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Em todos os aposentos entrei à procura da infância, naturalmente 

não a encontrei” (2000, p.438), de modo que o que antes era 

indiferença transforma-se em um enorme peso do qual o 

personagem tenta freneticamente livrar-se. 

Segundo Andrea Brunetto, “A obra de Bernhard é uma 

denúncia de como um sujeito é destruído pelos que o geraram, 

destruído pelos pais, pela linguagem, pela pátria e, sobretudo, pela 

escola” (2013, p.79). Murau é justamente a imagem desse sujeito 

destruído moral e ideologicamente; contaminado de um modo 

assombroso pela ideologia nazista e materialista, de modo que, 

diante do desespero de ter sua própria identidade ameaçada, 

responde, muitas vezes de forma inconsciente e histérica, às 

inúmeras experiências traumáticas, recalques e o medo de estar 

fadado ao mesmo destino que seus pais. 

Esse recalque, que é equivalente a uma defesa, exercido pelo 

narrador, pode ser psicanaliticamente explicado. Segundo Freud, o 

recalcar é “introduzido por um esforço de vontade cuja motivação 

pode ser apontada” (1996, p.46). E é justamente essa motivação, em 

certas ocasiões apenas parcialmente consciente, que nos cabe 

apontar, às vezes de forma dinâmica, rompendo as instâncias 

narrador/personagem e atrelando a linguagem de Bernhard, suas 

próprias motivações individuais, e as demandas do personagem. 

O fato de a narrativa iniciar-se justamente com a morte dos 

familiares pode sugerir muita coisa. Indica a possibilidade de que a 

motivação necessária, para que Murau pudesse escrever sua história, 

se trate de um impulso patológico de se haver psicologicamente com 

um passado marcado por repressão, arrependimentos e ódio. O 

narrador apresenta um enorme esforço para dar certa coerência 

moral aos fatos ocorridos, o que aproxima o relato de Murau do 

discurso de Bentinho em Dom Casmurro, de Machado de Assis, sob a 

leitura de Silviano Santiago em A retórica da verossimilhança. E é 

justamente este cenário problemático que aponta para uma leitura 
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de Extinção sob o viés psicanalítico, acreditando que Murau possa ser 

melhor entendido enquanto um paciente numa terapia de psicanálise 

e não meramente um narrador interessado em expor seu passado. 

As semelhanças com o narrador machadiano são notáveis. 

Como Dom Casmurro, Murau também sente o peso desse passado 

odioso, o peso do remorso e da culpa, e acredita também que a 

narrativa pode libertá-lo, purgá-lo, que ele poderá convencer a si 

mesmo e ao leitor. Nesse caso, como no relato de Bentinho, também 

há uma tentativa de chegar à igualdade pela semelhança; isso é 

mostrado nas vezes em quem o narrador usa, de forma infantil, 

adjetivos pejorativos repetitivamente, de certo modo para convencer 

o leitor de que se trata de uma verdade natural. Além disso, nota-se 

um empenho constante em condenar as ações das personagens, 

atribuindo-lhes uma futilidade evidente, sinais de onisciência e um 

desprezo generalizado. Como Bentinho, Murau precisava extinguir 

esse passado, um passado sempre presente, e como Bentinho, ele se 

valeu do recurso da narrativa. 

O narrador-personagem é então movido por um desejo de fuga 

de tudo aquilo que o cerca, e que por essência ele odeia. Um ódio, 

sentimento muito caro a esta leitura, que se apresenta em várias 

escalas. O ódio que carrega dos costumes da sociedade austríaca e do 

nacional-socialismo, ódio em relação ao peso que a família 

representa, impedindo que sua individualidade emerja e ódio de um 

sistema social materialista, que pauta suas relações familiares, do 

qual sempre tenta fugir. Murau então é constantemente assombrado 

pelo medo de ser esses Outros que tanto odeia, o que pode ser ligado 

ao complexo de castração: medo de que esses Outros ameacem 

integrar (e desintegrar) sua identidade. Esse temor apresenta-se em 

toda a narrativa, que é pautada numa tentativa de anular o Outro, se 

alhear e desvincular-se dele permanentemente. 

Como o próprio Bernhard escreve em O Náufrago, “Com uma 

palavra aniquilamos uma pessoa, e isso sem que no momento em 
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que pronunciamos a palavra tenha conhecimento desse fato letal” 

(Apud BRUNETTO, 2013, p.81). O autor, que se projeta de modo 

bastante intenso em Murau, também procurou refúgio nas palavras, 

atribuindo a elas uma função pacificadora e alcançando um exílio de 

sua pátria e de seu desespero, visto que em alguns momentos ele 

alega ser a escrita sua única razão para continuar vivendo, na medida 

em que, ao escrever, tem o poder de aniquilar. 

Tanto a opressão sofrida quanto a possibilidade de libertação 

são admitidas por Murau: 

A vida inteira, por mais que tenha tentado, você 
não conseguiu escapar dessas pessoas, todas as 
suas tentativas nesse sentido em última análise 
fracassaram, para fugir deles você foi a Viena, 
para fugir deles você foi a Londres, a Paris, a 
Ancara, a Constantinopla, e finalmente a Roma, 
em vão. Eles tiveram de morrer e reduzir-se a 
esse ridículo pedaço de papel que se chama 
fotografia para não poderem mais te fazer mal. 
Eles estão mortos. Você está livre. (2000, p.21) 

O narrador pensa estar livre ao supor que a ausência física da 

família o libertou – cessante causa cessat effectus –, mas o espectro é 

justamente uma presença-ausente, de forma que só pode se 

apresentar ao personagem em parte, não existir de fato. Ou seja: as 

condições que Murau supunha serem as de libertação são as que 

intensificam a ligação com seus fantasmas. Como aponta Freud em 

seus “Estudos sobre a histeria”, “o processo determinante continua a 

atuar, de uma forma ou de outra, durante anos” já que “Os histéricos 

sofrem principalmente de reminiscências” (1996, p.43 – grifos do 

autor). Desse modo, mesmo os fatos experimentados há tanto tempo 

continuam a agir de forma extremamente intensa e a narrativa se 

torna cada vez mais repetitiva, hiperbólica, obstinada e compulsiva. 

Murau vale-se de um maniqueísmo mesquinho, de modo que o 

relato é marcado por descrições exageradas e infantilizadas dos 
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familiares, que por essência seriam maus. O tom de uma frase como 

“O fabricante de rolhas para garrafas de vinho não tinha nenhum 

caráter” (BERNHARD, 2000, p.321) é corriqueiro no texto, e em 

alguns momentos o narrador apresenta até mesmo sinais de 

onisciência, já que sua tentativa, como no caso de Bento Santiago, é 

de atender a demandas muito mais subjetivas, como evidenciar todas 

as diferenças entre o Eu e o Outro, suplantando as semelhanças do 

que propriamente relatar, o mais fielmente possível, uma história. 

Assim, a narrativa também pode ser encarada como um ato de 

vingança, no sentido freudiano, pelo qual os afetos são 

descarregados, já que o narrar, ou o “falar”, seria uma reação 

adequada ao trauma, um reflexo que busca certo efeito catártico. 

Alguns trechos, como “Provavelmente eu queria ter pais 

ridículos e cômicos” (BERNHARD, 2000, p.183), “não bastavam mais 

para meus abusos” (2000, p.438) e “aprimorei a tal ponto minha arte 

do exagero que posso me definir sem rodeios o maior artista do 

exagero de que tenho notícia” (2000, p.448), mostram que, em boa 

medida, o narrador tem certa consciência do sentimento de rancor 

que corrompe sua narrativa. Essa consciência pode dar-se em virtude 

da motivação ideológica/racional de seu relato. 

Como explica Freud, ainda em seus estudos sobre a histeria: 

Cada sintoma histérico individual desapareceria 
de forma imediata e permanente, quando 
conseguíamos trazer a luz com clareza a 
lembrança do fato que o havia provocado e 
despertar o afeto que o acompanhara, e quando 
o paciente havia descrito esse fato com o maior 
número de detalhes possível e traduzido o afeto 
em palavras. (1996, p.42) 

Apesar de o narrador “traduzir o afeto em palavras”, o faz com 

muito pouca clareza. Essa falta de “nitidez”, constituída por uma 

lógica binária e hierarquizante, com que o personagem se remete à 
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suas memórias, pode ser explicada também pelo fato de que 

justamente as experiências determinantes ao fenômeno histérico 

estão ausentes de sua memória, contaminada pelo trauma, fazendo-

se presentes apenas de forma sumária. De modo que, em certos 

momentos, a narrativa perde inclusive sua verossimilhança, na 

medida em que o narrador é tomado pela histeria, evidenciando uma 

falta de compromisso e até mesmo de controle sobre o relato. 

Isso tudo evidencia uma enorme resistência em relação aos 

espectros. Resistência antiga, já que os espectros, além de surgirem 

com suas demandas, também surgem como uma resposta a uma 

repressão que sempre sofreram. Quando criança, o narrador reprime 

tudo que nega fazer parte de si, como as tradições familiares, os 

arquétipos do inconsciente coletivo de sua época, a doutrinação 

materialista e toda ordem de experiências aflitivas sofridas que, em 

tese, o integrariam enquanto sujeito. Nota-se então que na fase 

adulta as presenças fantasmagóricas são mais fortes e menos 

controláveis, pois já se encontram em um estágio de desrecalque, 

marcado por momentos de histeria ou impulsos infantis, como 

mostrar a língua repetidamente, por exemplo. Momentos em que o 

conflito com os espectros é mais intensificado. 

No campo ideológico, o narrador é marcado pela herança do 

nazismo, que assolou a Europa do século XX. Peso que carrega 

diretamente na memória, já que seus pais eram associados ao 

partido, que desde pequeno o garoto já odiava: “não perco ocasião 

de atribuir aos austríacos uma mentalidade abjeta, sórdida e 

nacional-socialista” (BERNHARD, 2000, p.16). Porém, o próprio 

narrador exprime ideias de uma violência e hostilidade que podem 

ser relacionadas com essa herança, quando discursa contra a 

fotografia, por exemplo: O fotografar é uma mania sórdida que pouco 

a pouco se apodera de toda a humanidade [...] Aqueles que 

fotografam cometem um os crimes mais sórdidos que podem ser 

cometidos [...] O fotografar é uma mania abjeta que se apoderou de 
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todos os continentes e todas as classes sociais [...] A fotografia é a 

maior desgraça do século XX (2000, p.23-24). 

Até mesmo esse fantasma que assombra uma nação, o 

nazismo, faz-se presente na vida do personagem, um fantasma que 

também reivindica sua parcela de ódio, sempre presente no discurso 

do narrador. 

Podemos dizer, então, que num primeiro momento a repressão 

é, em boa medida, involuntária, mas também motivada 

ideologicamente. Porém, depois de adulto, o personagem passa a ser 

assombrado por esse Outro espectral, que surge com uma demanda 

muito contundente: reivindicar seu lugar de direito na construção 

identitária do personagem. E esses fantasmas, antes dos vivos e agora 

dos mortos, perseguem o narrador por toda sua vida, o que o leva a 

tentar extingui-los, dessa vez de forma pré-consciente, pelo ato da 

narrativa. 

Murau, assim como Bernhard, sustenta certo amor em relação 

às “pessoas simples”, pois as tem como referência moral, já que 

supostamente a pobreza garantiria uma proteção contra a corrupção 

trazida pelo dinheiro e ambições materialistas. Atribui aos jardineiros, 

por exemplo, uma espécie de clarividência ética: “Os jardineiros 

sentem em quem se pode e em quem não se pode confiar” (2000, 

p.321). Como se a falta de posses materiais resultasse na formação 

de seres naturalmente virtuosos, enquanto que da propriedade 

procedesse invariavelmente toda a corrupção humana. 

Isso justifica o fato de o narrador ser permeado pela 

necessidade de fugir de um processo constante de reificação exercido 

pela família: “A meu tio Georg devo o fato de não haver me tornado, 

afinal, apenas uma pessoa inserida mecanicamente na engrenagem 

econômica e financeira de Wolfsegg, mas tenha me tornado uma 

pessoa que pode perfeitamente ser definida como livre” (2000 p.35). 

A família vivia em função de sua propriedade (à qual o narrador 

sempre se refere pelo nome próprio, Wolfsegg), e encarava o menino 
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como fadado a seguir os passos do pai latifundiário, e a viver 

exclusivamente para aumentar as posses da família. 

Este processo, do qual tanto tenta escapar, também se mostra 

inerente a ele, já que o personagem Murau, ao mesmo tempo que 

foge, insiste numa tentativa de reificação de seus semelhantes ao se 

referir ao cunhado, por exemplo, apenas como “fabricante de rolhas 

para garrafa de vinho”. Isso, além de demonstrar um ódio latente, 

sugere que o narrador se esforça em reduzir o cunhado meramente a 

uma ferramenta que fabrica algo. Não dando voz a esses Outros, 

Murau transforma-os em autômatos, como analisado por Freud em O 

estranho (o qual faz uma leitura do conto “Homem de Areia”, de 

Hoffman), que apenas seguem movimentos calculados, já que estão 

sujeitos à imaginação problemática do narrador e transformados em 

ferramentas sujeitas a um fim específico, o que anula toda 

complexidade humana e autonomia de ação das personagens. 

Se a fala se fundamenta no Outro, o verdadeiro, 
a linguagem é feita para remetermos de volta ao 
outro objetivado, ao outro com o qual podemos 
fazer tudo o que quisermos, inclusive 
pensarmos que é um objeto, ou seja, que ele 
não sabe o que diz. Quando fazemos uso da 
linguagem, nossa relação com o outro funciona 
o tempo todo nesta ambiguidade. Em outros 
termos, a linguagem serve tanto para os 
fundamentar no Outro como para nos impedir 
radicalmente de entendê-lo. (Lacan, Apud 
BRUNETTO, 2013, p.85) 

Colabora para essa leitura o fato de que, ao longo da narrativa, 

Murau vai se tornando cada vez mais imperativo, pois crê ter 

assumido o controle, tanto da sua vida quanto de todos os que se 

encontram no que agora é a sua propriedade, o que acena para a 

ideia de que o personagem associa a dependência material a uma 

condição de dependência física, moral e ideológica, de modo que, 
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enquanto sobrevivesse com os recursos dos pais e da propriedade, 

ele seria, em boa medida, refém, pois seu sustento representaria 

também sua ruína moral. Como disse Terry Eagleton, “os homens não 

são livres de escolher as suas relações sociais; são constrangidos a 

elas pela necessidade material” (1976, p.18). 

O surgimento do espectro é tão marcante que observamos isso 

inclusive na poética do narrador, que repete várias vezes as mesmas 

frases, pois até as palavras se tornam “retornantes”. Tudo que é 

reprimido, segundo a psicanálise freudiana, encontra um jeito de 

retornar, como analisou Freud na Gradiva de Jasem, no qual o 

recalque de uma lembrança infantil de uma garota (objeto de desejo), 

marcada por possuir um andar esbelto, resulta em um fetiche por pés 

na vida adulta. 

Deixando entrever um fundo de sandice, Murau chega a 

mencionar a vontade de “ver o corpo mutilado da mãe” (BERNHARD, 

2000, p.332), revelando então todo o ódio que carrega. Um ódio que 

nasceu no seio familiar, pautado pela competitividade materialista da 

sociedade austríaca e pelo nacional-socialismo. Uma herança de ódio 

que jamais abandonaria o personagem, que sempre faria parte dele, 

que nele habitaria e seria parte fundamental de sua identidade, um 

ódio espectral, por algo que não existe mais, mas nem por isso deixa 

de se fazer presente. E então se apresenta a real impossibilidade de 

se traçar uma fronteira entre si mesmo e os outros. Isso não aponta, 

porém, para um processo de transformação do personagem, aponta 

sim para a inevitável manifestação da sua identidade, seja ela bela ou 

não. 

O Outro é um fenômeno tão singular e irredutível que não 

pode ser ignorado; sempre se apresenta de uma forma diferente, mas 

nunca pode ser abarcado pela linguagem, conceituado e tampouco 

apagado da memória. Sempre em diálogo com o Eu, ameaçando 

privar o indivíduo de sua própria identidade caso seja negado. Mas 

que, afinal, mesmo negado, não pode ser extinto. É sempre uma 
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presença, um retornante, seja sob a forma de fetiche, espectro ou 

qualquer outro conceito relativista. Tanto ignorar quanto totalizar o 

Outro constitui uma falta de compromisso com a linguagem, com o 

passado e com o futuro. O Eu se constitui apenas na medida em que 

se relaciona com o Outro e nos termos sob os quais ocorrem essas 

relações, seus traumas e particularidades, e o que resulta disso (não 

um resultado final) é caro tanto à psicanálise freudiana quanto à 

filosofia derridiana. 
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Fernanda Aquino Sylvestre (UFU) 

O objetivo deste trabalho é mostrar como a autora 

contemporânea Nalo Hopkinson relê os contos de fadas “O pássaro 

do bruxo Fitcher”, dos irmãos Grimm, e Barba Azul, de Perrault, em 

seu conto “The Glass Bottle Trick”. Mais especificamente, buscamos 

estudar quais as inovações que a releitura de Hopkinson traz e como 

o gênero maravilhoso é abordado no conto da escritora. 

Nalo Hopkinson nasceu em Kingston, Jamaica, em 1960. Sua 

família morou na Jamaica, Trinidade, Guyana, Estados Unidos e 

Canadá. A autora ressalta que suas ficções favoritas possuem um viés 

fantástico. Começou a escrever nesse gênero por volta de 1993. 

Atualmente, atua como professora de Escrita Criativa na University of 

California Riverside, onde é membro da faculdade de pesquisa em 

Ficção Científica. Seus romances e contos abordam a tradição de 

contar histórias, tanto as histórias orais como as escritas. Hopkinson, 

em “The Glass Bottle Trick”, retoma os contos de Perrault e dos 

irmãos Grimm para mostrar novas versões dos contos de fadas, um 

novo viés do gênero maravilhoso, tornando seu texto mais crítico e 

condizente com a configuração das sociedades em geral, sobretudo a 

contemporânea.  

Por meio da intertextualidade, abordaremos a crítica da 

autora, que mostra como as pessoas não percebem o mundo à 

primeira vista, porque enxergam apenas aquilo que lhes foi 

determinado pelos modelos e construções a que foram expostas. Elas 

enxergam o mundo pelas lentes da linguagem, pelos modelos que 

são recebidos por meio da educação e da cultura (por exemplo, o 

modelo de relacionamento entre pais e filhos, entre casais, a questão 
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do machismo, do racismo, etc.), pelos modelos de família, calcados 

em códigos de representação baseados em mitos e contos de fadas, 

duas formas de discurso que tiveram importante papel na formação 

do sistema social e político das sociedades em geral. A ficção pode 

ajudar, nesse sentido, a oferecer opções, providenciando novas 

maneiras de ler o mundo e de questionar as já existentes. Em seu 

conto “The Glass Bottle Trick”, a escritora retoma elementos dos 

contos dos irmãos Grimm e de Perrault, acima elencados, inserindo 

novas personagens e dando novos sentidos à narrativa, ao trabalhar, 

por exemplo, a questão do racismo. Samuel, o novo Barba Azul, é 

negro, mas abomina a sua cor. Casa-se com Beatrice, que também é 

negra, mas mais clara do que o marido. Samuel é obcecado pela ideia 

do racismo e não deixa sua mulher sequer se expor ao sol, para não 

parecer negra.  

Na história de Hopkinson, Beatrice está grávida e procura um 

meio de contar a novidade ao marido, que já perdera duas esposas 

grávidas anteriormente, por motivo de doença, conforme ele 

relatara. Na verdade, Samuel as matava por não suportar a 

possibilidade de ter filhos negros, de dar continuidade a uma raça 

que embora fosse a sua, ele abominava. Assim como em Barba Azul e 

no conto de Perrault, Beatrice encontra as esposas mortas em um 

quarto em que era proibida de entrar. O conto apresenta um viés 

fantástico ao mostrar que Beatrice liberta os espíritos das esposas 

mortas e a história termina ambiguamente, quando o marido chega 

em casa.  

Além do racismo, Hopkinson discute o casamento e a pressão 

social para que as mulheres se casem e não trabalhem. Ganha 

destaque, no conto de Hopkinson, o papel da criada, que ora parece 

conhecer as atitudes de Samuel, ora parece desconhecê-las. 

Abordaremos, então, apoiados no estudo da intertextualidade, como 

as personagens se configuram nos três contos mencionados, 

destacando também o papel dos contos de fadas e do maravilhoso 
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retomados por Hopkinson, bem como o viés fantástico do conto da 

escritora, verificando como os mitos e os contos de fadas tradicionais 

são retomados por uma escritora jamaicana na contemporaneidade. 

Relembraremos, a seguir, os contos tradicionais tomados como 

base da construção da narrativa em estudo. A história de Perrault gira 

em torno de Barba Azul, um aristocrata rico, que tinha uma horrível 

barba azulada. Casara-se seis vezes e suas esposas desapareceram 

misteriosamente. Certo dia, ao visitar um vizinho, interessou-se por 

suas filhas e pediu para se casar com uma delas. Casou-se com a mais 

nova e passaram a viver no castelo do nobre, até que, um dia, Barba 

Azul disse à esposa que viajaria e lhe entregou as chaves da casa, 

advertindo-a para nunca abrir um cômodo específico. Curiosa, a 

esposa resolveu entrar no quarto e descobriu os corpos sem vida das 

ex-esposas do marido. Assustada com o que vira, trancou o quarto, 

mas notou que a chave estava suja de sangue. Tentou limpá-la várias 

vezes, todavia, magicamente, o sangue nunca desaparecia. Quando 

Barba Azul retornou, percebeu a desobediência da esposa e tentou 

matá-la, mas ela conseguiu escapar e trancar-se junto da irmã, na 

torre mais alta da casa. As irmãs foram salvas por seus irmãos, que 

mataram o nobre. 

“O pássaro do bruxo Fitcher” é um conto de fadas alemão 

coletado pelos irmãos Grimm. No conto, um bruxo assume a forma 

de um mendigo para raptar mulheres jovens e se casar com elas. Sua 

primeira esposa é uma garota que lhe ofereceu pão, quando ele 

bateu em sua porta. Enfeitiçada, foi levada pelo bruxo para sua casa, 

onde tudo era muito bonito e luxuoso. Certo dia, o feiticeiro disse à 

esposa que precisava viajar e entregou a ela um ovo, pedindo que 

sempre o carregasse. Entregou, também, uma chave, ressaltando que 

ela nunca devesse entrar no cômodo que a chave abria, advertindo-a 

que sua desobediência poderia custar sua vida. Assim que o bruxo 

saiu, a garota desobedeceu-o e abriu o cômodo proibido. Ao entrar, 

deparou-se com muitas pessoas mortas e mutiladas. Assustada, 
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deixou cair o ovo que ficou todo ensanguentado. Por mais que 

tentasse limpá-lo, não conseguiu. Ao voltar e pedir a chave e o ovo à 

esposa, o marido notou a desobediência da jovem e a matou, 

cortando todos os membros de seu corpo. Pouco tempo depois, 

voltou à casa da esposa morta e conquistou a irmã da esposa, por 

meio da magia. Ao chegarem em casa, o bruxo seguiu o mesmo ritual 

que havia feito com a esposa anterior. Após a morte da segunda irmã, 

o feiticeiro desejou a terceira, entretanto, diferente das irmãs, ela era 

muito esperta. Quando recebeu o ovo, ela o trancou em um local 

seguro, antes de entrar na sala. Ao avistar as irmãs mortas, resolveu 

juntar os membros de cada uma delas, que começaram a se mexer, 

ganhando vida novamente. Quando o bruxo voltou, encontrou o ovo 

limpo e acreditou na esposa. A garota pediu ao bruxo que levasse um 

cesto com as irmãs dentro para a casa do pai, dizendo que era ouro. 

Enquanto o marido levava as irmãs, ela se disfarçou de pássaro e 

colocou uma cabeça de uma pessoa morta na janela em seu lugar. O 

bruxo, ao chegar no castelo, viu a cabeça e pensou ser sua noiva. 

Quando entrou em sua casa, a noiva ateou fogo na residência, 

matando o bruxo e seus amigos.  

Nas três histórias notam-se temas comuns: a curiosidade 

feminina e os finais infelizes dos casamentos. A curiosidade feminina 

é o que move os três contos e leva as três moças à infelicidade em 

seus casamentos. Na verdade, a curiosidade revela o verdadeiro eu 

de seus maridos, permitindo a essas mulheres o rompimento do 

casamento e o direito à vida. É interessante notar que todas as moças 

são atraídas pelo desconhecido e pela aparência repugnante de seus 

esposos, compensadas posteriormente pelo conforto que podem 

oferecer a elas. No caso da esposa do Barba Azul, a barba é o 

elemento repugnante, compensado pela riqueza que ele oferece em 

seu castelo. A esposa de Barba Azul logo casa-se por interesse. Em “O 

pássaro do bruxo Fichter”, o marido é um raptor, uma espécie de 

homem do saco, que aprisiona a esposa em seu castelo. Não há aqui 
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casamento por interesse, mas o casamento infeliz também fará parte 

do destino da esposa do raptor, como em Barba Azul. No caso do 

conto do bruxo, ele rapta três irmãs e salva-se apenas a terceira, a 

mais esperta, aquela que deixa o ovo fora do quarto proibido, antes 

de matar sua curiosidade, conforme nota-se no trecho abaixo: 

Acontece que a Terceira irmã era esperta e 
astuta e, antes de entrar na sala misteriosa, 
guardou o ovo e o trancou;e, ao ver as irmãs no 
tanque de sangue, tratou de reunir todas as 
partes, arrumando cabeça, tronco, braços e 
pernas. Nesse mesmo instante, os membros 
começaram a se mexer e a se colar, e logo as 
duas irmãs voltaram a viver. (GRIMM, 2012, 
p.218) 

A citação acima mostra não apenas a esperteza da esposa, 

como o caráter mágico do conto, ao revelar ser possível que as irmãs 

mortas ganhem vida ao terem seus membros recompostos 

novamente. Esse caráter mágico está presente nos três contos: Em 

“Barba Azul” com a presença da chave que, se usada para abrir o 

quarto proibido, assume coloração vermelha por causa do sangue 

derramado com a morte das esposas do personagem; em “O pássaro 

do bruxo Fichter” por meio da recomposição dos corpos, da 

metamorfose do bruxo em pássaro e também das manchas 

avermelhadas de sangue que nunca se apagam dos ovos derrubados 

pelas esposas no chão do quarto em que são esquartejadas e, 

finalmente, em “The glass bottle trick”, por meio do aprisionamento 

da alma das duas esposas mortas de Samuel em garrafas e pela 

recomposição de seus corpos sem vida, “materializados” em 

fantasmas.  

Nalo Hopkinson mostra-nos, no caso da personagem Beatrice, 

uma mulher que deseja uma vida independente e que não é 

interesseira. Para ela, os estudos são mais importantes que o 
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casamento, por isso se esforça para tirar boas notas e se orgulha de 

seu sucesso acadêmico, que decai após a entrada de Samuel em sua 

vida. Seus esforços são barrados pela pressão da sociedade, 

representada principalmente pela figura da mãe, que a obriga a 

escolher o casamento em detrimento dos estudos, conforme nota-se 

na voz do narrador: 

Eles se casaram dois meses depois. Mamãe 
estava aposentada agora; Samuel tinha 
comprado uma pequena casinha nos subúrbios, 
e pagava para que a empregada viesse três 
vezes por semana. Na empolgação de planejar o 
casamento, Beatrice decaíra nos estudos. Para 
sua consternação, ela terminou seu último ano 
de universidade com a medíocre média C. (2001, 
p.92)1i 

Samuel também desvaloriza e desencoraja a esposa de estudar, 

quando se dirije a ela, sugerindo que abandone os estudos: 

"Não importa, doçura", Samuel disse a ela. "Eu 
não gostava da ideia de você estudar, de 
qualquer maneira. É para crianças. Você é uma 
mulher adulta agora." Mamãe concordou com 
ele também, disse que não precisava de tudo 
isso agora. Ela tentou discutir com eles, mas 
Samuel era muito claro sobre seus desejos, e ela 
parou, não querendo que nada causasse atrito 
entre eles. Apesar de gentil, Samuel era um 
pouco temperamental. Nada havia demorado 
tão pouco para fazê-lo feliz, e ele era o amor da 
vida dela, o único homem que ela descobrira 
poder acreditar. (2001, p.92)

ii
 

                                                           
1 As traduções feitas ao longo deste texto são de responsabilidade da autora. [Nota 
do editor] 
2 
As traduções feitas nesse texto são de responsabilidade da autora. As citações 

originais constam ao seu final. [Nota do editor] 
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Nota-se o tratamento paternalista e machista de Samuel com a 

esposa, apoiado pela mãe, que deseja a filha bem casada e protegida. 

Embora Beatrice fosse uma estudante comprometida, ela resolve 

parar de estudar, mas aceita a imposição do marido, em função do 

sucesso de seu casamento. De início, Beatrice não queria se casar e 

não se sentia atraída por Samuel, achando-o feio, assim como as 

mulheres de Barba Azul. A diferença de Beatrice com a esposa de 

Barba Azul, é que a bondade e a delicadeza de Samuel com a mãe a 

conquista, a ponto de descobrir que apaixonara-se por ele. Samuel 

conquista a filha, por meio da mãe, com presentes singelos, como 

mostra o trecho do conto em que a presenteia com berinjelas: 

"Estes são para você e sua família", ele disse 
timidamente, entregando-lhe uma bolsa de 
papel amassada. "Eu sei que sua mãe gosta 
deles". No interior havia três berinjelas gordas 
do jardim de sua cozinha, cultivadas por suas 
próprias mãos. Beatrice tirou o humilde 
presente da bolsa. A casca das berinjelas tinha 
um brilho tenso e azul. Mais tarde, ela 
perceberia que fora nesse momento que ela 
começou a amar Samuel. (HOPKINSON, 2001, 
p.91)

iii
 

Nos três contos, embora o de Hopkinson não seja 

propriamente um conto de fadas, pode-se notar uma característica 

inerente ao conto de fadas: a transgressão de uma proibição, 

conforme constata Propp (1984) ao analisar as funções constantes 

das personagens nos contos maravilhosos. Há nas três narrativas um 

desrespeito à uma interdição, ou seja, um desrespeito à proibição dos 

maridos à entrada das esposas em um dos cômodos da casa. É 

justamente essa trangressão que permite o desenrolar das narrativas, 

pois as personagens passam o resto do tempo tentando reparar o 

dano causado. No caso dos contos analisados, os finais não são 

ditosos com relação ao casamento, mas podem ser considerados 
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felizes por serem libertadores. As esposas do conto “Barba Azul” e “O 

pássaro do bruxo Fitcher” acabam viúvas e ricas e livres para tentar a 

felicidade novamente, enquanto Beatrice, no conto de Hopkinson, 

não tem seu final completamente esclarecido, podendo o leitor tanto 

imaginar que Samuel a puniu com a morte por desobedecê-lo, 

quanto que as mulheres fantasmas a libertaram ou que se vingaram 

dela e do marido, como podemos conferir na seguinte citação: 

Ela saiu do cômodo e, silenciosamente, puxou a 
porta, mas a deixou entreaberta para que as 
esposas fantasmas pudessem sair quando 
estivessem prontas. Então, com um sorriso 
acolhedor, ela foi cumprimentar o marido. Ela o 
impediria o tempo que pudesse de entrar no 
terceiro quarto. A maior parte do sangue nos 
corpos das esposas estaria coagulado, mas 
talvez fizesse calor para derreter os coágulos. 
Ela esperava que estivesse quente o suficiente 
para que logo as fantasmas o bebessem até que 
se tornassem totalmente reais. Depois de 
alimentadas, elas viriam e a salvariam, ou se 
vingariam dela, sua usurpadora, bem como de 
Samuel? (HOPKINSON, 2001, p.100)

iv
 

O conto de Hopkinson chama atenção para sua construção 

literária calcada em uma história de submissão feminina, que 

também ocorre nas outras histórias que fazem parte do corpus deste 

trabalho. Nos contos de fadas aqui citados, a submissão ocorre pelo 

fato de as mulheres desejarem uma vida confortável, enquanto no 

conto literário da escritora jamaicana, a submissão ocorre pelo fato 

de a personagem preferir o amor e a proteção do marido ao estudo. 

Corso ressalta o longo período de submissão da mulher, afirmando 

que: 

Durante os séculos em que amargou a 
marginalidade ao poder e às mais rudimentares 
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formas de liberdade social, a mulher 
desenvolveu várias formas de clandestinidade. 
Por isso, a fama de ardilosas, fofoqueiras, bruxas 
capazes de influenciar o sujeito sem que ele se 
dê conta. As práticas sexuais sempre foram 
diferentes, em quantidade e qualidade, do que a 
hipocresia social admitia, as relações sempre 
foram mais variadas e múltiplas do que sua 
expressão legal, mas coube às mulheres 
carregar a identidade que se incumbiu dessas 
verdades escondidas. O homem traía, mas era a 
mulher que vivia sua vida como prostituta ou 
como amante. Os homens promoveram não 
poucas revoluçãoes na história da humanidade, 
mas são elas que, desde Eva, levam a fama de 
desrespeitar até o própio Deus. (2006, p.156) 

Corso aborda o significado do quarto para o homem e para a 

mulher. Na visão da autora, o quarto para os rapazes simboliza um 

amor que lhes tem que ser inevitavelmente concedido, enquanto 

para a mulher, o quarto simboliza a revelação, evidenciando o fato de 

que o sangue uma vez derramado não pode ser limpo, deixando as 

mulheres marcadas. Para Corso: 

A marca indelével sobre a chave, o ovo ou a flor 
é como a fumaça, que denuncia o fogo da 
paixão a que se entregam, um sangue que uma 
vez derramado é irreversível. Esse sangue-
transgressão que deixa marcas é um símbolo 
direto e sem muitos rodeios da perda da 
virgindade, outro fenômeno irreversível. Depois 
de ter usado a chave do sexo, para uma mulher 
não há caminho de volta. O detalhe é que as 
jovens heroínas dessas três histórias abriram o 
quarto proibido, ficaram sabendo do que as 
esperava, mas escaparam antes do sacrifício, do 
corte, da queimadura. (2006, p.156) 
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Embora a submissão feminina e a curiosidade da mulher sejam 

pontos de destaque no conto, não se pode esquecer que a beleza da 

releitura contemporânea de Hopkinson reside na maneira como 

compõe um conto literário, recuperando contos de fadas tradicionais 

e concedendo a eles uma nova leitura cheia de velhos e novos 

símbolos e sustentada por elementos do gênero maravilhoso. Como 

já foi dito, “The glass bottle trick” não é um conto de fadas, mas traz 

características inerentes a esse gênero narrativo, como elementos 

mágicos, ambiguidade, transgressão por parte das personagens, 

busca pela reparação do dano causado e por um final ditoso. 

Além dos contos de Perrault e dos irmãos Grimm, é importante 

mencionar a intertextualidade entre a narrativa de Hopkinson e o 

conto popular do folclore bretão “Conomor e Triphine”, em que 

Conomor, um nobre casado com a aristocrata Triphine, recebe a 

notícia de que seria morto por seu filho. Quando a esposa engravida, 

ele a mata, mas São Gildes a ressuscita e ela volta para casa, fazendo 

com que as paredes do local se dissolvam em ruínas. A aristocrata 

havia sido avisada pelos fantasmas das ex-esposas de Conomor, o que 

aconteceria com ela e com o filho. Nota-se a semelhança entre o 

conto folclórico e o desenlace do conto de Hopkinson, em que 

Beatrice toma conhecimento do trágico fim das crianças e das 

esposas, também por meio das esposas fantasmas de Samuel. A 

narrativa bretã é tida como uma das possíveis fontes do conto “Barba 

Azul”, junto com a história de Henrique VIII da Inglaterra, que matou 

duas de suas seis esposas, e com a história de Gilles de Reis, nobre 

bretão, que apesar de não ter matado mulheres, abusou e 

asssassinou várias crianças. 

“Conomor e Triphine” apresenta relações intertextuais com o 

mito de Édipo, que matou o pai, Laio, e se casou com a mãe Jocasta. 

Assim como Conomor, Laio havia sido avisado sobre a tragédia que o 

acometeria. Outra relação intertextual que pode ser notada em “The 

Glass Bottle Trick” é a semelhança com o mito de Pandora. Da mesma 
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maneira que Pandora, Beatrice é curiosa e desobediente. Pandora é a 

primeira mulher humana criada enviada por Zeus para castigar a 

humanidade, como forma de punição por Prometeu ter roubado o 

fogo – exclusivo dos deuses – e dado aos homens. Pandora, assim 

como as mulheres dos contos em estudo, tinha uma proibição: não 

poderia abrir uma jarra que trazia com ela. Ao transgredir a proibição, 

liberta os males do mundo, como a guerra, as doenças e a mentira. 

Arrependida, fecha a tampa da jarra rapidamente, mas poucas coisas 

sobram dentro dela, entre elas a esperança, por esse motivo 

conhecida como a última que morre.  

Para manter o viés fantástico da narrativa, Hopkinson suspende 

as informações que poderiam esclarecer o leitor, deixando o mistério 

pairar até o fim do conto, sem que haja uma explicação dentro dos 

padrões do mundo dito real para os acontecimentos insólitos. Como 

lembra Roas 

a literature fantástica é o único gênero que não 
pode funcionar sem a presença do sobrenatural. 
E o sobrenatural 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.Assim, para que a história narrada 
seja considerada fantástica, deve-se criar um 
espaço similar ao que o leitor habita, um espaço 
que se verá assaltado pelo fenômeno que 
transtornará sua instabilidade. É por isso que o 
sobrenatural vai supor sempre uma ameaça à 
nossa realidade, que até esse momento 
acreditávamos governada por leis rigorosas e 
imutáveis. A narrative fantástica põe o leitor 
diante do sobrenatural, mas não como evasão, e 
sim, muito pelo contrário, para interrogá-lo e 
faze-lo perder a segurança diante do mundo 
real. (2014, p.31) 
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O sobrenatural no conto em estudo é representado pelo 

mundo da superstição, por meio das garrafas de Samuel que 

aprisionam as esposas que matou, e pela presença dos espíritos 

dessas fantasmas que revelam para Beatrice a verdade sobre o 

marido. Como ela mesma define no conto, Samuel é um monstro, 

vítima de seu medo, transformado em violência contra as mulheres e 

os filhos que poderiam ter nascido. Samuel teme conceder poder às 

mulheres e ser visto como inferior a elas pela sociedade. Seu medo 

transforma-se em uma ira que ele faz questão de esconder da 

sociedade, para que sua identidade de homem gentil e sofisticado 

seja preservada perante a familia e as pessoas que o cercam. Mata as 

esposas por preconceito, por medo de deixar, como legado para a 

humanidade, filhos negros que possam ter vergonha de sua raça, 

assim como ele tem. A obsessão em impedir que Beatrice tenha a 

pele bronzeada pelo sol reitera a própia aversão que alimenta seu 

racismo. 

Quanto ao mistério mantido durante toda a narrativa, ele está 

presente desde o início do conto, quando o narrador avisa ao leitor 

que “O ar está cheio de tempestades, mas elas se recusam começar” 

(2001, p.83)v. A tempestade que está por vir não é apenas física, mas 

também metafórica. Há um alerta de que a verdade será revelada, 

embora tentem escondê-la. Não apenas Samuel guarda o segredo das 

esposas mortas, provavelmente Gloria, a empregada da casa, 

também tenha conhecimento dos sórdidos acontecimentos 

provocados pelo patrão. Se ela realmente sabia de tudo, o leitor 

jamais ficará sabendo, mas permanecerá atormentado diante dessa 

possibilidade. Desde o início da narrativa, Gloria mostra-se 

preocupada com o fato de Beatrice demorar a contar ao marido 

sobre a gravidez, conforme mostra o trecho a seguir, quando a 

empregada consulta a patroa se ela precisa de ajuda:“Então eu vou 

tirar o resto da tarde de folga. Você e o doutor Samuel devem ficar 
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sozinhos esta noite. Já é hora de contar a ele”(HOPKINSON, 2001, 

p.84)vi. 

Gloria já havia tentado convencer Beatrice de contar ao marido 

sobre o bebê que viria, alegando que crianças são uma benção para a 

família. Se Gloria tem conhecimento das atrocidades do patrão, sua 

voz é extremamente irônica, mostrando não se preocupar com o 

trágico futuro que provavelmente a criança teria. 

Beatrice, ao se casar, sente-se incomodada e confusa com as 

duas garrafas penduradas em uma goiabeira do quintal. Samuel 

comporta-se de maneira dissimulada em relação às garrafas 

contendo os espíritos das ex- esposas, justificando-se: 

É apenas minha superstição, querida. Ele disse a 
ela. Você nunca ouviu os idosos dizerem que, se 
alguém morrer, você deve colocar uma garrafa 
em uma árvore para aprisionar seu espírito, 
caso contrário, ele voltará como um fantasma e 
te perseguirá? Uma garrafa azul. Para manter o 
espírito gelado, dessa forma ele não se 
aproximará de você com muita ira por estar 
morto. (HOPKINSON, 2001, p.86)

vii
 

Beatrice estranha a resposta dada por Samuel, pois sempre 

achou o marido racional, controlado, mas tenta encontrar explicação 

na possibilidade de ele agir estranhamente devido ao luto e pensa 

que “Talvez as garrafas o concedam algum conforto, fizessem-no 

sentir que conseguira manter um pouco de suas pobres esposas com 

ele” (2001, p.86).viii Até então, não havia motivos para suspeitar de 

Samuel. 

Na verdade, parece que Beatrice nunca fora apaixonada pelo 

marido. Aprendera a amá-lo com o tempo e casara mais por 

insistência da mãe do que por vontade. Gostava mais de outros 

moços mais novos que lhe proporcionavam aventuras e achava 

Samuel bastante monótono, um homem que apenas queria levá-la 
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para passeios no campo e visitas a amigos. A mãe de Beatrice, assim 

como Samuel, tinha uma visão bastante machista e tudo o que queria 

era arrumar um bom casamento para filha, alguém que pudesse dar a 

ela uma vida confortável. Beatrice acaba deixando a faculdade de 

medicina, para seguir os nortes de uma sociedade patriarcal, mesmo 

sem desejar. 

O aprisionamento de espíritos dentro de garrafas é uma prática 

bastante antiga e, talvez, um dos mais conhecidos exemplos seja a 

história de Aladim, em que um gênio é aprisionado a uma lâmpada 

mágica e, quando solto, concede como agradecimento três pedidos a 

quem o libertou. No conto de Hopkinson, no entanto, não se tem a 

certeza do reconhecimento dos espíritos que Beatrice soltou, 

permanecendo a dúvida quanto ao fato de os dois espíritos ajudarem 

ou não Beatrice a se libertar da morte pelas mãos do marido. No caso 

de Samuel, ele temia que os espíritos escapassem para se vingar dele, 

já que ceifara a vida das esposas e de seus futuros filhos. 

É interessante notar a simbologia presente na releitura de 

Hopkinson, principalmente a que se refere aos ovos, à serpente e às 

garrafas. O ovo representa a geração de uma nova vida e pode 

também significar renascimento. No conto da escritora jamaicana, ele 

se faz presente desde o início da narrativa, quando o narrador conta 

como as garrafas que aprisionavam os espíritos das esposas mortas 

de Samuel quebraram. Beatrice estava na varanda de casa, quando 

ouviu um pássaro guinchando desesperadamente na goiabeira onde 

estavam penduradas as duas garrafas azuis que aprisionavam os 

espíritos, e foi verificar, descobrindo que uma serpente havia 

engolido um ovo inteiro do passarinho e ameaçava os outros que 

estavam no ninho. Beatrice tenta espantar a serpente com uma 

estaca, mas a cobra come o segundo ovo e foge. Ao bater com a 

estaca na goiabeira, as garrafas caem no chão e se quebram e pode-

se sentir uma brisa quente que delas emerge. As garrafas quebradas 

são o prenúncio de que algo acontecerá no futuro, já que os espíritos 
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foram libertados. O narrador nos dá uma pista de que a liberdade dos 

espíritos será a desgraça de Samuel, porém o leitor só terá 

consciência da tragédia que está por vir quando o conto termina. As 

garrafas significam proteção para Samuel, já que se abertas lhe 

causariam problemas. Manter as embalagens intactas era uma forma 

de preservar a vida dele e sua imagem de homem bom, protetor e 

provedor. Apesar de o marido de Beatrice tentar manter o discurso 

de que os espíritos são perigosos, por isso devem permanecer presos, 

a verdade é que ele era perigoso, pois matara as esposas e temia ser 

vingado. Para Samuel, as garrafas funcionam como símbolo de 

proteção, enquanto para os espíritos, como privação, castigo. Ao 

serem quebradas, são como ovos que libertam vidas. O ovo é aquele 

que protege a vida que está sendo gerada e ao se romper permite 

com que um novo ser faça parte do mundo. As garrafas, ao se 

quebrarem, também trazem vida aos espíritos das esposas 

assassinadas, como veremos no final da narrativa. 

O ovo não aparece apenas nessa parte da história, mas 

também quando Beatrice cozinha a comida favorita do marido, “ovos 

ao curry”. Ao observar os ovos na caixa, Beatrice se lembra do truque 

das garrafas que aprendera na escola e que nomeia o conto de 

Hopkinson, conforme mostra o trecho a seguir: 

Os ovos em sua caixa de papelão lembraram 
Beatrice de um truque que ela aprendeu na aula 
de física, para colocar um ovo inteiro em uma 
garrafa de boca estreita. Tinha que cozinhar o 
ovo até ficar duro e descascá-lo, e manter uma 
vela acesa na garrafa. Se você colocasse a 
extremidade estreita do ovo na boca da garrafa, 
ele a selava e, quando a vela queimasse todo o 
ar da garrafa, o vácuo criado sugaria o ovo 
intacto. Beatrice tinha sido a única em sua classe 
suficientemente paciente para fazer o truque 
funcionar. A paciência era tudo que o marido 
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dela precisava. O pobre, misterioso Samuel 
perdera duas esposas nesta casa de campo 
isolada. Ele estava chocando naquela casa 
sufocante,como o ovo na garrafa. Ele se 
manteve firme.Os vizinhos mais próximos 
estavam a quilômetros de distância, e ele nem 
sabia seus nomes. (2001, p.96)

ix
 

O narrador, nesse trecho, descreve Samuel como misterioso e 

digno de pena pela morte das esposas e por seu isolamento. Ao 

descrevê-lo assim, despista o leitor para que ele se surpreenda com a 

maldade de Samuel, apenas no final da história. A narração da 

experiência com o ovo e a garrafa serve não apenas para mostrar a 

paciência de Beatrice, necessária para suportar o marido, mas como 

forma de aviso para os que querem colocar um ovo inteiro numa 

garrafa, uma advertência de que só é possível retirar o ovo, 

posteriormente, quebrando a garrafa. A experiência é tida como um 

truque, o truque da garrafa. Colocar os espíritos das esposas na 

garrafa, também é um truque, que só se desfaz quando ela quebra, 

como explica a professora de Beatrice, quando a jovem estudante 

questiona como poderia tirar o ovo da garrafa. O quarto fechado em 

que Beatrice descobre os corpos das esposas pode ser comparado a 

uma garrafa, que as aprisionava. Ao destrancar o quarto, Beatrice age 

como se tivesse quebrado o vasilhame e desfaz, assim, o truque, 

permitindo aos espectros das esposas recomporem-se na medida em 

que recebem calor do ambiente, depois de longo tempo sob intensa 

refrigeração, conforme descreve o narrador: 

Beatrice tinha quebrado as garrafas que 
confinavam o espírito das esposas, seus corpos 
não passam de manchas porque seus espíritos 
estavam presos. Ela os libertou. Ela os deixou 
entrar na casa. Agora não havia nada para 
resfriar sua fúria. O calor estava aquecendo o 
quarto rapidamente. (HOPKINSON, 2001, p.99)

x
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Quando Beatrice cozinha os ovos para o marido na noite em 

que pretende revelar a gravidez, ela o faz para agradá-lo. É 

interessante notar que ela escolhe um alimento gerador de vida, para 

justamente contar que será mãe. O ovo também aparece no final do 

conto como elemento relevante para a construção do enredo da 

narrativa. Ao cozinhar os ovos para Samuel, Beatrice sente um calor 

intenso e descobre que o ar condicionado da casa não está 

funcionando. Fica preocupada, porque o marido agia de maneira 

rude e desesperada, quando isso acontecia. Ao final da narrativa, 

sabemos que o desespero se deve ao fato de o ar ajudar a manter os 

corpos das esposas assassinadas refrigerados. Beatrice resolve então 

procurar o defeito nos cômodos da casa e, não encontrando, decide 

entrar no quarto proibido. Samuel dissera que as duas esposas 

haviam morrido ali e que ele tinha receio que Beatrice entrasse no 

local: “Eu acho que dá azar, amor. Eu sei que estou sendo 

supersticioso, mas espero poder confiar em você para honrar minha 

vontade em relação a isso” (Hopkinson, 2001, p.97),xi dizia Samuel. 

Antes de entrar no quarto, ao procurar a chave no bolso, 

Beatrice percebe que havia um ovo cru em suas mãos. Esquecera-se 

de colocá-lo na panela com os outros, quando a curiosidade a 

acometeu. O frio do quarto e a terrível cena que viu, fizeram-na 

derrubar o ovo e quebrá-lo: 

Dois corpos de mulheres esticados lado a lado 
na cama de casal. Bocas congeladas abertas; 
barrigas também congeladas e mostrando as 
víceras. Um brilho sutilde cristais de gelo 
esmaltava a pele das mulheres, que como a dela 
eram quase castanhas, mas estavam cobertas 
com sangue gelado que solidificara dando um 
tom vermelho rubi. Beatrice choramingou. 
(2001, p.98)

xii
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Beatrice finalmente descobre o que acontecera com as esposas 

anteriores de Samuel e como ele punia aquelas que tentavam trazer 

ao mundo seus filhos negros. Em meio à estarrecedora cena, ela olha 

para os pés e vê que misturado à gema há um pintinho com 

plumagem rala. O narrador descreve essa cena ao mesmo tempo em 

que descreve a imagem das mulheres mortas na cama com suas 

barrigas abertas e o útero removido com seus bebês dentro. É 

traçada uma analogia entre a perda da vida do pintinho e a dos filhos 

de Samuel. Beatrice fica preocupada, porque sabe que o mesmo 

acontecerá a ela, quando o marido souber que espera um filho negro 

dele. 

Além do ovo, a imagem da serpente também merece destaque. 

No conto ela é aquela que come os ovos, impedindo-os de gerar 

vidas. Samuel pode ser associado à víbora que sobe na goiabeira e 

come os dois ovos do pássaro avistado em desespero por Beatrice. 

Assim como a cobra que engole dois ovos, ele impede duas crianças 

de nascer ao matar as mães, suas esposas. A questão do preconceito 

permeia todo o conto e tem início quando Samuel mostra-se 

extremamente preocupado com a possibilidade de a esposa ficar 

mais morena ao se expor ao sol, disfarçando sua preocupação ao 

dizer que a luz solar era perigosa, já que a pele de Beatrice era clara e 

poderia ser acometida por um câncer causado pela exposição ao sol. 

No entanto, o narrador deixa claro que: 

Beatrice sabia que ele simplesmente não queria 
que ela ficasse marrom demais. Quando o sol a 
tocava, coloria de sepia e canela o seu sangue, 
potencializando o tom mel com leite, e ele não 
podia mais fingir que ela era branca. Ele amava 
sua pele pálida. "Olhe como você brilha à luz da 
lua", ele dizia a ela quando fazia amor gentil e 
suplicantemente à noite na cama com dossel. 
(HOPKINSON, 2001, p.94)

xiii
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Beatrice era consciente de que o marido não estava 

preocupado com sua saúde, mas sim com a possibilidade de ser 

casado com uma negra. Samuel a chamava de “Pale Beauty”, Beleza 

Pálida, e costumava sussurrar em seu ouvido: “Beauty. Pale Beauty, to 

my Beast” (Beleza. Beleza Pálida, para minha Besta). Ele sentia-se 

como um monstro, uma besta por causa de sua cor e, muito 

provavelmente, e de maneira irônica, pelas atrocidades que cometeu. 

A esposa era clara tanto de pele quanto de coração. Samuel tinha 

tanta vergonha da cor de sua pele que, quando por brincadeira 

Beatrice o chamou de Beleza Negra, ele se afastou dela e se cobriu 

com o lençol para esconder seu corpo negro e pediu para que nunca 

mais ela o chamasse assim: “‘Nunca me chame assim, Beatrice’, ele 

disse docemente. Você não deve dar atenção para a minha cor. Eu 

não sou um homem bonito, eu sei disso. Negro e feio como minha 

mãe me fez.” (2001, p.94). 

Samuel não tinha raiva de sua cor, parecia sentir profunda 

vergonha dela; sentia-se inferior aos brancos, a ponto de culpar a 

mãe por sua feiura. Por sua vez, Beatrice nunca se incomodou com a 

cor da pele de Samuel e acreditava que pudesse reverter o 

preconceito do marido com o nascimento do filho, conforme relata o 

narrador: 

Um bebê completaria sua família. Samuel ficaria 
satisfeito. Ela lembrou-se dele brincando que 
nenhuma mulher deveria ter que dar à luz aos 
seus feios bebês negros, mas ela mostraria o 
quão belos seus filhos seriam, pequenos corpos 
pardos novos como a terra depois da chuva. Ela 
mostraria como ele poderia se amar por meio 
deles. (2001, p.96)

xiv
 

Obviamente, a expectativa de Beatrice não se concretiza, 

quando descobre a verdade sobre a morte das duas esposas 

anteriores do marido e pede aos fantasmas que não façam mal a ela 
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e a criança, pois assim como elas, estava apenas tentando dar um 

filho ao marido. Na sequência, é surpreendida por Samuel que ao 

chegar vê as garrafas quebradas. Nesse momento, Beatrice se indaga 

se o marido seria capaz de ver a verdade escondida dentro de seu 

corpo, como o ovo na garrafa. O conto termina de maneira 

misteriosa, enquanto Beatrice vai ao encontro do marido, que grita 

furiosamente, na tentativa de impedi-lo de entrar no quarto proibido 

até que as esposas mortas ganhassem forma e saíssem pela porta 

que deixara entreaberta para que, na melhor das hipóteses, elas a 

ajudassem por entenderem que fora uma vítima como elas. Se o 

desejo de Beatrice se realizou ou não, cabe ao leitor imaginar, já que 

a narrativa finaliza com um ponto de interrogação, questionando a 

salvação de Beatrice e a vingança das esposas contra ela e Samuel. 

A narrativa da escritora jamaicana mostra como o contexto 

pós-moderno vem recuperando e perpetuando a tradição, reiterando 

a importância de textos consagrados como os contos de fadas por 

meio da intertextualidade. A história tem sido cada vez mais 

resgatada por meio da literatura, história essa que está dissipada nas 

entrelinhas de cada um dos contos que Hopkinson retoma e a partir 

dos quais podemos recuperar o contexto de uma época. 

Sob a óptica de Jenny (1979, p.21) o que caracteriza as relações 

intertextuais é a introdução de um novo modo de leitura, que rompe 

com a linearidade do texto. Ao se realizar uma leitura, pode-se 

enveredar por dois caminhos da referência intertextual: seguir a 

leitura, vendo no texto um fragmento como qualquer outro, parte 

integrante da sintagmática do texto, ou voltar ao texto-origem, 

fazendo uma espécie de anamnese intelectual em que a referência 

intertextual aparece na forma de elemento paradigmático deslocado 

e originário de uma sintagmática esquecida. Esses dois caminhos só 

se estabelecem, para Jenny (1979, p.21), diante dos olhos de um 

analista; na leitura, os dois caminhos operam simultaneamente. 
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Jenny (1979, p.27) ressalta que a intertextualidade insere-se de 

modo adequado tanto num enquadramento narrativo tradicional 

quanto na narrativa moderna, desconstruída e questiona se após 

tantas agressões ao texto o discurso conserva sua unidade. Para o 

autor, o que constitui o discurso é, no mínimo, a substância da 

expressão, quando há mistura de textos, o discurso pode tornar-se 

confuso. Porém, de acordo com o estudioso, o leitor compreende de 

imediato que está diante de um discurso muito mais aleatório do que 

uma narrativa, o que leva ao seguinte questionamento: não será a 

materialidade da página que constitui o texto? Estará o texto 

condenado à textualidade? 

Jenny (1979, p.30) percebe, contudo, que o método 

intertextual é importante, e não apenas problemático. Não pode ser 

visto como um mero desorganizador do discurso, à medida que 

suscita questões como o modo pelo qual se opera a assimilação, por 

um texto, de enunciados pré-existentes e qual a relação desses 

enunciados com seu estado primeiro. Jenny sabe que não há 

elucidação para tais questões suscitadas, ainda assim estabelece uma 

concepção da intertextualidade: irrupção transcendente de um texto 

em outro. Nota, ainda, Jenny, que o discurso crítico contemporâneo 

parece concordar que nessas relações de texto para texto, há 

transformação. 

Ao se considerar o trabalho intertextual, pode-se apreender 

que não se trata de mera repetição, mas de uma maneira crítica de 

trabalhar com a forma de modo intencional ou não, explicitamente 

ou não. A intertextualidade é uma maneira de renunciar a discursos 

que se impõem como únicos e verdadeiros, ou que se impõem 

porque estão consolidados pelo tempo ou pela autoridade que 

exercem, como o machismo e o racismo. Dessa forma, a 

intertextualidade abre espaço para o surgimento de novos 

significados, como faz Hopkinson em seu conto, ao retomar contos de 

fadas tradicionais. 
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Gisele de Oliveira Bosquesi (UNESP) 

Observaremos alguns aspectos da composição da personagem 

principal do romance Io e Lui (1971b), do escritor italiano Alberto 

Moravia, publicado em 1971, visando observar o diálogo que este 

trava tanto com o tema do chamado herói inapto, bastante 

recorrente na literatura italiana do século XX, quanto com a temática 

do duplo e com os procedimentos recorrentes na literatura fantástica, 

como a hesitação e a ambiguidade em relação à natureza dos eventos 

narrados. Levando em conta as características típicas da personagem 

moraviana, que mantém um diálogo direto com a figura sveviana da 

personagem inapta, tematizando padrões de imobilidade e inércia no 

confronto com o mundo que a cerca, vemos como Moravia referencia 

de modo crítico o panorama psicológico em torno da crise do 

pensamento burguês, ocorrida desde o início do século. Assim, 

veremos como tal discussão incide sobre o protagonista do romance 

na medida em que este apresenta uma consciência cindida. Io e Lui, 

ao propor uma personagem que projeta para fora de si parte da 

consciência, instaura a dúvida sobre os fatos e discursos 

apresentados, colocando em cheque algumas convenções. 

Alberto Moravia, em L’uomo come fine, obra ensaística escrita 

em 1949, discorre sobre o que chama de maquiavelismo moderno: 

A partir do momento em que o homem não 
propõe como fim o próprio homem, mas coisas 
desumanas como o Estado, a nação, o dinheiro, 
a sociedade, a humanidade e etc., é comovente 
e ao mesmo tempo desconcertante ver o 
quanto o homem aproximou-se do animal e 
compartilha dos mesmos destinos e participa 
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das mesmas propriedades. Que diferença há 
entre a colmeia, o formigueiro e o Estado 
moderno? (1964)

xv
 2 

Neste ensaio, Moravia comenta o risco de uma ordem social 

que privilegie o estado em detrimento do indivíduo, ideia que rege o 

totalitarismo, mas que também pode ser encontrada de modo 

dissimulado em regimes democráticos. Ele conclui, portanto, que o 

maquiavelismo do mundo moderno está presente no modo como 

certos regimes utilizam-se de explicações racionais como pretexto 

para que seja legitimada a opressão do ser humano individual em 

prol de um ideal de nação. Essa reflexão será, em maior ou menor 

grau, uma das chaves para compreender grande parte da obra 

ficcional do autor italiano, que produziu um extenso volume de 

romances e contos. 

Conscientes, portanto, do forte papel crítico desempenhado 

pela obra moraviana, consideramos o romance Io e Lui uma alegoria 

fatalista da Itália dos anos sessenta, época em que a Itália vivia seu 

momento de milagre econômico. O romance foi muito lido desde o 

ano de sua publicação, mas não figura entre os mais estudados pela 

crítica especializada. Segundo Berisso (2009), Io e Lui traz um aspecto 

caro à chamada “comédia à italiana”: a leitura das relações sociais 

por meio da observação da temática sexual. A obra conta a história 

de Rico, um roteirista de cinema que sonha em se tornar diretor. 

Como típico personagem moraviano, Rico, pequeno-burguês, não se 

sente realizado com a própria vida e, adquirindo um raso 

conhecimento do conceito de sublimação de Freud, segundo o qual a 

energia libidinal pode transformar-se em pulsão criadora, atribui seu 

contínuo fracasso ao estilo de vida libertino e ao grande tamanho de 

seu órgão genital. Assim, decide passar um tempo abstêmio, longe de 

sua esposa, Fausta, ex-garota de programa, para que a energia 

                                                           
2 
As traduções feitas nesse texto são de responsabilidade da autora. As citações 

originais constam ao seu final. [Nota do editor] 
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criativa seja canalizada para a criação daquele que será o grande 

roteiro que abrirá as portas para a carreira de diretor 

cinematográfico. 

Ao exagero lógico deste raciocínio do protagonista é adicionada 

a aparição de uma personagem que será seu duplo: seu próprio órgão 

sexual adquire a capacidade de falar e procura, ao longo de toda a 

narrativa, dissuadir seu dono de atingir seus objetivos profissionais, 

incitando-o a desistir de trabalhar e a assediar mulheres. Io e Lui 

evoca, portanto, na maior parte da narrativa, um tipo cômico mais 

elementar, ao recorrer à comparações entre personagens e animais, à 

linguagem comicamente pedante de Rico e Federicus (o duplo) e ao 

foco na corporalidade: “Vejo-me na penumbra, figura grotesca e mal 

acabada de um sátiro de vaso pompeiano: cabeçorra calva, rosto 

arrogante, peito para fora, pernas curtas e ali, sob a barriga, ‘êle’, 

absolutamente estranho” (MORAVIA, 1971a, p.64)xvi. 

O embate entre desejo, entendido como o Eros libidinal, e 

repressão, é desenvolvido por vias cômicas, e a dualidade, por meio 

do órgão que adquire consciência, é composta de modo caricatural. 

Ao mesmo tempo em que parodia as narrativas sobre duplos, a 

narrativa flagra alguns elementos importantes que são da ordem da 

coletividade, fazendo com que o diálogo com a psicanálise seja 

tomado do ponto de vista de seu teor sociológico e, portanto, não 

apenas como uma discussão filosófica acerca da natureza do desejo. 

Por meio do tema do duplo, a obra de Moravia utiliza 

elementos do modo fantástico, este entendido conforme Remo 

Ceserani (2006) como um modo e não como um gênero narrativo. 

Outro elemento que nos leva a estabelecer relações entre o romance 

moraviano e o modo fantástico é a não confiabilidade do narrador 

em primeira pessoa, juntamente com a caracterização da 

personagem, que parece estar a serviço da relutância em apresentar 

versões definitivas da verdade, uma das características do Fantástico, 

segundo Ceserani. Um dado relevante a respeito da relação entre as 
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duas personagens é o de que só tomamos conhecimento da 

existência de Federicus por meio do relato de Rico. Dessa forma, o 

alter ego da personagem é invisível não apenas aos outros 

personagens do romance, mas também ao leitor. A passagem a seguir 

ilustra o fato de que o leitor deve (ou não) confiar na fidedignidade 

do relato de Rico a respeito de Federicus, e que a voz deste não é 

ouvida senão por meio da voz daquele: 

Portanto, eis agora o diálogo entre mim e “êle”: 
Transcrevo-o fielmente, sobretudo para dar uma 
ideia precisa dos horrendos papéis aos quais 
“êle” comumente me obriga. 

   Por favor, vamos olhar aquela revista. 

   Que revista? 

   Aquela ali. 

   Uma revista somente para homens! Às oito da 
manhã! (1971a, p.14)

xvii
 

Ainda que tenhamos, portanto, a ilusão, motivada pelo uso 

contínuo da transcrição direta das falas de Federicus, de que a 

existência do duplo é inquestionável, esse momento, em que o 

narrador revela que transcreverá o diálogo, confere um caráter 

ambíguo ao duplo. Logo, se, nesse caso em particular, o narrador 

afirma que transcreverá fielmente o diálogo, uma dúvida é levantada 

a respeito da fidelidade dos diálogos que vieram antes, bem como 

dos que virão depois. A partir desse momento, não podemos 

descartar a hipótese da coincidência entre os personagens. O duplo 

em Io e Lui poderia ou não, portanto, ser interpretado como uma voz 

interior de Rico. Nesse caso, a obra poderia ou não ser interpretada 

de acordo com as leis que possuímos em nosso paradigma da 

realidade. Poderíamos dizer, a princípio, apoiando-nos em Davi Roas 

(2001), que o romance mobiliza pelo menos dois paradigmas de real. 
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Entretanto, como veremos no desenrolar de nossa leitura, o 

embate entre os duplos adquire características de um insólito 

absurdo devido ao exagero cômico que perpassa toda a narrativa, e a 

possível hesitação dará lugar à discussão, em chave alegórica, sobre a 

cisão do indivíduo entre ser de desejo e ser social. 

Segundo as reflexões de Bravo (1997), o trajeto do mito 

literário do duplo na Literatura ocidental pode ser dividido em duas 

fases, de acordo com a visão de mundo e de sujeito que refletem. A 

primeira, da Antiguidade até o Romantismo, em que há uma visão 

unitária de mundo, a duplicidade é representada para efeitos de 

substituição e usurpação, como, por exemplo, na comédia de Plauto 

sobre a concepção de Hércules. No contexto das comédias de Plauto, 

a propósito, duas pessoas cuja semelhança impressionava eram 

chamadas de sósias ou menecmas. A partir do Romantismo, o duplo 

passa a representar a cisão do indivíduo, e tal representação dá voz à 

nova noção de sujeito que começa a delinear-se a partir do 

aparecimento de uma sociedade mais complexa. 

A crescente expressividade e popularidade do duplo na 

Literatura após o Romantismo tem, entre outros motores, a 

popularização da Psicanálise, com a relação dual entre ego/id, 

consciente/inconsciente, no caso da teoria de Freud, ou no binômio 

ego/sombra postulado por Jung, ou ainda no processo especular de 

formação da identidade descrito por Lacan. O elemento do sósia 

adquire, então, o status de projeção do eu. Na Literatura, a relação 

entre o personagem e o seu duplo geralmente é de uma tensão 

dinâmica: “Um conflito psíquico cria o duplo, projeção da desordem 

íntima; o preço a pagar pela libertação é o medo do encontro” 

(BRAVO, 1997, p.263). 

No excerto a seguir, vemos um momento em que Io e Lui 

recupera a tensão típica dos embates entre os duplos na narrativa 

Fantástica:  
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Escute, você me causa horror, de tal maneira 
que esse horror acaba me contagiando e me faz 
sentir horror de mim mesmo; horror por me ter 
deixado conduzir, embora apenas por um 
segundo, dominar completamente por você. 
(1971a, p.360)

xviii
 

Os nomes dos duplos, por sua vez, sugerem uma hierarquia. O 

nome do protagonista, Rico, em língua italiana, é o hipocorístico de 

Federico. Esse nome se bifurca, então, em Rico, um prenome 

modificado que adquire o tom familiar e carinhoso, e, portanto, 

menor, e Federicus Rex, o órgão sexual falante, nome atribuído por 

Rico durante a adolescência, a partir de uma moeda antiga, 

encontrada na coleção da mãe, em que figurava o rei Frederico da 

Prússia, também chamado de Frederico, o grande, juntamente com 

seu nome segundo a grafia em latim. 

Considerando, entretanto, que o duplo constitui uma parte do 

corpo da personagem principal, acreditamos que Moravia constrói 

algo definitivamente similar ao conto O Nariz, de Gógol (2004). 

Meletinski (1998), em sua leitura arquetípica de Gógol, considera o 

conto gogoliano uma paródia das novelas românticas sobre duplos, 

em que a ridicularização da convencionalidade sufocante da vida da 

personagem principal, o major Kovaliov, cujo nariz se desprende do 

rosto e começa a ter uma vida independente, cria uma anedota em 

chave absurda. 

Ao contrário do que acontece nas narrativas arquetípicas ou 

contos maravilhosos, em que uma parte do corpo do herói se 

desprende e exerce a função de auxiliar, submetendo-se totalmente a 

seu dono, o nariz na narrativa de Gógol ultrapassa o protagonista em 

hierarquia, exatamente como acontece em Io e Lui. Ao final do 

romance moraviano, Rico se declara fagocitado por Federicus e acaba 

por submeter-se a ele, retornando, em seguida, à casa e à sua 

mulher, Fausta. É de se notar o fato de que, em uma narrativa na qual 

protagoniza o desejo sexual, o ato sexual seja ausente senão por uma 
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sugestão da última cena, em que Fausta abre a porta para Rico e 

coloca sua mão sobre Federicus. A narrativa acaba nesse exato 

momento, indicando o triunfo do duplo. 

O absurdo gogoliano, de que fala Meletinski (1998), a nosso 

ver, está presente em Io e Lui, pois Rico também é, poderíamos dizer, 

sufocado pelo próprio meio e engolido na impossibilidade de realizar 

suas próprias escolhas. Alberto Moravia, entretanto, não foi o 

primeiro autor italiano a pensar seu personagem visando evidenciar o 

efeito das tensões do mundo moderno sobre o espaço mental 

individual. Italo Svevo, como pode ser observado em A consciência de 

Zeno (1996), escrito em 1923, constrói uma personagem que 

inaugura o paradigma modernista italiano chamado de “inapto”. O 

herói desse romance, Zeno Cosini, finge acreditar na cura milagrosa 

de seus males por meio do tratamento psicanalítico. Na verdade, a 

trama é uma sucessão de relatos em que Zeno conta fracassar na vida 

pessoal e profissional, principalmente em relação ao projeto que 

havia o levado a buscar a Psicanálise: parar de fumar. Em um estilo 

marcadamente irônico, o relato, como indicado já no início do 

romance, é uma carta enviada por Zeno ao psicanalista, Dr. S., e teria 

como objetivo revelar a ele o ceticismo do paciente. Ao fim, Zeno 

revela que a única cura possível é o fim do mundo. Dessa forma, 

segundo Asor Rosa, Svevo critica o mito do sucesso por meio da 

constatação irônica das neuroses da personagem e da sua inaptidão, 

e anuncia uma neurose do mundo moderno: “A necessidade de 

afirmação em presença da impossibilidade de realizá-la”xix (1985). Os 

heróis de Moravia mostram-se, por sua vez, tributários do paradigma 

do herói inapto inaugurado por Svevo. Esse aspecto, portanto, é 

importante para compreender a ideia presente em Svevo e Moravia, 

de que o indivíduo é, por definição e fatalmente, tensionado pelas 

pressões do meio social, que rivalizam com o horizonte ilusório de 

plenitude imaginado pelos personagens. Nesse ponto, a influência do 

existencialismo na obra moraviana se faz presente e, em Io e Lui, o 
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drama vivido pelo personagem será explicado pelo embate entre o 

ser individual e o ser social, representados, respectivamente, por 

Federicus e Rico. 

Geno Pampaloni (1985), em um balanço panorâmico da obra 

de Moravia, ressalta a eficácia do autor em representar personagens, 

ambientes e situações de modo funcional e essencial (como 

Boccaccio e Maupassant), bem como a preocupação do autor com as 

questões morais e afirma que cada um dos livros mais significativos 

de Moravia pode ser lido como a interpretação crítica de uma fase 

cultural da sociedade contemporânea. 

Em Io e Lui, podemos observar a mesma crítica dissolvente, 

herança do Decadentismo italiano, que representa o indivíduo em 

meio à crise de valores da própria sociedade, bem como a memória 

do Fascismo, que de certa forma atravessa toda a produção 

moraviana posterior à Segunda Guerra Mundial. Como veremos, a 

mãe do protagonista será composta como máscara social que 

representa a elite que apoiou Mussolini. 

Em seu excesso de zelo, a mãe de Rico comporta-se de modo 

dominador, como uma típica matrona que é passional tanto nas 

demonstrações de afeto quanto nas reprovações ao filho: “Já se viu 

num espelho? Você é um homem jovem, e, no entanto, já está 

completamente calvo, com o rosto desfeito, e bôlsas sob os olhos, 

como um velho. Isso sem falar na barriga” (MORAVIA, 1971a, p.252-

253)xx. 

É interessante notar que a mãe é caracterizada como fascista 

por Rico, que, ao mesmo tempo em que se sente intimidado por ela, 

confessa seu desprezo pelos valores que ela representa. A casa da 

mãe ostenta uma decoração típica de uma burguesia decadente, no 

estilo novecento, com tapetes ornados com formas geométricas e 

lustres de vidro em forma de globo, que Rico descreve com atenção, 

afirmando que os móveis representam “o moralismo repressivo e 

imbecil dos anos trinta”xxi. A máscara social que a mãe representa 
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não é apenas sugerida, mas enunciada claramente por Rico: 

pequeno-burguesa e simpática ao fascismo. De fato, a mãe, uma 

senhora que ostenta orgulhosamente os protocolos da moral e do 

decoro, afirmará, na conversa com o filho, que a Itália não foi digna 

do grande homem que foi Mussolini. Quando Rico era pequeno, ela o 

vestia sempre com uma camisa negra e ordenava que, nas orações 

noturnas, rezasse a Jesus, à Virgem Maria, e a Mussolini, o que 

aponta para a caracterização da mãe não apenas como máscara, mas 

como caricatura. 

Um episódio específico pode ser eleito como o que melhor 

representa a tensão entre mãe e filho: Certa vez, após uma discussão 

acalorada, em que Rico reprova a veneração da mãe pelo líder 

fascista italiano, ao que ela revida reprovando Rico por ter se casado 

com uma meretriz, o filho bate violentamente um prato sobre a 

mesa, estilhaçando-o, e vai refugiar-se no quarto da mãe. A cena de 

reconciliação entre os dois será a confirmação da natureza dos 

sentimentos de Rico em relação a ela: ele, que já havia nos revelado 

sentir-se inferior em relação à mãe, faz um gesto que ele mesmo 

avalia como intenção de retornar ao ventre materno: “Afundo a 

cabeça no regaço materno porque gostaria de retroceder no tempo, 

desaparecer, deixar de sofrer, de existir, voltar para o lugar de onde 

eu vim, ou seja, o nada.” (MORAVIA, 1971a, p.256)xxii. 

Vemos nessa passagem uma alusão irônica ao termo 

psicanalítico do complexo de castração, segundo o qual todo ser 

humano anseia por voltar ao estado de bem-aventurança vivido no 

ventre materno. Tal tema se entrelaçará com a caricatura da mãe 

como fascista, formando uma alegoria bastante sugestiva das 

relações pendentes entre o indivíduo da pós-guerra (representado 

por Rico) e o Fascismo, indicando uma relação de dependência entre 

o passado e o futuro. 

É necessário, neste momento, discorrer um pouco sobre o 

contexto de produção do romance. Trata-se, ao mesmo tempo, de 
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um período de modernização do país, o milagre econômico, e dos 

chamados annidipiombo (anos de chumbo), que duraram do final da 

década de 60 até o fim dos anos 80. Entre os primeiros eventos que 

marcam os anos de chumbo italianos, historiadores evidenciam, além 

da contestação estudantil de 1968, o atentado de Piazza Fontana, em 

Milão, no dia 12 de dezembro de 1969, em que bombas foram 

lançadas no Banco Nacional da Agricultura, fazendo dezessete vítimas 

fatais e vários feridos, e mais outras bombas foram encontradas em 

bancos de Milão e Roma. Esse período até hoje é muito controverso, 

mas pôde ser analisado em perspectiva por historiadores 

contemporâneos, como Guido Crainz (2005). 

Segundo Crainz, poucas horas depois da explosão em Piazza 

Fontana, o então prefeito de Milão, Libero Mazza, pronuncia-se a 

respeito do ocorrido indicando a confiança de que os responsáveis 

deveriam ser procurados entre grupos de extrema esquerda, opinião 

também endossada pelo importante jornal La Stampa, que em 

especulações indicou principalmente grupos anarquistas, chineses e 

grupos operários. 

Giuseppe Saragat, então presidente da república, em sua 

mensagem de fim de ano, ainda segundo Crainz, ataca frontalmente a 

contestação, e, em seguida, o procurador geral de Milão também 

afirma, no discurso de inauguração do ano judiciário, que os onze 

atentados ocorridos naquele ano parecem interligados em uma 

corrente de manifestações e intimidações terroristas, declarando que 

até o direito à greve “deve ter limites”. 

Essa declaração já sugere o que Crainz confirma a partir dos 

eventos que se seguiram: “o exame dos eventos demonstrarão, 

todavia, tanto a paternidade fascista dos atentados, quanto as 

manipulações da informação, operadas por magistrados e 

funcionários de polícia, a fim de dirigir as investigações em direção 

aos anárquicos” (2005)xxiii. 
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A imprensa, naturalmente, acolheu a versão oficial, e, quando 

o anarquista Pietro Valpreda foi preso e condenado como o principal 

culpado pelos ataques em Milão, as manchetes que surgiam em 

profusão, segundo Crainz, misturavam fatos verídicos e inventados, 

enquanto referiam-se a Valpreda com epítetos como “monstro 

desumano”, “besta humana” e “louco sanguinário” (2005, p.366). 

Nesse comentário do historiador, acerca do episódio que 

inaugura o período, podemos ter uma ideia do teor dos eventos 

sucessivos. Marcados pela luta armada, atentados, protestos (e sua 

consequente repressão policial), lutas sindicais, embates entre 

esquerda e direita, e a consequente manipulação da informação 

midiática em favor dos interesses da direita, os anos de chumbo, 

também definidos como lastagione dei movimenti (a época dos 

movimentos), foi o período do protagonismo coletivo no país. Na 

alegoria moraviana, Rico representa o indivíduo que não consegue 

agir voluntariamente em seu próprio meio, tensionado entre relações 

de poder e impossibilitado de escolher conscientemente a destinação 

de seus desejos. Cada máscara social, na alegoria de Moravia, parece 

estar a serviço de estabelecer um contraste para com o protagonista, 

que permanece em posição central, cindido em sua individualidade, 

enquanto tateia o verso das diversas máscaras possíveis, na maior 

parte das vezes declaradamente por fingimento, para, ao final, 

desistir da própria escolha, já que rende-se ao irracionalismo 

representado por Federicus. Dada a marcação do contexto 

extraliterário na narrativa, vimos que o meio que oprime o 

personagem é a Itália da década de 1960, inserida em uma economia 

globalizada, pautada no consumismo agressivo depositário dos 

desejos individuais, e na acentuação das disparidades sociais entre os 

países desenvolvidos e os ditos de “terceiro mundo”. Como 

personagem tipicamente moraviano, o protagonista de Io e Lui, ao 

deparar-se com a escolha filosófica entre o agir e o padecer, acaba 

por sucumbir ao último. 
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Acenamos anteriormente à coincidência entre o protagonista 

de Moravia e o herói inapto sveviano. Uma das passagens mais 

significativas dessa coincidência é a frustrada tentativa de suicídio de 

Rico. Ao final da narrativa, apontando a arma para a própria cabeça, 

Rico, que já não se mostrava tão decidido a apertar o gatilho 

(distraindo-se com um ciclista, que passa por ali, por exemplo), é 

dissuadido por Federicus – “Pare, cretino”xxiv (1971a). A partir de 

então, Rico e Federicus travam um diálogo no qual Federicus 

dissuade Rico de cometer o suicídio, e, após conseguir, zomba dele 

por ter acreditado em seu “discursinho educativo”, e explica que 

havia o feito apenas para impedir a fatalidade. Os argumentos de 

Federicus, entre eles o de que a causa única do sofrimento de Rico é, 

justamente, a vontade de reprimi-lo, sugerem, juntamente com 

outros elementos da narrativa, que o embate entre os duplos 

representaria alegoricamente o embate entre desejo e repressão. 

Munidos, entretanto, do conhecimento das relações que a obra 

estabelece entre o espaço psicológico do personagem e as tensões 

sociais e políticas advindas do seu meio, podemos concluir que o 

romance utiliza os termos desejo e repressão para fazer um 

comentário acerca da posição alienada e inerte do indivíduo burguês 

médio da Itália dos anos sessenta. Ao configurar-se como um inapto, 

e de fato Rico fracassa em todos os seus propósitos, deixando, ao 

final, o caminho livre para as pulsões de seu duplo, o personagem 

moraviano escolhe uma via de passividade e obediência. 

Considerando, portanto, nossa interpretação da narrativa 

moraviana, concordamos com Rosemary Jackson (2009) no tocante à 

eficácia da narrativa de fantasia em evidenciar incongruências do 

momento histórico de que é fruto. Jackson afirma que a Literatura de 

fantasia já foi considerada uma tentativa de fuga para uma realidade 

transcendental como resultado de uma visão nostálgica e 

humanística: “A Literatura do Fantástico tem sido considerada como 

‘transcendência’ da realidade, ‘escape’ da condição humana e 
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construtora de mundos ‘secundários’ superiores e alternativos”xxv 

(2009). 

Porém, Jackson reavalia a questão ao lembrar que esse tipo de 

Literatura, como qualquer outro texto, está inscrito em um contexto 

social pelo qual é determinado, e, ainda que estabeleça uma tensão 

com ele, nunca se desvencilha de seus limites. Dentro desse limite, o 

Fantástico tende a compensar uma ausência resultante de amarras 

culturais. No caso de Io e Lui, vemos como a recorrência ao duplo, 

elemento muito caro à Literatura Fantástica, presta-se a compor uma 

crítica contundente da crise de valores de uma Itália que era, ao 

mesmo tempo, milagre econômico e chumbo, ou seja, em uma época 

em que vemos uma glamourosa Itália modernizada e aberta ao 

crescimento econômico, vemos também que a euforia do progresso 

vinha acompanhada muitas vezes por um componente 

antidemocrático. 
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Hiolene de Jesus M. O. Champloni (UnB) 

Sabe-se que o termo insólito corresponde ao que é incomum e 

extraordinário, ao que extravasa os parâmetros de realidade. O 

significante insólito compartilha alguns de seus sentidos com o 

significante estranho, uma vez que ambos se inscrevem naquilo que 

está fora do normal e do que é conhecido. De acordo com o contexto, 

a presença do insólito na narrativa vai além do gênero literário e sua 

composição demanda uma construção cuidadosa de enredo para que 

o extraordinário seja estabelecido. Para estudiosos da literatura 

fantástica da pós-modernidade, como Flavio García, David Roas, Filipe 

Furtado e Carlos Reis, o papel do insólito nos textos ficcionais precisa 

ser repensado, haja vista estarmos vivendo uma época em que todas 

as verdades já foram contestadas e diluídas nas instâncias narrativas 

em que o bem e o mal já não respeitam fronteiras. Além disso, é 

preciso rever o pacto ficcional firmado com os leitores que, na 

contemporaneidade, necessitam de fortes argumentos para 

enveredar por caminhos insólitos, conforme as perspectivas pós-

modernas. 

Segundo esses preceitos, a continuidade do gênero fantástico e 

suas ramificações, tais como o insólito, vêm se assegurando desde 

meados do século XVIII, quando o homem moderno começou a 

esboçar a sua fragmentação ou esquizofrenia. O texto fantástico, por 

conseguinte, reflete a dualidade conflituosa entre a episteme e a 

psique contemporâneas. No século XIX, a narrativa fantástica teve a 

ciência como sua grande aliada, que ao divulgar suas pesquisas, 

advertia que uma simples alteração de retina poderia promover uma 

percepção de mundo completamente diferente da qual se está 

habituado. Deduz-se, portanto, que a ciência encorajava o escritor 

fantástico a sonhar e descrever mundos imaginários. 
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Sabe-se que os termos fantástico e maravilhoso resultaram de 

evoluções estéticas e têm sido utilizados pela teoria e crítica literárias 

na mesma proporção em que as adequações vão sendo criadas. Em 

áreas como a literatura e as artes, eles encontram terreno fértil para 

se desenvolverem, haja vista representarem a consciência do 

processo por meio do qual questionam a sua própria realidade. O 

fantástico pode adquirir conotação negativa se simplesmente 

utilizado em oposição ao realismo ou se tomado como equivalente a 

termos como irrealidade, fantasioso e imaginário. Em outras 

ocasiões, ele pode ser substituído por sinônimos, tais como 

sensacional e incrível, o que, de certa forma, pouco acrescenta à 

pluralidade de sentidos que caracterizam os discursos. De uma 

perspectiva isolada, o fantástico pode surgir das brechas de sentido 

com que se depara o ser humano ao tentar lidar com o mundo que o 

cerca. É assim que, em meio à legalidade do cotidiano e às chaves de 

sentido articuladas pelo homem, o extraordinário acontece para 

subverter a ordem natural das coisas, tornando insuficientes todas as 

estratégias de sustentação desse mundo regulado por normas e 

condições sociais. 

Sabe-se que, ao longo dos tempos, o homem tem mantido 

uma estreita relação com o sobrenatural, o qual já desempenhou 

várias funções na história da humanidade. Dentre estas, destacam-se 

a mítica e a religiosa como as mais relevantes, haja vista a sua 

proximidade com o conhecimento ordinário e sua inserção no 

cotidiano do cidadão comum de qualquer período histórico. Somente 

quando as sociedades ocidentais se autoproclamam civilizações e a 

ciência se torna a luz do saber é que o sobrenatural deixa de 

representar a chave para as questões misteriosas da vida. Ao ser 

banido desse cotidiano, o sobrenatural passa a coabitar com o 

absurdo e o insólito, ambos comumente associados a experiências 

que provocam desconfiança e incômodo: “É no momento em que o 

ser humano passa a relatar com tal desconfiança a intromissão do 
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sobrenatural na realidade que nasce o que chamamos de fantástico” 

(MANNA, 2014, p.15). 

Abordar o insólito na literatura exige uma reflexão prévia sobre 

três conceitos trabalhados por Tzvetan Todorov: o estranho, o 

maravilhoso e o fantástico. Para esse teórico, o gênero maravilhoso 

constitui o sobrenatural aceito, aquele que não provoca quaisquer 

reações nas personagens ou no leitor. O que caracteriza o 

maravilhoso é a própria natureza dos acontecimentos. O gênero 

estranho consiste no sobrenatural que pode ser explicado pelas leis 

da razão, mas que, de maneira geral, é incrível, extraordinário, 

insólito e, por isso, provoca no leitor e na personagem reação 

semelhante àquela produzida pelos textos fantásticos. 

Quando Todorov publicou, na França, sua Introdução à 

Literatura Fantástica, não estava inaugurando uma reflexão em torno 

do assunto, apesar de ter se tornado referência sobre o tema. Na 

opinião de Nuno Manna, Todorov reúne, ao mesmo tempo, todas as 

virtudes e todas as limitações de um estudo que se propõe a tratar de 

temas e de situações, como a autorreflexão humana de maneira 

fabulosa, humorística, insólita ou grotesca (2014, p.24). Desse modo, 

o fantástico continua sendo o foco de inúmeras discussões e, desde 

então, o autor búlgaro permanece agregando outras referências 

importantes para a conceituação desse gênero literário, 

principalmente no que tange à utilidade hermenêutica. Ainda 

segundo Manna, Todorov “enfatiza a distensão que o fantástico 

instaura na percepção da realidade”, quando este defende que o 

fantástico está em perfeita relação com as pessoas e seu cotidiano, 

mas com a propriedade de desafiar os parâmetros de regularidade e 

de normalidade “a partir da aparição daquilo que não pode aparecer, 

mas aparece” (2014, p.25). 

Manna traça um perfil dos pressupostos todorovianos de 

maneira que a retenção de seus apontamentos seja direcionada para 

a percepção do fantástico como um construto narrativo e não como 



68 
 

uma entidade sobrenatural (2014, p.26). Com esse impasse e essa 

distensão, os acontecimentos e as personagens que fazem parte 

desse jogo se tornam difíceis de serem julgadas. A conclusão de 

Todorov é de que, sem essa dimensão insólita, o fantástico não existe, 

assim também como não pode ser concebido como uma propriedade 

do mundo, mas com a compreensão de que o mundo pode se 

inscrever de maneira fantástica. 

Para David Roas, a base do raciocínio de Todorov é identificável 

em A Metamorfose, uma vez que Kafka, ao descrever um fenômeno 

evidentemente sobrenatural, sem explicação prévia, não produz 

terror ou espanto para o narrador, tampouco para o protagonista e 

sua família, que acabam por aceitar tal fenômeno sem indagações 

(ROAS, 2013, p.63). Segundo Roas, o texto de Kafka rompe com os 

esquemas da literatura fantástica tradicional, de acordo com Todorov, 

ao abandonar a vacilação e sugerir a existência do fantástico por 

meio da construção de uma passagem do natural para o sobrenatural 

em que o verossímil funde-se com o inverossímil e o real com o 

imaginário (2013, p.63). Nesse sentido, o teórico defende que, ao 

colocar o leitor diante do sobrenatural, a narrativa fantástica não tem 

por objetivo evadi-lo da realidade, mas sim de interrogá-lo e 

desestabilizá-lo diante do acontecimento. 

A literatura fantástica vem se tornando, especialmente nas 

últimas décadas do século XX, um importante tópico da literatura 

contemporânea, estando vinculada ao advento da modernidade. Na 

narrativa fantástica moderna, o acontecimento estranho ocorre 

desde o início e vai se tornando natural entre as personagens até que 

a hesitação deixe de existir. A esse respeito, Roas preconiza que “a 

concordância estabelecida entre o mundo ficcional e o mundo real se 

parte no momento em que a linguagem precisa dar conta do 

impossível” (2013, p.171). Neste caso, entra em cena o que já foi 

denominado de retórica do indizível, ou a tentativa de descrever 

alguma coisa indescritível em que o autor se utiliza de uma 
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arquitetura textual a fim de permitir a irrupção do fantástico, do 

insólito e do impossível do mundo ficcional. 

É nesse contexto que inserimos Os filhos da meia-noite (1980), 

escrito pelo autor indo-britânico Salman Rushdie, ganhador dos 

prêmios mais importantes da literatura inglesa, dentre os quais o 

Booker Prize (1981) e o Booker of Bookers Prize (1993), conferido ao 

melhor livro publicado nos primeiros vinte e cinco anos da criação 

desse prêmio. Com características de realismo fantástico, a narrativa 

permite viajar pelos labirintos da Índia, reafirmando, assim, a ideia de 

um país mágico e complexo em sua multiplicidade cultural e étnica. 

A narrativa de Rushdie é historicamente contextualizada na 

data da Independência da Índia, 15 de agosto de 1947, dia em que, à 

meia-noite, milhares de crianças nascem no país. Entre elas está o 

narrador Salim Sinai, que, sem que ninguém possa suspeitar, é 

trocado na maternidade por Mary Pereira, enfermeira revolucionária 

que o coloca no lugar de Shiva, mudando para sempre o destino das 

duas crianças. Salim, originalmente hindu e pobre, vai para o lar de 

uma família muçulmana e abastada, sendo aclamado como o 

primogênito do investidor imobiliário Ahmed Sinai e de sua esposa 

Amina, que recebem uma carta de saudação do primeiro-ministro da 

Índia com a profecia de que a vida do recém-nascido será um espelho 

da nação. 

Enquanto isso, Shiva é levado para um lar hindu que tem como 

pilares seu suposto pai, Wee Willie Winkie, um músico sem 

notoriedade, e sua suposta mãe, Vanita, que morre ao dar à luz. Lá, o 

menino é apresentado aos acordeões da pobreza. A troca dos bebês 

na maternidade é um dos fios condutores da trama, e Salim, o 

narrador-personagem, que em clima de fantasia relata uma série de 

acontecimentos que se entrecruzam com a formação política da Índia 

como Estado-Nação, tais como a guerra indo-paquistanesa em 1965 e 

os anos difíceis do governo da primeira-ministra Indira Gandhi, de 

1975 a 1977, corrobora para a produção de eventos insólitos. 
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Ao completar dez anos, Salim descobre-se portador de 

telepatia, o que o habilita a se comunicar com outras crianças 

nascidas no mesmo dia e hora que ele e a formar a comunidade dos 

filhos da meia-noite, da qual se proclama líder. Todas essas crianças 

são detentoras de algum poder extraordinário e podem se comunicar 

telepaticamente entre si. Essa é uma das propostas do livro, repleto 

de situações insólitas dentro de um contexto realista capaz de levar o 

leitor a acreditar que todas as situações narradas por Salim tenham 

acontecido. Entretanto, esse mesmo narrador onisciente dá pistas de 

suas falhas e desvios, levando o leitor a ter a consciência de que 

pessoas com superpoderes não existem e de que Salim, por 

conseguinte, jamais poderia ter a capacidade real de ler pensamentos 

e nem de realizar a maior parte de seus feitos. 

Esta foi uma breve apresentação do objeto da análise a qual se 

fará sob a forma de adequação aos pressupostos teóricos que dão 

suporte à narrativa fantástica, como representação de mundo que 

será sempre o nosso, em qualquer tempo, sem esquecer, contudo, 

que a “literatura fantástica ao retratar o impossível, estabelece 

relações problemáticas entre a linguagem e a realidade” (ROAS, 2013, 

p.186). Para sistematizar a referida análise, passar-se-á à reprodução 

de trechos da obra: 

Fato extraordinário: quanto mais próxima à 
meia-noite era nossa hora de nascimento, 
maiores eram nossos dons. As crianças nascidas 
nos últimos segundos daquela hora eram (para 
ser franco) pouco mais que aberrações 
circenses: meninas barbadas, um garoto com 
guelras (plenamente funcionais) de truta de 
água doce, irmãos siameses com dois corpos 
que pendiam de uma única cabeça e um só 
pescoço [...]. Por volta da meia hora surgiam as 
faculdades mais interessantes e úteis: na 
floresta de Gir morava uma menina feiticeira 
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que tinha o poder de curar impondo as mãos, e 
em Shillong havia o filho de um rico plantador 
de chá a quem fora concedida a bênção (ou, 
quem sabe, a maldição) de ser incapaz de 
esquecer tudo quanto visse ou escutasse. Mas 
as crianças nascidas no primeiro minuto daquela 
hora![...] Para elas o momento reservara os 
maiores talentos com que os homens já 
sonharam. (RUSHDIE, 2006, p.268) 

Esta é a parte de um dos relatos de Salim que deixam Padma, 

sua confidente, no limite entre a dúvida e a crença, haja vista o 

caráter fantasioso dos fatos. Padma representa o leitor e suas reações 

representam a recepção da obra a qual envolve tanto sua aceitação 

como seu questionamento no âmbito a que se destina. Observa-se o 

emprego do exagero que propicia o surgimento do insólito. Para 

facilitar a identificação com o leitor, o narrador do romance fantástico 

será geralmente uma pessoa mediana e facilmente reconhecível. Essa 

é uma das maneiras de se adentrar o universo fantástico, porém ela 

não deve ser considerada como um jogo psicológico individual, mas 

apenas como um mecanismo interior ao texto. Para identificar o viés 

insólito da escrita rushdieana, em que o insólito pode ser traduzido 

como o estranho, reproduzimos o autorretrato de Salim conforme ele 

mesmo o faz: 

Custou-me algum tempo perceber que a 
imagem que eu fazia de mim era 
profundamente distorcida pela vergonha que eu 
mesmo tinha da minha aparência; por isso, a 
imagem que eu enviava pelas ondas mentais da 
nação, sorrindo como um gato de Cheshire era o 
mais medonho dos retratos: mostrava um nariz 
prodigiosamente ampliado, uma completa 
inexistência de queixo e manchas gigantescas 
em cada têmpora. Não era de admirar que 
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muitas vezes eu fosse saudado com gritos de 
alarme mental. (RUSHDIE, 2006, p.294) 

Nesse trecho, tem-se uma amostra do caráter fantástico da 

narrativa pela escolha do vocabulário adotado pelo autor, que 

pressupõe uma distorção de aparências que se evidencia ao se 

comparar as características do narrador aos parâmetros estéticos de 

normalidade. Aliás, não apenas Salim é portador de uma imagem 

insólita, como também os outros filhos da meia-noite são 

assombrosos em suas aparências. Observando-se o trecho abaixo, 

tem-se a dimensão do quanto o narrador é ciente das condições 

extraordinárias que caracterizam a si e a seus companheiros, além 

dos efeitos cômicos que elas podem causar aos demais, haja vista 

estarem inseridos na sociedade à qual pertencem. Para tal, o autor 

utiliza palavras cômicas e emprega o exagero necessário para que o 

efeito caricato seja criado. Sabe-se que a caricatura consiste em se 

realçar qualquer particularidade e aumentá-la de forma que se torne 

visível, ou seja, levada ao excesso. Observemos o excerto abaixo: 

Com frequência eu também me assustava com 
as autoimagens de meus companheiros de dez 
anos. Quando descobrimos o que estava 
ocorrendo, incentivei os membros da 
Conferência, um a um, a se olharem num 
espelho ou numa poça d’água; e aí conseguimos 
saber como éramos na realidade. [...] Quando 
me apresentei a Shiva, vi em sua mente a 
imagem aterradora de um menino baixo, com 
cara de rato, dentes desgastados e dois dos 
maiores joelhos que o mundo já viu. 
Confrontando com uma imagem tão grotesca, 
permiti que o sorriso em minha própria imagem 
cordial se fechasse um pouco. (RUSHDIE, 2006, 
p.294-295) 
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Qual seria a verdadeira intenção de Salman Rushdie ao 

construir seu narrador de maneira insólita? D. C. R. A. Goonetilleke 

(2010, p.28), conceituado crítico da literatura pós-colonial, em 

importante análise da obra de Rushdie, aponta um caminho possível. 

Segundo o crítico, a justificativa para o enorme nariz de Salim seria a 

de que, para Rushdie, o mapa da Índia remeteria a um grande nariz 

pendurado no mar, que viria a ser a península de Deccan pendendo 

para baixo. Na sequência, as manchas nas têmporas representariam o 

Paquistão, a marca de nascença na orelha direita seria o braço do 

Oriente e a sua horrível mancha na bochecha esquerda, o Ocidente. 

Adiante, Goonetilleke afirma que o Paquistão seria a mancha na face 

da Índia. Nesse sentido, Salim Sinai seria uma metáfora da Índia e a 

sua fealdade representaria a dissipação de valores e tradições de um 

país politicamente subjugado. 

Por um lado, essa seria uma análise coerente de um crítico 

literário que, em suas pesquisas e confrontos com o real, busca 

salientar elementos que possam ter levado o autor a desenvolver sua 

escrita imaginativa. Por outro lado, pode-se considerar a narrativa de 

Rushdie com chave de leitura no realismo mágico, escola literária 

surgida no século XX, também conhecida como realismo fantástico ou 

realismo maravilhoso, é considerada como uma resposta latino-

americana à literatura fantástica europeia. David Roas adverte que a 

estratégia de confrontação entre o crível e o não crível é 

problemática nesta corrente literária, haja vista que o mundo 

maravilhoso, distinto do fantástico, é construído como um lugar 

inventado, em que tudo é possível, permitindo ao leitor aceitar os 

acontecimentos como normais (2014, p.113). Entretanto, ainda que 

seja um mundo diferente do mundo do leitor, é necessário que o 

irreal apareça como parte da realidade cotidiana para que o efeito 

fantástico se concretize. Em resumo, o realismo mágico seria uma 

forma híbrida entre o fantástico e o maravilhoso. 
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Para Stephen Slemon, o realismo mágico consiste em um 

problema para a teoria literária por ter sido aplicado a obras que 

variavam amplamente em gênero e estratégia narrativa (1988, p.9). A 

esse respeito, o crítico canadense esclarece que a aplicação do 

realismo mágico não se distingue dos seus gêneros “vizinhos”, como a 

fábula, a metaficção, o fantástico, o estranho e o maravilhoso. Como 

consequência, alguns críticos optaram por abolir completamente a 

terminologia. Desse modo, o fantástico encontra-se vinculado à 

modernidade e a demarcação semântica fantástico/maravilhoso foi 

se constituindo de evoluções estéticas. Assim, a oposição metatextual 

foi sendo construída à medida que as condições exigidas para a 

existência dos dois gêneros ou subgêneros eram identificadas. 

Em relação aos Filhos da meia-noite, de uma perspectiva 

insólita, observa-se o humor dar um tom essencial à narrativa, assim 

como a sagacidade do autor em desestabilizar o leitor, 

proporcionando, assim, novas áreas de percepção. Destaca-se outra 

passagem da obra, em que cordões umbilicais se transformam em 

alicerces para a construção de moradias tão estranhas ou insólitas 

quanto o próprio meio de fertilização do terreno em que se 

encontram, conforme segue: 

O que conjeturei a respeito de cordões 
umbilicais: embora tivessem o poder de fazer 
crescerem casas, alguns eram evidentemente 
mais eficientes nisso do que outros. A cidade de 
Karachi comprovava minha tese; claramente 
construída em cima de cordões umbilicais de 
todo inadequados, estava cheia de casas 
deformadas, os enfezados filhos corcundas de 
cordões deficientes, casas que cresciam 
misteriosamente cegas, sem quaisquer janelas 
visíveis, casas que se assemelhavam a rádios, 
condicionadores de ar ou celas de cadeia, 
doidos edifícios desproporcionados que se 
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inclinavam com monótona regularidade, como 
bêbados; uma selvagem proliferação de casas 
loucas, cujas inadequações para servirem de 
habitação humana só eram ultrapassadas por 
sua excepcionalíssima fealdade. A cidade vencia 
o deserto; mas ou os cordões ou a infertilidade 
do solo a fez transformar-se, ao crescer, em algo 
grotesco. (RUSHDIE, 2006, p.407) 

Observa-se aqui o exagero levado ao extremo, beirando à 

monstruosidade, que vem a ser uma das principais características do 

grotesco, em que exagero, superabundância e extrapolação podem 

ocorrer de maneira tal que uma cidade, Karachi, venha a ser povoada 

por construções improváveis, resultando em uma imagem impossível 

e inverossímil. Não se pode conceber que uma cidade seja edificada 

sobre um terreno adubado por cordões umbilicais, tampouco que 

suas edificações obedeçam a índole das pessoas cujos cordões foram 

enterrados ali. O que se corrobora nesse evento é também uma sátira 

para com as bases falsas em que se alicerçam as sociedades, as 

famílias e os demais sistemas de regulação. Tanto quanto o exagero, a 

intenção satírica tem o seu papel importante para a instalação do 

insólito e do grotesco na narrativa fantástica. Nesse ponto, a 

comicidade é abordada como um dos pilares que sustentam uma 

narrativa que se propõe como um arremedo da realidade ou de um 

fato histórico, situações que podem ser identificadas em Os filhos da 

meia-noite. 

Vladimir Propp propõe que o exagero não pode ser a condição 

indispensável para a instalação da comicidade (1992, p.135). Mesmo 

na comédia, em que propriedades negativas costumam ser 

exageradas, também estas precisam de limites para que não causem 

sofrimento e repugnância no espectador. Para tanto, devem ser 

realçados pelo cômico especialmente os pequenos defeitos humanos 

e figuras bizarras do cotidiano, que, por meio da literatura, compõem 

um variado catálogo das anomalias físicas e morais. O fator positivo 
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do aspecto cômico de Salim Sinai, com seu enorme nariz e sua cara 

manchada, é atenuado pela capacidade sensorial que desenvolve. 

Além disso, a personagem possui um avô de nariz igualmente 

avantajado, o que lhe confere certa autenticidade e um 

pertencimento puramente aleatório a uma família com raízes e 

tradições muçulmanas. 

Nesse ponto, vem à tona o talento do escritor capaz de tornar 

uma mesma situação ora cômica e ora trágica de acordo com a sua 

sensibilidade no ato da escrita. Segundo Propp, a personagem cômica 

positiva ou o caráter cômico positivo são possíveis, sendo que uma 

das qualidades positivas que suscitam imediatamente o sorriso e a 

interação com o leitor é certa dose de otimismo que a personagem 

transmite por detrás de uma aparência insólita (1992, p.139). Esta 

característica se aplica ao narrador-personagem de Os filhos da meia-

noite, que, diante de todas as perdas e adversidades que a vida lhe 

impõe, entre elas a mudança de condição de rico herdeiro para a de 

órfão fugitivo, jamais se desespera e sabe utilizar os seus talentos 

excepcionais para fugir da morte até chegar ao final com um filho nos 

braços e ser acolhido pelas mulheres Narlikar em sua fábrica de 

picles. Com essa disposição, ele se torna o administrador dos 

negócios e ainda promove um ambiente propício para a criação e 

educação do filho que adota, também dotado de poderes sensoriais. 

Ademais, Salim obtém a admiração e o desejo de Padma, que sonha 

com um pedido de casamento. Com relação ao caráter otimista de 

Salim, Propp teoriza da seguinte forma: 

O otimismo existencial não é a única qualidade 
positiva que pode ser tratada de modo cômico. 
Outra é a engenhosidade e a esperteza, a 
capacidade de adaptar-se à vida e de orientar-se 
em qualquer dificuldade encontrando uma 
saída. Destas qualidades são dotadas algumas 
personagens da comédia que conseguem safar-
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se dos antagonistas. Os antagonistas são sempre 
tipos negativos e por isso a personagem sabida 
que os engana adquire um caráter ao mesmo 
tempo positivo e cômico. (1992, p.142) 

As características mencionadas por Propp são observáveis na 

trajetória de Salim, um predestinado, um sobrevivente de situações 

perigosamente mortais e um possuidor de capacidades de superação 

tão grandes quanto a própria periculosidade dos eventos em que se 

envolve. Ressurgindo das cinzas sempre que a vida parece querer lhe 

escapar, o narrador sobrevive alcançando uma estabilidade súbita 

que o leva a transformar-se em um pacato homem assediado por 

uma musculosa mulher, que o desafia e o incita a viver uma paixão à 

qual ele não corresponde. Entretanto, o leitor vislumbra uma vitória 

do amor de Padma sobre o espírito do homem cujo futuro seria 

muito distinto do que se poderia esperar: afixando rótulos em vidros 

de picles como o mais simples dos mortais, bem diferente daquele 

filho da meia-noite tão festejado e tão ligado ao destino de sua 

nação. 

Para finalizar, julgo importante tecer uma última consideração 

envolvendo as teorias do insólito e as situações abordadas neste 

trabalho, nos aspectos cômicos, estranhos e insólitos em que estão 

circunscritas. Em grande parte de Comicidade e Riso (1992), Propp faz 

importantes advertências no sentido de esclarecer e recolocar os 

sentidos do riso em seu patamar de relevância na literatura. O cômico 

traduzido pelo riso pode ser provocado pelo insólito, pelo estranho e 

não é algo abstrato, mas sim algo percebido a partir de observações 

concretas. Acredita-se, assim, que a intenção de Rushdie, por meio da 

introdução de um narrador cômico, não foi apenas a de conferir um 

caráter lúdico à sua obra. O exagero utilizado na construção de suas 

personagens leva-nos a também pensar na caricatura e na 

comicidade como estratégias de representação para as distorções 
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políticas e culturais as quais ele problematiza, como parte do 

processo de colonização e pós-colonização de uma nação. 

Ainda de acordo com Propp, o exagero torna-se cômico 

quando se toma um pormenor negativo e o exagera de forma que 

passe a atrair uma atenção exclusiva, deixando-se de lado as demais 

características do elemento em questão. Nesse sentido, a comicidade 

teria estreita relação com a anomalia, de forma que, não estando 

presente, seria possível demonstrar o exagero por meio da caricatura, 

da hipérbole e do grotesco, que seriam os graus mais elevados do 

exagero e da ênfase cômica. Acerca desse aspecto, convém ressaltar 

que no grotesco, o exagero atinge dimensões que extrapolam todos 

os limites da realidade, passando para o domínio do fantástico. A 

crítica literária aponta o fantástico como uma das chaves de leitura a 

ser utilizada em Os filhos da meia-noite. 

Salim Sinai, com seu grande nariz; e seu antagonista, Shiva, 

com seus enormes joelhos, protagonizam situações em que o autor 

busca justificar as deformidades do mundo contemporâneo, fazendo 

uso de sua voz literária para abordar de maneira lúdica e exagerada 

questões tabus em uma sociedade permeada de tradições como a 

indiana. Ao ser indagado sobre sua escrita, Rushdie afirma que a sua 

intenção principal foi a de recontar a história da Índia de forma a 

chamar a atenção do maior número de leitores indianos para a 

independência do país, a fim de que este fato histórico fosse sempre 

um marco determinante para o desenvolvimento e perpetuação de 

uma cultura ricamente disseminada por suas cores, aromas, sabores 

e lendas. Estratégias narrativas como a do insólito, do cômico ou do 

exagero consistiram no modo encontrado pelo autor para viabilizar 

esse projeto literário, ao mesmo tempo em que visam a resgatar uma 

pátria imaginária, idealizada e transcrita por autores que vivem longe 

de seus países de origem. 
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É dessa forma que Os filhos da meia-noite rompem com 

estruturas narrativas, projeta-se como futurista, situando-se entre as 

grandes obras da contemporaneidade. 
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Leonardo Davi Gomes de Castro Oliveira (UESPI) 

Thalita Pachêco Cornélio (UESPI) 

Agatha Mary Clarissa Miller, mais conhecida como Agatha 

Christie devido ao seu primeiro casamento com o aviador Archibald 

Christie, nasceu em quinze de setembro de 1890, em Tormohun, um 

distrito de Torquay, na Inglaterra. Filha de Frederick, americano, e 

Clarissa Miller, inglesa, Agatha era a caçula de três irmãos, sendo os 

primeiros Margaret (“Madge”) Frary e Louis (“Monty”) Montant. 

Educada em casa, a escritora aprendeu a ler e escrever cedo e teve 

sua primeira publicação aos onze anos. Na mesma época, perdeu o 

pai, que faleceu de pneumonia. A partir de então passou a fazer 

várias viagens com a mãe (CAMPBELL, 2005). 

Agatha Christie estreou no mundo dos romances com O 

misterioso caso de Styles (The Mysterious Affair at Styles). Em 1959, a 

UNESCO divulgou que a obra da escritora foi traduzida para 103 

línguas, com cerca de quatrocentos milhões de cópias vendidas, 

sendo superada apenas pela Bíblia e por Shakespeare. Ao todo, 

Agatha Christie é autora de 77 livros e 157 contos. 

A obra E Não Sobrou Nenhum (And then there were none) foi 

publicada inicialmente como O caso dos dez negrinhos (Ten little 

niggers) e é um dos livros mais vendidos de Agatha Christie. No Brasil, 

foi publicada nos anos 1950 com o título O Vingador invisível e em 

2008 como E não sobrou nenhum. A L&PM Editores chegou ainda a 

veicular uma História em Quadrinhos (HQ) com o título original. 
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Segundo o site da editora, este “é um dos maiores Best-sellers de 

todos os tempos, com cerca de 100 milhões de cópias vendidas” 

(1995). 

O livro tem dezesseis capítulos, cada um deles dividido em 

várias subseções. A trama conta a história de oito pessoas convidadas 

para passar alguns dias em uma mansão em uma ilha deserta, a 

chamada Ilha do Soldado (Indian Island). Ao longo do primeiro 

capítulo, as personagens são apresentadas ao leitor, cada uma em 

uma subseção específica. Ao chegar à mansão, os convidados 

conhecem ainda o casal contratado para se responsabilizar pelos 

cuidados com a casa. 

Por se tratar de uma ilha, as personagens veem-se isoladas da 

sociedade em geral. Logo começam a morrer, uma a uma, de acordo 

com os versos de um poema. Paira, então, no ar a questão expressa 

explicitamente na obra através da fala de uma personagem: “Mas, 

nesse caso, quem os matou?” (2009, p.371 – grifo do autor). Os 

elementos se apresentam aos poucos ao longo da obra para que o 

público tente esclarecer algumas questões. 

Segundo Todorov (1981), quando na novela policial a aceitação 

da explicação racional é muito difícil, o leitor mostra-se mais 

propenso a aceitar o esclarecimento sobrenatural, característico da 

Literatura Fantástica. Para o autor, é isso que ocorre na obra E não 

sobrou nenhum (2009) de Agatha Christie. Assim, o presente trabalho 

objetiva investigar a relação entre Literatura Fantástica e Romance 

Policial na obra. Para analisá-la, utilizou-se a abordagem qualitativa 

de pesquisa, do tipo bibliográfica. 

A literatura intitulada Fantástica vem, segundo García (2011), 

ganhando maior espaço em centros de pesquisa por todo o mundo. 

Gama-Khalil (2012) também ressalta a importância desse tema ao se 

falar em estudos literários, principalmente ao se considerar o alcance 
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que esse tem tido em universidades brasileiras através dos grupos de 

pesquisa que se propõem a dialogar sobre a questão do insólito nas 

manifestações artísticas, como a literatura. 

A autora ressalta, porém, que a Literatura Fantástica pode ser 

considerada em diversas configurações e manifestações do insólito, 

sendo compreendida em diferentes modalidades. Ressalta-se que, 

por mais que se compreendam as diferentes concepções acerca da 

Literatura Fantástica, sendo todas estas consideradas importantes 

campos de estudo, utilizar-se-á como base a teoria de Tzvetan 

Todorov, principal autor a considerar o Fantástico como gênero 

literário. 

Para Todorov (1981), o Fantástico se dá na incerteza, ocupando 

o espaço no qual nasce a dúvida entre a explicação natural e 

sobrenatural de um fenômeno estranho, podendo aquele que oscila 

ser a personagem ou o leitor. De qualquer forma, naquilo que se 

admite como Fantástico, sempre há algo de misterioso e inexplicável 

introduzindo-se no mundo real. 

Na obra E não sobrou nenhum (2009), de Agatha Christie, 

pode-se observar que, durante a narrativa, a todo o momento são 

suscitadas dúvidas sobre a autoria dos crimes. Observa-se que para 

as personagens, assim como para o leitor, o objetivo das mortes não 

se torna claro logo no início. Assustadas, as personagens chegam a 

pensar que os falecimentos não se devem a homicídios, e sim à 

mortes naturais ou suicídios. 

Percebe-se, então, que estes atentam para algo estranho nos 

falecimentos, relutando em admitir a hipótese de suicídio e buscando 

fatores externos que possam ter causado as mortes. Em outros 

momentos, as personagens expressam sua surpresa diante dos 

acontecimentos, ressaltando o caráter inacreditável e sobrenatural 

destes. Os envolvidos no mistério parecem não perceber como é 

possível a realização dos crimes por alguém na ilha, delegando, assim, 

as mortes a seres sobrenaturais. 
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À medida que são adicionados elementos estranhos à história, 

então restam menos possibilidades plausíveis para explicar os 

acontecimentos. Ao leitor resta, assim, hesitar, como as personagens, 

duvidando do caráter natural das mortes e situações ocorridas. Esta 

hesitação é um elemento apontado por Todorov como essencial à 

obra Fantástica. 

Há muito tempo os diferentes povos ao redor do mundo fazem 

uso de suspense e mistério em histórias contadas e escritas. Essas 

histórias foram, com o passar dos séculos, adquirindo características 

próprias, presentes nos mais diversos textos. Hoje, ao se falar na 

presença de suspense, crime e investigação em uma obra literária, 

imediatamente a mesma é associada ao gênero policial. 

A grande maioria dos estudos coloca Edgar Allan Poe como 

criador, no final do século XIX, além de maior exemplo, da chamada 

“narrativa de enigma”. Assim, a publicação do livro deste autor 

intitulado Os Crimes da Rua Morgue (The Murders in the Rue 

Morgue), em 1841, é considerada o marco inicial do gênero Romance 

Policial, principalmente por Poe ter inserido em sua trilogia, iniciada 

com o romance acima, a figura do detetive Auguste Dupin 

(CARVALHO, 2011; FREITAS, 2007; MASSI, 2009-a, 2009-b, 2011; 

MASSI; CORTINA, 2009; SAMPAIO, 2009; SILVA, 2009). 

Assim, o detetive é demarcado como figura principal nas 

narrativas policiais (CARVALHO, 2011; MASSI, 2009-a, 2011; MASSI; 

CORTINA, 2009). Como ressalta Freitas (2007), no Romance Policial, o 

detetive é considerado um herói e os leitores passam a querer vê-lo 

novamente. No Romance Policial tradicional, o desempenho do 

detetive é o ponto central do enredo. Ele trabalha sozinho, do seu 

próprio modo, alcançando sempre sucesso em suas empreitadas para 

desvendar os crimes, e sendo a única personagem capaz de fazê-lo 

(MASSI, 2009-b, 2011). 
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O romance de Agatha Christie analisado, E Não Sobrou 

Nenhum (2009), não se encaixa nas características acima descritas. O 

detetive dessa obra não recebe o foco comum aos demais 

investigadores do gênero policial, e esses não obtiveram, nessa obra, 

sucesso nas investigações acerca dos crimes. Observa-se, no entanto, 

que esta inexistência de esclarecimentos por parte da equipe de 

investigação responsável contribui com o clima de suspense e faz da 

obra um curioso caso policial. 

Essa característica acima apontada pode afastar o romance das 

demais histórias clássicas de crime, porém pode ser encarada como 

ponto positivo por levar o leitor a uma curiosidade mais intensa ao 

observar que nem mesmo os detetives obtiveram sucesso. Além 

disso, E não sobrou nenhum (2009) tem em si os elementos 

essenciais ao Romance Policial (o criminoso, a vítima e o detetive), e 

a obra apresenta o suspense característico desta tipologia literária. 

É verídico que, apesar do uso da razão, os detetives da 

Scotland Yard não conseguem desvendar o mistério da Ilha do 

Soldado. Esse, porém, é revelado pelo próprio criminoso, que 

esclarece como realizou seus crimes de maneira astuta, metódica e 

coerente. A presença da lógica, por fim, favorece ao uso do método 

analítico por parte do leitor, que ainda precisa acompanhar o 

raciocínio do criminoso para desvendar satisfatoriamente o mistério. 

Dessa forma, a presença da razão contribui na visualização da obra 

enquanto Romance policial. 

É notória a dificuldade de enquadramento da obra de Agatha 

Christie em um único espécime literário. Tal problema acompanha o 

ritmo da dificuldade da própria definição e diferença entre as 

tipologias literárias que, por mais que sejam separadas para um 

melhor estudo, se entrelaçam e se misturam a todo o momento. Essa 

fluidez das tipologias literárias, porém, não impede que algumas 
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características sejam elencadas como próprias a certos tipos de texto. 

À Literatura Fantástica associam-se os mundos sobrenaturais e 

sentimentos de temor, surpresa e dúvida despertados no leitor. 

No romance de Agatha Christie, E não sobrou nenhum (2009), é 

possível observar a presença do insólito principalmente quanto às 

circunstâncias das mortes das personagens. A existência do poema, 

que aparentemente prevê a forma como os óbitos se dão, serve de 

inspiração para o misterioso assassino e aumenta a sensação de 

estranheza, tanto nas personagens como no leitor. E, dessa forma, 

constrói-se a dúvida em torno das mortes, e em vários momentos 

cogita-se na obra a existência de possíveis explicações sobrenaturais. 

É preciso se ressaltar, porém, que em nenhum momento as 

explicações sobrenaturais são completamente aceitas pelas 

personagens, do mesmo modo que não são descartadas. Paira a 

dúvida e a falta de esclarecimentos. Essa vacilação atesta a presença 

de elementos próprios da Literatura Fantástica no romance aqui 

analisado. Esse é, no entanto, efêmero, pois o fim da dúvida é 

também seu próprio encerramento. Como o próprio gênero 

Fantástico é considerado evanescente, sua fluidez não chega a ser um 

problema para a classificação da obra. 

Os Romances Policiais, por sua vez, lidam com a eterna luta 

entre o bem e o mal, sendo o primeiro representado pelo detetive e 

o segundo pelo criminoso. Tal embate estava mais claro nos 

romances considerados clássicos, pois nestes o detetive ocupa um 

dos papéis principais para o desenvolvimento da história. Agatha 

Christie é considerada uma autora de romances policiais clássicos, no 

entanto a obra E não sobrou nenhum (2009) deixa de cumprir várias 

regras que deveriam obedecer para ser enquadrada nesta categoria. 

Observa-se, porém, que a obra contém as duas tramas que 

compõem o Romance Policial, sendo elas a do crime e a do inquérito. 

A primeira, a história dos assassinatos, se dá do prólogo ao último 

capítulo do livro. A segunda, no entanto, traz a investigação do que 
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ocorreu na ilha e é centrada nas análises das hipóteses realizadas 

pelos detetives. Esta se passa somente no epílogo do livro. Apesar 

disso, durante toda a história, as próprias vítimas levantam 

possibilidades acerca do mistério, realizando, de certo modo, uma 

investigação pessoal. O importante é que estas duas tramas 

essenciais ao Romance Policial podem ser encontradas na obra 

analisada. 

É possível notar, então, que essa obra mescla características 

tradicionais e contemporâneas do Romance Policial. Independente 

disso, no entanto, o principal a se observar é que o estudo da história 

contada pela autora permite categorizá-la e colocá-la dentro do 

gênero Policial, pois ela contém os elementos indispensáveis a isso. É 

indiscutível que a obra traz ao público um criminoso, detetives, e 

várias vítimas. Da mesma forma, o suspense formulado, bem como o 

uso da razão necessário para se compreender a confissão do 

assassino, colocam a história próxima das demais obras que 

compõem o gênero policial. 

Dessa forma, compreende-se que a análise a que se propôs 

este trabalho leva à percepção de que o livro E não sobrou nenhum 

(2009), de Agatha Christie, contém elementos característicos tanto do 

gênero Literatura Fantástica como do Romance Policial. Apesar da 

relevante presença desses traços de cada tipologia textual, a obra é 

classificada enquanto uma história policial, pois com a revelação do 

criminoso e explicação de como os assassinatos foram realizados, não 

há mais dúvidas da não existência de elementos sobrenaturais na 

história, cessando-se, assim, a dúvida e a hesitação que mantinham 

viva a Fantasia. 
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Lívia Laene Oliveira dos Santos Drummond (UFBA) 

O escritor francês Georges Bataille (1897-1962) adentrou no 

mundo das letras com a publicação da polêmica novela “História do 

olho”, em 1928, assinada pelo pseudônimo Lord Auch. Próximo dos 

grupos artísticos de vanguarda do início do século XX, especialmente 

do movimento surrealista, não cessou de confrontar a literatura 

modernista francesa. A partir de 1929, teve uma participação ativa 

nos meios intelectuais da época, publicando, dirigindo e colaborando 

em revistas como: Documents, Acéphale, Critique, Critique sociale, 

Minotaure, Troisièmeconvoi, Vrille, Botteghe e, por muito tempo, 

frequentou grupos de intelectuais militantes preocupados com os 

problemas políticos e sociais trazidos pelas grandes guerras mundiais. 

Por se tratar de um escritor que exercita sua prática de escrita 

e suas reflexões em diversas modalidades de discurso, é quase 

impossível enquadrá-lo em uma única categoria. Essa impossibilidade 

de enquadramento levou um dos primeiros editores de sua obra, 

Jean-Jacques Pauvert, a afirmar que o próprio Bataille considerava-se 

“O contrário de um escritor” (1970, p.14), pois não se limitou a seguir 

as convenções necessárias para ser assim adjetivado. Ficcionista, 

poeta, filósofo, teórico, crítico de arte, militante político? Georges 

Bataille não se encerra em apenas um desses termos; ele é múltiplo 

e, assim como ele, sua obra também multiplica-se em diversas 

modalidades textuais. Sua produção fragmentada e híbrida não é 

nem literatura, nem filosofia, nem crítica, mas literatura, filosofia e 

crítica indistintamente. 

Em seu vertiginoso exercício de escrita, temas (tais quais 

interdito, transgressão, erotismo, morte, linguagem etc.) giram em 

torno de si mesmo, repetindo-se e desdobrando-se, infinitamente, 
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em textos informes. A liberdade que a escrita ficcional proporcionava 

a Bataille fez com que suas obras se instalassem nos interstícios das 

rubricas classificatórias (novela, contos, romance, drama, poesia, 

autobiografia, notas), deslizando entre suas fendas, sacrificando-se e 

jogando com as formas de aprisionamento da obra, da linguagem. 

Como bem salientou Deleuze, “Escrever não é certamente impor uma 

forma (de expressão) a uma matéria vivida. A literatura está antes do 

lado informe, ou do inacabamento [...]” (2011, p.11). 

A escrita batailliana: 

É um caso de devir, sempre inacabado, sempre 
em via de fazer-se [...]. Um processo [...]. A 
escrita é inseparável do devir. Suas ficções 
esgueiram-se no vazio e situam-se numa 
clandestinidade própria às obras de arte que 
não conseguem ser enquadradas numa única 
definição, pois, devir não é atingir uma forma 
(identificação, imitação, Mimese), mas 
encontrar a zona de vizinhança, de 
indiscernibilidade ou de indiferenciação tal que 
não seja possível distinguir-se [...]. (DELEUZE, 
2011, p.11) 

Assim, observamos textos narrativos serem atravessados por 

poemas e reflexões literárias; a exemplo do trecho abaixo, 

encontrado no livro L’impossible, em que uma assertiva confessional 

precede uma referência à personagem B. e suas relações com o 

narrador, para, na sequência, lançar alguns aforismos e, mais adiante, 

introduzir um conjunto de poemas e ainda considerações analíticas 

sobre poesia: 

Estado de nervo excepcional, exasperação sem 
nome: amar a esse ponto é doentio (amo estar 
doente). 

B. não cessa de me espantar [...]. Tudo nela é 
exagerado! 
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A extrema devoção é o oposto da piedade, o 
extremo vício o oposto do prazer. (BATAILLE, 
2004, p.503) 

A noite é minha nudez 

as estrelas são meus dentes 

me jogo na casa dos mortos 

vestido de sol branco. (2004, p.556) 

A poesia foi um simples desvio: escapei por ela 
do mundo do discurso, tornado para mim o 
mundo natural, eu entrei através dela em um 
tipo de tumba onde a infinidade de 
possibilidade nascia da morte do mundo lógico. 
(2004, p.563) 

Nesse mesmo livro, assistimos a uma “chuva” de pontos de 

reticências estendidas encobrirem, de forma abrupta, parte de uma 

página; procedimento recorrente em algumas de suas narrativas. 

O grito de dor de B., a terra, o céu e o frio estão 
nus como os ventres no amor. A., batendo os 
dentes sobre a soleira, se atira sobre B., 
desnuda-a, [...]. Nesse momento, entra o pai 
(não o pai de A., mas o pai de B.) o homenzinho 
dissimulado, rindo como um bobo, dizendo com 
doçura: “eu sabia, é uma comédia! [...].” 
(BATAILLE, 2004, p.515.) 

Já no livro La scissiparité observamos fragmentos epistolares 

adentrarem uma narrativa cuja forma assemelha-se a um livro 

poético de notas, como veremos a seguir: 

Eu teria de mim mesmo uma ideia sublime: por 
isso, tenho a força necessária. Eu igualaria o 
amor (o indecente corpo a corpo) ao ilimitado 
do ser – à náusea, ao sol, à morte. A 
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obscenidade dá ao delírio dos sentidos um 
momento de tranquilidade. [...] 

CARTA DO AUTOR À MADAME E... 

Recebido do senhor um telegrama: 

“Sucesso. Venha rápido. Situação difícil.” 

me olhei demoradamente no espelho e tive 
medo de gargalhar. (BATAILLE, 2004, p.598-599) 

Os exemplos das experimentações literárias bataillianas 

multiplicam-se. Dessa forma, encontraremos textos cujas reflexões 

filosóficas são assaltadas por devaneios poéticos e por críticas 

literárias (Le coupable), ou ainda textos cuja intrigante prosa poética 

é atravessada por súbitas reflexões filosóficas (L’anussolaire e 

Madame Edwarda). Sua obra é um exercício de soberania. 

Insubmissa, não se deixa domar. O paradoxo é próprio da sua 

natureza. 

Muitas vezes é difícil nomear um dos seus escritos literários ao 

referir-se a ele, ora pela própria complexidade das abordagens neles 

contidos, ora pela indiscernibilidade dos tipos discursivos postos em 

ação, ora devido à elaboração dessa linguagem que mais se aproxima 

do informe que da forma, mas o fato é que a dificuldade de ler sua 

obra – que nos parece, ainda hoje, um tanto quanto inacessível – já 

se colocava na época em que foi publicada, como afirmou Pauvert: 

Fiquei muito desconcertado na primeira vez que 
o li, e mesmo A parte maldita me parece um 
livro inacessível. Podemos capturar nele 
lampejos fulgurantes que fascinam, mas é tudo. 
Por outro lado, creio que uma parte da 
celebridade de Bataille se deva ao fato das 
pessoas acharem o seu trabalho belo, pois eles 
não compreendem nada daquilo. (1970, p.14) 

O movimento infinito do seu fazer literário direciona-se no 

sentido de uma incessante autorreflexão sobre o gesto da escrita. 
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Para Blanchot (2005, p.291), o que atrai o escritor para essa busca 

incessante não é a obra em si, fechada e acabada, e sim uma “busca 

obscura” do “movimento que conduz a ela”. 

A literatura de Bataille não segue à risca cartilhas de formas e 

conteúdos canônicos; ela joga com as possibilidades formais, como 

num jogo infantil, esgotando-as, questionando o que seria 

propriamente a literatura, pois, para ele, a literatura é “a infância 

finalmente reencontrada” (BATAILLE, 1957, p.9). Esse constante jogo 

geraria uma certa dificuldade – para nós, estudiosos de sua obra que 

não estamos muito à vontade com escritos que não conseguimos 

enquadrar, e que escapam mesmo a qualquer tentativa de 

interpretação –, deixando-nos à deriva e relegando-nos a árdua 

tarefa, já fracassada antes de começada, de tentar conferir um 

sentido aos seus experimentos literários. Seus textos minam qualquer 

tentativa de interpretação; apenas comunicam múltiplos sentidos e 

nos permite tecer comentários, talvez tão incongruentes quanto eles 

próprios. Passemos agora à observação de alguns aspectos 

mencionados ao longo desse trabalho, em um dos seus livros mais 

obscuros: Madame Edwarda. 

Nesse sentido, Madame Edwarda (1941) é um livro exemplar; 

nele a atmosfera onírica das ficções bataillianas se mantém, 

entretanto, diferente da sua novela mais conhecida, a “História do 

olho”, o cenário já não remete aos pesadelos góticos; já não há 

igrejas fantasmagóricas, regiões montanhosas, castelos mal-

assombrados. Há bordéis, ruas desertas, personagens cuja angústia e 

volúpia obrigam a desnudar-se e a correrem em desvario pelas ruas. 

Nesse livro bastante curioso e experimental, o autor exercita 

abertamente uma das possibilidades oferecidas pela escrita literária: 

o colocar-se em jogo. Desse modo, as vozes que se apresentam nessa 

narrativa – seja a de Bataille, que assina o prefácio, seja a de Pierre 

Angélique, que assina a narrativa, ou, ainda, a voz que diz eu, 

insinuando-se entre parênteses – são diluídas e confundidas, 
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desdobrando-se em espiral sobre o mesmo tema. Tampouco 

podemos deixar de mencionar as vozes que, sem se anunciar, tomam 

de súbito a narrativa: um eu crítico-filosófico insinua-se em aposto, 

pontuando as ações da trama, estabelecendo um diálogo direto com 

o leitor e fustigando-lhe o pensamento. Além dos seus nomes, 

também não é possível estabelecer uma fronteira nítida entre o 

prefaciador e o prefaciado, assim, suas vozes fundem-se, desde as 

primeiras linhas, na medida em que Bataille atesta, no prefácio, a 

mesma necessidade de Angélique, qual seja: atrair “a atenção sobre a 

gravidade de seu livro” (BATAILLE, 2004, p.317). 

No avançar da narrativa, longos parênteses se abrem, nos quais 

esse eu indiscernível se pronuncia, oferecendo explicações sobre a 

própria narrativa: “Eu me explico: é desnecessário apelar à ironia 

quando digo que Madame Edwarda é DEUS” (BATAILLE, 2004, p.335); 

assim como tecendo reflexões filosóficas sobre a experiência da 

escrita: “É decepcionante, […]. Se ninguém reduz à nudez o que eu 

digo, retirando a roupa e a forma, eu escrevo em vão” (2004, p.336). 

Madame Edwarda é um livro perigoso, e disso somos 

prevenidos desde que o abrimos e encontramos a seguinte 

advertência: 

Se você tem medo de tudo, lê esse livro, mas 
antes, escute-me: se você ri, é porque tem 
medo. Um livro te parece uma coisa inerte. É 
possível. E no entanto, se, como acontece, você 
não souber ler? você deveria duvidar…? Está só? 
está com frio? sabe até que ponto o homem é 
“você mesmo”? imbecil? e nu? (BATAILLE, 2004, 
p.325) 

Em que residiria o perigo de Madame Edwarda? Talvez, na 

tragicidade amedrontadora que o erotismo aí adquire. O perigo de 

encontrar-se como Edwarda tão nua e só frente à violência dos 
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arroubos sensuais e de encontrar na experiência sensual os caminhos 

que levam à morte e, por conseguinte, a uma experiência interior. 

A voz que narra a história de Edwarda não é tão clara, ela está 

embriagada pelo álcool, pelo desejo e isso reflete uma narrativa ébria 

e soluçante. Os devaneios do narrador são interrompidos 

abruptamente por reticências, pontos de suspensão, entrecortados 

por reflexões que, entre seus parênteses, invadem a cena e não 

sabemos de onde vieram, de que tempo vieram. Parece-nos que a 

história se desenrola ao mesmo tempo em que é contada, resultando 

em uma impressão de temporalidade diluída. Aqui, já não são apenas 

as cenas que se sobrepõem, mas sim as frases, expressões, pontos de 

continuação, considerações filosóficas. 

Em Madame Edwarda, a morte não está presente enquanto 

ato (assassínio ou suicídio), mas é evocada enquanto experiência do 

abismo, tal qual o erotismo e a escrita. E assim que o narrador 

encontra Edwarda no bordel e a cena sexual se arma, a morte, já 

insinuada na diluição das vozes que se manifestam no texto, entra em 

cena: 

Madame Edwarda ia diante de mim... entre as 
brumas. A indiferença tumultuosa da sala à sua 
felicidade, à gravidade comedida de seus 
passos, era a consagração real, uma festa 
florida: a morte mesma estava em festa, naquilo 
que a nudez do bordel chama a faca do 
açogueiro [...] ao mais leve movimento, nossos 
corações partidos se abriram para o vazio no 
qual nos perdia a imensidade de nossos 
reflexos. Ao final, o prazer nos perturbou, nos 
levantamos e nos olhamos gravemente. 
(BATAILLE, 2004, p.331) 

A morte apresenta-se na medida em que a nudez do bordel, 

que antecipa o ato sexual, associa-se à faca do açougueiro pronto 

para o abate. A cena sexual na linguagem de bordel é metaforizada 
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em uma expressão que remete à morte: uma morte sacrificial, ritual, 

festiva. O ato sexual é metamorfoseado em assassínio. Após essa 

associação paradoxal, as personagens são introduzidas, pela 

linguagem, no abismo da sensualidade e da morte. 

No entanto, as palavras não são suficientes para expressar o 

vazio que domina a cena, após esse “rito grosseiro”, da “dama” que 

sobe para um quarto de bordel seguida por seu açougueiro, 

evocando ao mesmo tempo uma “solenidade alucinante” (BATAILLE, 

2004, p.331), cuja sequência será concretizada no ato sexual. Assim 

sendo, a insuficiência das palavras em descrever a angústia das 

personagens, diante da experiência do erotismo e da morte, cede 

lugar a dezenas de pontos de seguimento que tomam a página pela 

metade, deixando em suspenso as ações, estabelecendo no vazio da 

linguagem um ponto de intersecção entre a agonia voluptuosa da 

morte e do ato sexual concretizado. 

As experiências sobrepujam a linguagem. Elas ultrapassam as 

possibilidades de expressão. Apesar de parecer contraditório 

demonstrar isso através da literatura, Bataille aceita o desafio e 

debate-se contra a linguagem, forçando-a a dizer o indizível, nos 

lembrando de que um “livro tem seu segredo, devo calá-lo: ele está 

além de todas as palavras” (BATAILLE, 2004, p.336). 

Voltemos ao quarto do bordel, após um rápido e insosso 

acasalamento – que mergulha as personagens num estado letárgico e 

perturbador, depois do “mais leve movimento, nossos corações 

dilacerados se abriram ao vazio” (2004, p.332) –, a narrativa avança – 

desenfreada, vertiginosa e sem fôlego –, seguindo o delírio da loba-

mulher nas ruas propícias ao sexo. 

A esta hora da noite, a rua estava deserta. De 
repente, [...] Edwarda correu só. O arco Saint-
Denis estava diante dela: ela parou. [...] 
deslizou, muda, recuando em direção ao pilar 
esquerdo. [...] quando passei sob o arco de 
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pedra, a capa desapareceu sem fazer barulho. 
Eu escutava, sem respirar [...]. Eu não a via mais: 
uma escuridão mortal caia das abóbadas. Sem 
pensar nem por um instante, eu sabia que um 
tempo de agonia começava. (2004, p.333-334) 

O narrador atordoado e excitado persegue a fantasmagórica 

Edwarda “sem duvidar, nem por um instante, que a morte reinava 

nela” (2004, p.334). Edwarda, absorta em sua busca do abismo, 

empreende pelas ruas um jogo de aparição e desaparição 

angustiante. Esse jogo mergulha o narrador na sufocante obscuridade 

da morte e coloca o sujeito frente ao seu iminente desaparecimento. 

O que procuram essas desvairadas personagens? O horror! Elas 

precisam se deparar com o horror do desaparecimento – 

dramatizado na morte e no erotismo –, para rir dele, enfrentá-lo, 

gozá-lo e nele se recomporem. Mas tudo isso não ocorre 

ludicamente. O desejo de se colocar em jogo é um fardo, é trágico. 

Assim, o narrador geme, hesita, mas avança terrificado buscando o 

encontro tão impossível e esperado do erotismo com a morte da loba 

com sua presa, ao passo que Edwarda chora, tem convulsões, se 

debate “como uma pedaço de minhoca partida.” (BATAILLE, 2004, 

p.335), delira, grita e ri do seu próprio desespero e é esse riso que 

“engaja [Edwarda] nessa via cujo princípio de uma interdição – de 

decências necessárias, inevitáveis – se transforma em hipocrisia 

fechada, numa incompreensão do que está em jogo.” (2004, p.318). 

Enfim, ocorre o encontro da loba com sua presa, a morte se 

dando a ler nos olhos da vítima, do predador e do espectador. Após o 

exaustivo jogo de aparição e desaparição – repetindo o gesto inicial 

de abrir as pernas diante do seu açougueiro, uma abertura ao 

impossível febril do desejo sensual e da morte –, Edwarda atirou-se 

com violência sobre o motorista do táxi que os levaria de volta ao 

bordel. 
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Edwarda, ereta, galopava sobre o trabalhador, 
cabeça jogada para trás [...]. Segurando-lhe a 
nuca, eu vi seus olhos brancos [...]. Seus olhos se 
reestabeleceram [...]. Ela me viu: olhando nos 
seus olhos [...] soube que ela retornava do 
impossível e vi, no fundo dela, uma vertiginosa 
fixação [...] O amor em seus olhos estava morto, 
deles emanava um frio de aurora, uma 
transparência onde eu lia a morte [...] os corpos 
nus, os dedos que abriam a carne, minha 
angústia e a lembrança da baba escorrendo dos 
lábios, tudo contribuía para esse deslizamento 
cego para dentro da morte. (BATAILLE, 2004, 
p.337-338) 

Dessa vez, Edwarda não é apenas a besta pronta para o abate; 

ela é o próprio açougueiro. O desenvolvimento dessa cena é 

acompanhado de perto pelo narrador que está sentado ao lado deles 

no banco traseiro do carro. Antes da finalização do ato sexual, o 

narrador marca precisamente o ponto em que morte e erotismo se 

encontram, esse momento que antecede o gozo supremo da petite 

morte e está situado no limite entre o ato sexual e sua concretização, 

prenunciando o possível desaparecimento do sujeito. A história da 

loba-mulher chega ao fim após esse longo frenesi. 
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Maria Celeste Tommasello Ramos (UNESP) 

O escritor italiano Luciano De Crescenzo nasceu em 1928, na 

cidade de Nápoles, local onde vive atualmente. Engenheiro formado 

pela Università degli Studi di Napoli Federico II, trabalhou por quase 

vinte anos na IBM, chegando até mesmo a ocupar uma diretoria, até 

que resolveu deixar a carreira para se dedicar à atividade de escritor. 

Começou escrevendo o romance Così parlò Bellavista (Assim falou 

Bellavista), obra publicada em 1984, que alcançou rápido sucesso, 

tendo sido traduzida para muitas línguas e transmutada para o 

cinema, com roteiro, direção e participação no elenco de De 

Crescenzo. 

Além do sucesso de seu romance inicial, com a obra Il tempo e 

la felicita, publicada em 1998, venceu o Prêmio Cimitile. Escreveu 

também Oi dialogoi (publicado em 1985), Elena, Elena, amore mio 

(1991), Sembraieri (1997), Nessuno: l'Odissea raccontata ai lettori 

d'oggi (também de 1997), La distrazione (2000), aos quais se 

reuniram ensaios filosóficos (com uma pequena mescla de ficção) 

como Storia della filosofia greca – I Presocratici (1983). Entre os anos 

1984 e 2000, consagrou-se como autor de sucesso internacional, com 

obras traduzidas para dezenove línguas e difundidas em vinte e cinco 

países. Publicou também Storia della filosofia moderna – da Niccolò 

Cusano a Galileo Galilei (2003), Storia della filosofia moderna – da 

Cartesio a Kant (2004) e várias outras obras que mesclam Mitologia, 

Filosofia, Religião, História e acontecimentos corriqueiros da vida do 

autor, num tom bastante cronístico, como as obras Il 

pressappoco(2007), Il caffèsospeso (2008), Socrate e compagnia bella 

(2009), Ulisse era un fico (2010), Tutti santi me compreso (2011), 
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Fosse 'a Madonna (2012), Garibaldi era comunista (2013), Gesùè nato 

a Napoli e Ti porterà fortuna (ambos publicados em 2014). 

De Crescenzo já atuou em vários filmes, tendo contracenado 

com atores famosos como Riccardo Pazzaglia e Sofia Loren. Atua 

como roteirista e diretor também. Constantemente reúne à sua 

atividade de escritor a de divulgador cultural, tendo já atuado 

(principalmente a partir de 1980) na elaboração dos roteiros e na 

apresentação de programas transmitidos pela RAI (Radiotelevisão 

Italiana) cujos conteúdos versam sobre os mitos clássicos, revelando 

sua intenção de divulgar o conhecimento a respeito de Filosofia e 

Mitologia, constituindo-se como um aedo do mundo moderno. Como 

se pode notar, já pelos títulos de suas obras e o conteúdo dos 

programas que realizou para a RAI, o apreço de De Crescenzo pelos 

temas da Mitologia e o empenho em divulgá-los por meio de suas 

narrativas é presença marcante em sua carreira de recriador 

intertextual. 

Tal apreço se evidencia no romance Elena, Elena, amore mio, 

no qual buscamos enfocar a figuração das personagens Elena 

(Helena) e Ekto, no presente estudo. 

Na obra Elena, Elena, amore mio (Helena, Helena, meu amor), 

publicada em 1991, a narrativa começa no ano em que se iniciou o 

litígio entre o guerreiro Aquiles e o chefe dos gregos, o rei Agaménon, 

durante o assédio à cidade de Tróia (narrado na Ilíada de Homero, 

texto-fonte de praticamente toda essa recriação intertextual realizada 

por De Crescenzo). 

No corpus aqui estudado, retomando a trama mitológica da 

obra homérica, o autor italiano, em pleno século XX, recontou 

sequências narrativas que revisitam as de Homero numa moldura 

narrativa toda nova, criação sua que pode ser resumida da seguinte 

forma: um personagem não homérico chamado Leonte protagoniza a 
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narrativa; caracterizado como um rapaz muito jovem. Vai até Tróia, 

no ano final do cerco dos gregos naquela cidade, para procurar seu 

pai desaparecido. Tendo como pano de fundo as batalhas homéricas, 

as aventuras do jovem decrescenziano se desenvolvem em torno de 

uma paixão despertada nele pela bela mocinha Ekto, uma jovem que 

espelha claramente o fascínio que também Helena despertou nos 

homens de sua época. Para Leonte, Ekto é muito mais do que 

simplesmente semelhante à esposa de Menelau, Ekto é a própria 

Helena, e será por ele assim chamada conscientemente, como se 

pode comprovar no seguinte trecho:  

Come hai detto che si chiama questa donna che 
rassomiglia a Elena? chiese Tersite.  

“Ekto, si chiama Ekto, ma io preferisco chiamarla 
Elena” (rispose Leonte) 

“Il nome non mi sorprende”, precisò Tersite 
"anzi conferma quel che da sempre vado 
dicendo agli Achei. Noi stiamo combattendo per 
una femmina che non esiste: Elena non è una 
donna – Elena è un simulacro. D’altra parte, 
cosa vuol dire ektos? Vuoldire fuori, esterno, 
apparenza, nuvola, fumo. Elena èun fantasma!’ 

(DE CRESCENZO, 1991, p.157)
xxvi3 

A Helena de Leonte é um fantasma da Helena de Páris, mas 

Ekto (do grego ektós, que significa realmente “por fora”, parte 

externa; daí se origina a palavra ectoplasma, cujo significado é molde 

externo ou substância que se exterioriza), a Helena de Leonte, não se 

unirá a ele durante as aventuras e encontros que vive no decorrer do 

romance, ele terá que abrir mão dela para procurar o pai – 

                                                           
3
 Todas as traduções de citações deste texto constam ao seu final e são de 
responsabilidade do autor. [Nota do editor] 
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Neopulol’Onesto – Rei da Ilha chamada Gaudos, desaparecido 

durante os combates contra Tróia. 

Leonte conta com a companhia e a ajuda de seu Mestre 

Gemonide. De Crescenzo cria um protagonista que segue o modelo 

de um personagem homérico de outra obra (não da Ilíada), como já 

dissemos em Ramos & Bellissimo (2017), o personagem 

decrescenziano é feito à imagem e semelhança de Telêmaco, o filho 

de Ulisses que, na Odisseia, cansado do assédio dos príncipes à sua 

mãe Penélope, e do atraso de seu pai em retornar da Guerra de Tróia 

para o reino deles (a ilha de Ítaca), parte em seu encalço e, depois de 

uma série de encontros e informações, retorna com resultados 

positivos à sua ilha de origem. 

O percurso de Leonte é muito parecido. Ele parte à procura do 

pai final e, no final do romance decrescenziano, retorna para Gaudos, 

pequena ilha ao sul de Creta. O jovem é descrito da seguinte forma 

nas primeiras páginas do romance: 

Seduto a prua su un groviglio di cime, c’era un 
giovane guerriero dai capelli rossi e gli occhi 
verdi: era Leonte, l’unico figlio di Neopulo, il re 
di un’isoletta chiamata Gaudos, distante una 
ventina di miglia da Creta. [...] E benché eccitato 
dall’idea di combattere fianco a fianco con eroi 
del calibro di Aiace Telamonio o di Achille, esseri 
per lui simili agli Dei, provava tuttavia un certo 
timore ad avviarsi alla conoscenza del mondo 
proprio con una guerra. Aveva appena compiuto 
sedici anni e solo da pochi giorni indossava in 
“chitonamfimaschalos”, la tunichetta con la 
quale i ragazzi benestanti di Gaudos 
informavano la cittadinanza di essere diventati 
maggiorenni. (DE CRESCENZO, 1991, p.14-15)

xxvii
 

Esse jovem de dezesseis anos, alegre, temeroso, ansioso, 

depois de muito procurar, depois de encontrar vários guerreiros 
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envolvidos no assédio à Tróia, assiste a vários episódios importantes 

da guerra, participa da maioria, é protegido por seu Mestre e 

acompanhante, e acaba reencontrando o pai, na queda de Tróia, 

quando os gregos, por meio do engenho do cavalo de madeira 

arquitetado por Ulisses no qual também Leonte se escondeu com os 

outros soldados, invadem a cidade. 

Apesar de cumprir seu intento e encontrar o pai, para a 

surpresa de nosso herói, Neópulo está casado com Ekto e já teve com 

ela um filho chamado Creneo. Juntos, os quatro se dirigem para 

Gaudos, para retomar o trono. No entanto, na chegada do grupo, o 

tio Antifínio, que havia ocupado o posto máximo no governo durante 

a ausência de Neópulo, cria uma disputa com seu irmão por meio de 

luta e o mata. Revoltado, o povo tira a vida de Antifínio. Assim, como 

herdeiro do trono, Leonte assume o papel de Rei da Ilha e se casa 

com Ekto, a viúva de seu pai, de forma que finaliza a narrativa 

unindo-se à amada, que fora sua madrasta, e se torna pai de Creneo, 

também seu meio-irmão. 

Leonte, com toda sua ingenuidade e imaturidade, ao final da 

narrativa, termina por ser caracterizado como um herói clássico e o 

marido legítimo da amada Ekto, cuja figuração é bastante insólita 

durante o romance. 

A nosso ver, o texto de chegada escrito por De Crescenzo, por 

ser composição fantástica, visto que é mitológica, provoca a irrupção 

do insólito no texto literário na recriação da personagem Helena, a 

partir daquela criada por Homero, e na criação completamente nova 

de Ekto, exclusividade decrescenziana e não fruto de recriação 

intertextual. 

Já na “Premessa” do romance corpus de nossa pesquisa, o 

escritor declara: “Personaggio ambiguo, sempre oscilante tra la 

passione e ilrimorso, Elena ci guarda. Vittima o colpevole che sia, è lei 
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l’unico motore del mondo” (1991, p.17)xxviii. O percurso de Helena foi 

desde a mulher belíssima raptada por Páris, passando por aquela que 

se tornou amante de seu raptor, passou pelas mãos de soldado grego 

até chegar ao da mulher que volta para o marido Menelau ao 

reencontrá-lo, dentro dos muros de Tróia. 

De Crescenzo descreve uma Helena não muito inocente e nem 

vítima indefesa do rapto de Páris: 

Oddio, tanto fragile e indifesa la signora non 
doveva essere se poi, fuggendo, trovò il tempo 
di passare dal tempio di Apollo e di fare piazza 
pulita di tutto quello che c’era di prezioso nei 
forzieri, quindi di caricare su due mule tutti i 
gioielli della dote e di farsi scortare da cinque 
collaboratrici familiari. La tesi, secondo la quale 
sarebbe stata vittima di un incantesimo di 
Afrodite, non è che regga molto, anche perché 
quando si scappa per amore, si scappa, e non ci 
si porta dietro l’argenteria! (DE CRESCENZO, 

1991, p.50-51)
xxix 

A figuração de Helena acontece, como podemos ver, de forma 

a descortinar a ambiguidade da mulher mais bela do mundo, e fazer 

com que o leitor veja quanto de calculista e ambiciosa ele encarnava. 

No capítulo XV da obra decrescenziana, intitulado “Il tallone di 

Achille”, há a seguinte passagem a respeito de Helena, tendo sido 

capturada pelos gregos, é destinada a Deifobo: “Ed Elena cosa ne 

pensava diquesto suo passare da unlettoall’altro? Ormai la poverina 

era giunta al suo quarto marito: dopo Teseo, Menelao e Paride, 

adesso si vedeva assegnata a Deifobo” (1991, p.224)xxx. Esse juízo que 

o texto vai propondo a respeito de Helena tem sua conclusão na 

seguinte afirmação: “Le versioni sono divergenti, e divergenti sono i 

giudizi su Elena che per alcuni è la personificazione dell’adultera e 

della rovinafamiglie, per altri invece una vittima di eventi più grandi di 

lei” (1991, p.224)xxxi. Assim, a ambiguidade interpretativa a respeito 
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de Helena permanece inalterada em relação aos textos da 

Antiguidade Clássica, principalmente considerando o que afirma 

Grimal a respeito desse personagem mitológico. Segundo o 

estudioso, sua representação em diversos textos da Antiguidade é 

“muito complexa, evoluiu bastante depois da epopeia homérica e 

carregou-se de elementos muito diversos que progressivamente 

esconderam a narrativa primitiva” (2005, p.197), ou seja, De 

Crescenzo a representa dessa forma complexa, ambígua, 

considerando a representação homérica, mas também as outras 

retomadas sucessivas da personagem. 

Já Ekto, a nosso ver, foi caracterizada de forma diversa por De 

Crescenzo, apesar de ser tão semelhante à Helena, como podemos 

verificar no trecho da primeira conversa entre Leonte e ela: 

Quando finalmente vide Ekto, restò senza fiato: 
mai nella vita aveva incontrato una donna così 
bella, e non si tratava solo di bellezza di forme, 
ma di un qualcosa di molto più sottile, di più 
misterioso. Avvertì sulla pelle una specie di 
flusso magnetico che lo pervase tutto e gli 
impedì di distogliere lo sguardo dal suo viso. Per 
prima cosa sospettò che si trattase di Elena in 
persona. Le descrizioni che gli avevano fatto 
dalla regina di Sparta, durante le notti di veglia, 
corrispondevano esattamente alle fattezze della 
donna che ora gli stava di fronte. 

“Ma...” balbettò Leonte “tu sei...” 

“Elena?” lo anticipò lei sorridendo. “No, non 
sono Elena, sono Ekto: a Elena somiglio soltanto. 
A Troia molti mi chiamano con questo nome, ma 
lo fanno solo per lusingarmi: lei è molto più bella 
di me.” 

“E io come dovrò chiamarti: Ekto o Elena?” 
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“Chiamami come vuoi, o mio bell’Acheo. Se 
chiamarmi Elena ti procura un’emozione, fallo 
pure; vorrà dire che fingerò di essere la tua 
Elena, la stessa che prima fu di Teseo, poi di 
Menelao e infine di Paride. Ma a questo punto 
anche tu dovrai fingere di essere il mio amante, 
e dovrai accarezzarmi i capelli e sussurrarmi 

parole d’amore!” (1991, p.155)
xxxii 

Evidencia-se, no trecho citado, o fascínio exercido por Ekto em 

Leonte, e a aproximação da imagem à figuração da imagem de 

Helena. São ambas, a nosso ver, inspiradoras do amor transformador, 

que movimenta os homens para irem em sua busca de alcançar seu 

objeto do desejo: Menelau e todos os gregos em busca de Helena, 

“raptada” por Páris e Leonte em busca de Ekto, que desaparecerá 

também para ele, como Helena desaparecera para Menelau, e 

reaparecerá casada com seu procurado pai. Eles dois se resignam a 

ficar separados amorosamente, mas o Destino, como ficamos 

sabendo no capítulo “Epilogo” (1991), se encarrega de reuni-los por 

meio da ação do tio, que assassina o pai de Leonte, é executado pelo 

povo vingativo e deixa livre o trono e a mão de Ekto, agora viúva, para 

Leonte. Menelau e Leonte, ao final de seus percursos nas 

representações literárias, tiveram as amadas em retorno. Helena e 

Ekto, as ambíguas figuras representadas insolitamente, passivamente 

retornam à união com o marido e com o amado, respectivamente. 

Em diversos trechos do romance decrescenziano, Leonte não 

está certo se Ekto existe, se é a própria Helena que vê ou se as duas 

são figuras insólitas, fantasmas da mente dele. Tal fato pode ser 

verificado, por exemplo, no capítulo “XVI – Il cavallodilegno”, no qual 

o narrador nos apresenta a confusão vivida pelo herói Leonte, que se 

coloca junto com os gregos, no ventre do cavalo de madeira ofertado 

aos troianos como ardil projetado por Ulisses. Ao sair daquele ventre, 

enquanto estão bêbados ou dormindo os troianos, e a procurar 

desesperadamente Ekto para salvá-la, Leonte vai cogitando se Ekto 
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realmente existia: “E se lastessa Ekto non fosse maiesistita? E se fosse 

davvero un simulacro, un miraggio, un parto della fantasia, una 

proiezione della sua voglia d’amare, como peraltro aveva sempre 

sostenuto Tersite?”xxxiii(1991, p.238-239). 

Assim, duvidando da existência de Ekto, e se questionando a 

respeito da possibilidade real de encontrá-la para salvá-la, Leonte vai 

seguindo sua busca. Mas a encontra, protegida por seu próprio pai – 

Neópulo – agora casado com Ekto e pai do filho que ela carrega nos 

braços. Os dois reconhecem Leonte, esclarecem-no a respeito de 

tudo, e ele se resigna a levá-los consigo para Gaudos, como bom 

filho. 

Assim, nessa trama narrativa de Leonte e Ekto, que De 

Crescenzo cria como moldura para recontar, dentro dela, a narrativa 

homérica da Guerra de Tróia, o escritor italiano figurativiza sua nova 

personagem Ekto de forma ambígua, insólita, à imagem e 

semelhança da Helena homérica revisitada. 

Assim, acreditamos que Luciano De Crescenzo, ao compor o 

romance Elena, Elena, amore mio (primeiro da série de três nos quais 

retoma os textos-fonte Ilíada e Odisséia, formada por ele, por 

Nessuno e por Ulisse era um fico), demonstrou a mesma preocupação 

didática presente nos programas televisivos produzidos pela TV 

italiana RAI, com o intuito de recontar essas histórias importantes 

para a humanidade desde muitos séculos antes de Cristo, mas de 

uma maneira mais cativante para o público de hoje, recriando-as 

intertextualmente pelo viés estilístico e parafrásico ao mesmo tempo. 

Estilístico porque faz nova moldura, conta de forma divertida, insere 

comentários em tom de crônica, etc. Parafrásico porque conta os 

principais fatos que envolvem a guerra de Tróia no mesmo eixo das 

obras homéricas. 
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Ele teve a preocupação de caracterizar figurativamente uma 

Helena toda sua – a personagem Ekto,  ela é estilização e paráfrase, 

ao mesmo tempo, da Helena homérica. Paráfrase porque é 

semelhante em aparência e também fascina os homens, mas, ao 

final, ao ser encontrada por Leonte, desponta a qualidade de ser fiel 

de Ekto, diferentemente da Helena homérica. 

No romance decrescenziano estudado, pudemos verificar que 

acontecem as recriações dos principais acontecimentos da Ilíada e há 

referência direta à Odisséia, em relação ao paralelo da narrativa 

moldura com o percurso de Telêmaco a procura do pai no texto-fonte 

e o percurso de Leonte a procura do pai no texto decrescenziano. 

Numa nova perspectiva menos sagrada, menos formal, mais 

descontraída e divertida, seja por meio de nova moldura, seja pelo 

acréscimo de comentários muito particulares realizados pelo autor 

De Crescenzo, acrescentando elementos que não estavam nas 

epopeias homéricas e, ao mesmo tempo, atualizando os mitos 

homéricos, como a garantir-lhes a permanência. 

A nosso ver, o fantástico ou o insólito, entendidos de forma 

mais abrangente, estão presentes também na releitura das narrativas 

mitológicas que trazem aos tempos contemporâneos aqueles valores 

humanos presentes no inconsciente coletivo desde a Antiguidade 

Clássica e que continuam a significar, não mais como sagrado como 

na Grécia ou na Roma antigas, mas que perduram por ser uma 

representação simbólica dos valores e das reflexões sobre amor, 

paixão, ódio, ira, e tantos outros sentimentos que foram 

determinantes na Antiguidade e que continuam a ser vividos e a 

mover as sociedades humanas desde aqueles tempos remotos até a 

contemporaneidade. 

DE CRESCENZO, Luciano. (1991). Elena, Elena, amore mio. Milano: 
Mondadori. 
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Mauro Cavaliere (Stockholms universitet) 

Para enquadrar corretamente a questão, é preciso 

problematizar o conceito de insólito. Neste simpósio faz-se referência 

ao inusitado, inverossímil, ou incómodo e impossível. Na opinião de 

Flavio García (2014, p.3), o insólito parece vinculado à ruptura de um 

padrão estabelecido pela estética realista que domina as letras desde 

há um século e meio, o que comporta uma subversão dos elementos 

de discursivização organizados ao redor das noções de tempo, 

espaço, personagem e, finalmente, as relações autor-leitor. Em 

particular, o insólito seria vinculado ao conceito de fantástico, tal 

como entende Todorov. 

Concordo plenamente e apenas quero acrescentar que a 

recriação de um mundo passado ou a criação de um mundo futuro 

(distópico ou utópico, seja o que for) é, em si mesma, uma adesão a 

uma estética antirrealista, e como tal, comporta, por extensão, uma 

ameaça desestabilizadora ao “nosso mundo”. Isto se, por “nosso 

mundo”, se entender um presente mais ou menos dilatado ou, por 

outro lado, a inserção do mundo diegético num passado tão próximo, 

onde se sugere que, essencialmente, nada mudou em relação ao 

presente. Na verdade, a estética pós-moderna habituou-nos a outro 

tipo de relação temporal, onde o passado, ou mais exatamente a 

mudança social marcada pela contraposição entre passado e 

presente, é um elemento usual. Aliás, quando considerarmos que um 

dos traços salientes do romance histórico contemporâneo é, muitas 
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vezes, a presença simultânea do histórico e do fantástico, eis que a 

inverosimilhança da personagem se torna a norma. 

O objeto desta comunicação será, justamente, a maneira com 

que, por meio da circulação nacional e internacional do romance, o 

inusitado pode transformar-se em paradigma. Pela natureza do 

simpósio em que ela se insere (a figuração da personagem na 

literatura europeia de língua italiana, francesa, alemã e inglesa), 

escolheu-se como texto privilegiado La lunga vita di Marianna Ucrìa 

(1990), de Dacia Maraini, mencionando-se ocasionalmente as 

protagonistas femininas de Memorial do Convento (1982), de José 

Saramago e Lillias Fraser (2001), de Hélia Correia, isto é, 

respectivamente, Blimunda e a menina que dá o título ao romance. 

Marianna Ucrìa, a protagonista do romance de Dacia Maraini, 

representa, assim como as suas duas homólogas na literatura 

portuguesa, uma mulher dotada de poderes sobrenaturais que vive 

no século XVIII. Dizer “dotada“, no caso de Marianna Ucrìa, talvez não 

seja correto, visto que, se no caso das duas homólogas portuguesa e 

escocesa o poder sobrenatural é congênito, Marianna Ucrìa vai 

adquirindo os seus poderes paulatinamente, sendo este, a meu modo 

de ver, um dos traços que a distingue das outras duas. 

Terminada esta introdução, resumirei assim os passos 

seguintes: antes de tudo tentar-se-á fornecer alguma informação 

sobre o romance de Dacia Maraini o qual, mesmo tendo gozado de 

um considerável êxito internacional, foi traduzido para dezessete 

línguas só na década de 19904; é provável que, num simpósio que 

abarca literaturas em quatro línguas, não seja tão conhecido. Depois 

procurará descrever-se brevemente a estrutura discursiva do 

romance; e, finalmente, discutir-se-á abreviadamente a gênese do 

romance, atentando no processo de construção da personagem da 

                                                           
4 Ver Golini, Apud MARAINI, 2004, p.175 
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protagonista para depois passar à comparação com os dois romances 

portugueses. 

O que se conta no romance é a história de uma duquesa surda-

muda que é obrigada a se casar, aos treze anos, com um tio trinta 

anos mais velho, narrando seus cinco partos, suas relações com a sua 

família e, em determinados momentos – que não são poucos – suas 

relações com criados, capatazes, arrendatários. Obviamente, a 

comunicação de Marianna é dificultosa e tem lugar por escrito, no 

entanto, pouco a pouco, o leitor se dá conta que a protagonista 

começa a ler os pensamentos das pessoas que lhe estão próximas, e 

com cada vez mais lucidez. Aquando da morte do marido, Marianna 

começa a tomar conta da administração das terras, envolve-se num 

flerte com um criado, Saro, e, finalmente, ao ler os pensamentos de 

um dos irmãos mais velhos, chega a saber, como aliás já suspeitava, 

que não é surda-muda desde o nascimento, mas que a incapacidade 

fora causada pela violência sofrida aos cinco anos por parte do 

mesmo tio que, oito anos mais tarde, para compensar o dano, casou-

se com ela. No final, assiste-se, por um lado, às tentativas de casar o 

criado e sair do impasse de um amor “desacertado”; por outro, ao 

namoro – puramente intelectual – com Camalèo, o prefeito de 

Palermo. Mesmo sendo tão cobiçada, Marianna Ucrìa decide deixar a 

ilha pela primeira vez na sua vida, acompanhada de uma criada (já 

uma companheira, em realidade), para viajar pela Itália, onde ela 

segue viagem apesar dos deveres que a chamam de volta à Sicília. 

O título do romance parece remeter a uma narração biográfica 

e, com efeito, a protagonista tem uma posição claramente 

predominante ao longo de um relato que se estende por mais de 

duzentas páginas. Se nos limitarmos ao relato primário, a fábula 
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estende-se desde os sete até os quarenta e cinco anos de idade da 

protagonista, idade em que o relato se interrompe. 

Mesmo se tratando de um relato fundamentalmente 

biográfico, o narrador é heterodiegético, ainda que, inevitavelmente, 

privilegie uma focalização interna sobre a protagonista, embora, 

como se verá, nem sempre. Efetivamente, a capacidade de captar os 

pensamentos dos outros por parte de Marianna leva, 

ocasionalmente, a vários casos de ruptura do código que domina o 

resto do romance: nos casos dos episódios telepáticos, a passagem 

da focalização interna fixa para uma focalização múltipla ou para uma 

focalização externa. Este dispositivo é, provavelmente, o mais denso 

de implicações: de modo diegético, pois permite a Marianna 

conhecer o pensamento de outras personagens; de modo ideológico, 

pois permite à autora destacar o tema da subalternidade feminina; 

de modo estético, sendo a personagem fantástica um dos aspetos 

mais apreciáveis do romance; finalmente, de modo estilístico, pois 

permite à escritora entregar à sua obra uma fluência discursiva que 

as dificuldades de comunicação da protagonista comprometem (o 

que é evidente nos primeiros capítulos). 

Com efeito, é justamente o estratagema dos poderes 

telepáticos que facilita a leitura (e creio que também a escritura) do 

romance. Isto acontece, em grande medida, porque, devido às 

limitações da surdimudez, a trabalhosa comunicação de breves frases 

trocadas através de um aparato complicado torna pouco fluido o 

desenrolar da intriga. 

Costuma-se dizer desde há dois séculos, na esteira de Manzoni 

(1991, p.297), que o romance histórico esfacta atque infecta, isto é, 

que é constituído pela presença simultânea de personagens e 

acontecimentos históricos e inventados, parece uma verdade 

inquestionável, todavia, um dos aspectos mais fascinantes do 
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romance histórico consta na dificuldade de estabelecer fronteiras 

nítidas entre o referencial e o ficcional: a protagonista do romance 

em questão representa um destes casos, sendo, em algum sentido, 

um híbrido entre os dois tipos. 

Marianna Ucrìa é, pois, uma personagem construída a partir 

das poucas notícias que Dacia Maraini teve de uma antepassada dela, 

a duquesa Marianna Alliata Valguarnera (1730-1794). A escritora 

travou conhecimento da antepassada, vendo um retrato da duquesa 

aquando de uma visita na Villa Valguarnera5, em Bagheria, a uns 20 

km de Palermo, na década de 1980 e por meio das poucas notícias 

que dela deixou uma tia da autora (Felicita Alliata, nascida em 1876), 

a qual publicou um livro sobre a Villa e os seus tesouros artísticos em 

1949. O que Dacia Maraini recolheu, afinal, foram apenas dois dados, 

que, no entanto, terão um peso enorme na construção da intriga 

romanesca: a surdimudez da Valguarnera e o fato de ela ter sido 

casada com um tio, Pietro Valguarnera. O que a autora pôde observar 

no retrato, entre outros detalhes, foi a folha de papel que Marianna 

Valguarnera tinha na mão e que apontava para o fato dela ser surda-

muda, pois, come refere o livro da tia Felicita, Marianna, “tiene in 

mano um foglio, ché lo scrivere era il suo solo modo di esprimersi. Era 

nominata la muta” (MARAINI, 1993, p.164). Parece-me um 

procedimento análogo ao que levou de Madame Pedegache a 

Blimunda: a construção da personagem é claramente ficcional, 

apesar da preservação nítida de um elo com o elemento histórico 

(BALTRUSCH, 2014). 

É preciso acrescentar, por sinal, que a Villa Valguarnera – ou 

melhor, as suas dependências e mais especificamente as estalagens 

do solar – foi o lugar onde a família de Dacia Maraini morou durante 

                                                           
5 Foi construída pela iniciativa da própria Marianna e do marido Pietro Valguarnera, 
ainda que no romance a construção seja atribuída inteiramente à Marianna. No que 
diz respeito à história da Villa Valguarnera, ver MARAINI, 1993, p.68-69, 76-78, 120, 
162. 
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alguns anos a partir 1946 quando, sem nenhum recurso econômico, 

voltou do Japão no fim da Segunda Guerra Mundial. 

E agora passemos à análise da personagem, nomeadamente às 

implicações das suas propriedades insólitas, antes de tudo a partir de 

uma perspectiva quantitativa. 

Os episódios telepáticos são, no total, oito. O primeiro refere-

se à parteira que assiste Marianna quando nasce a terceira filha dela, 

Manina, (cap.VIII), três dizem respeito à criada Innocenza (caps.XI, 

XVII, XXV) e os outros dizem respeito à filha Felice (cap.XVII), ao 

marido (cap.XII), a don Pericle (cap.XXVII) e, finalmente, ao irmão de 

Marianna, o abade Carlo (cap.XXXIV), cujos pensamentos revelam à 

Marianna Ucrìa o trauma infantil e a terrível causa da sua 

surdimudez. 

Como as implicações ideológicas ainda não foram destacadas, 

convém analisar os episódios telepáticos que se referem à 

personagem com a qual este contato é mais frequente: a cozinheira 

Innocenza. 

Sabe-se bem que, normalmente, de cozinheiras e criadas não 

se conservam retratos, mas mesmo assim esta personagem, 

aparentemente inventada, tem as suas raízes na biografia de Dacia 

Maraini. Em Bagheria (1993), faz-se de morada referência a uma 

idosa empregada que a autora conheceu nos anos em que morou nos 

anexos do “solar avoengo”: 

la buona e generosa Innocenza, il corpo grasso e 
sfatto, un sorriso sempre pronto sulle labbra [...] 
cuciva tutto il giorno, la grassa Innocenza e 
teneva d’occhio il cancello [...] Non avevo più 
pensato a lei per anni, ma aprendo il cancello ho 
sentito improvvisamente la sua mancanza. Era 
stata una presenza benigna, una parca buona, 
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che sapevo avrebbe cucito e ricucito i fili del mio 
destino. (MARAINI, 1993, p.70-71) 

Enfim, a idosa costureira da década de 1940, cujo nome é 

conservado, é transfigurada na cozinheira do século XVIII. Para além 

da homenagem, pessoal e simbólica, o procedimento parece 

obedecer à vontade autoral de vincular, onde tal for possível, a 

invenção à realidade. O episódio mais significativo que se refere à 

cozinheira parece-me o segundo: 

Domattina alle cinque di nuovo com le mani nel 
carbone [...] ad accendere quel maledetto fuoco 
[...] poi ci sono i pesci da sbudellare e poi dovrà 
decifrare i bigliettini disegnati da quella pazza 
della duchessa che ogni cinque minuti cambia 
idea su quello che vuole mangiare e pretende di 
farglielo capire con dei disegni stravaganti  [...] e 
tutto per quelle miserabili quattro monete 
d’argento. [...] Don Raffaele conta e riconta 
prima di dargliele [...]“con tutti quei soldi che ci 
fai? Prenditi um marito, te lo potresti pure 
comprare” [...] un marito io? Per fare la fine 
delle mie sorelle che una prende le pedate 
appena apre bocca e l’altra è rimasta sola come 
un ciuccio perché lui se n’è andato con una di 
vent’anni più giovane [...] le gioie del letto? Ne 
parlano le canzoni, i libri che legge la duchessa, 
ma forse che lei... ha mai conosciuto le gioie del 
letto? (MARAINI, 1990, p.61-63) 

Até a esta fatídica noite, Marianna Ucrìa só captava frases, 

pedaços de pensamentos à toa (1990), mas desta vez capta um 

monólogo extenso, um copioso fluxo de pensamentos que a fere, 

porque a “figlia di um soldato di ventura [...] analfabeta, senza un 

affetto al mondo” (1990, p.63) sente piedade por ela, “la grande 

duchessa che discende direttamente da Adamo per via paterna” 

(1990, p.63). O acontecimento traumatiza-a ao ponto de só ter se 
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arrependido de ter espreitado no quarto de Innocenza. O que revela 

a cozinheira? O afazer quotidiano observado do ponto de vista de 

quem trabalha das cinco da manhã até uma da noite, aturando as 

birras dos filhos da duquesa e da própria Marianna. O episódio é 

representativo daquilo que podemos denominar tópico da 

solidariedade interclassista que, no entanto, é regularmente marcado 

por aquilo que se poderia denominar a isotopia da separação (ou da 

distância, ou da diversidade)6. Trata-se da mesma distância que 

Marianna experimenta por ser muda, intelectual, progressista7 como 

se pode notar também no terceiro episódio telepático que revela a 

Marianna as críticas de Innocenza sobre a excessiva benevolência 

com que ela trata Peppinedda e Saro. Este evento denuncia 

igualmente que os sentimentos entre a duquesa e o criado são 

transparentes e, sobretudo, que a visão aberta e tolerante da senhora 

para com os seus subalternos não é de modo algum compartilhada 

pela cozinheira: 

Troppo stravagante questa duchessa, non ha il 
senso delle proporzioni.. ciascuno a suo posto e 
se no il mondo diventa un caravanserraglio [...] 

                                                           
6A articulação entre tópico e isotopia é inspirada por Eco (1979, p.87-92). 
7Vale a pena acrescentar mais algumas palavras sobre a caracterização da 
protagonista. Marianna Ucrìa é vitima de uma sociedade patriarcal e conservadora e 
a própria ação do romance faz com que se caracterize como uma mulher progressista 
e iluminada. Tal é demostrado pela generosidade com que acolhe Fila (cap.X) e mais 
tarde o seu irmão(cap.XXI); porque toma partido pela filha Giuseppa quando recusa 
casar o homem que lhe tinha imposto o pai, tio e marido de Marianna (cap.XXVIII); 
pelo prisioneiro insolvente que ela manda libertar (cap.XXVII), pelas leituras de Hume 
e Voltaire (cap.XVIII). Enfim, nascida em plena vigência do antigo regime, sob o 
estrito código social da época da Contrarreforma e na única região italiana em que 
foi implantada a Inquisição espanhola, Marianna projeta-se com vigor para o Século 
das Luzes. A sua diversidade é-lhe revelada pelas diferentes personagens cujos 
pensamentos ela capta: a diversidade marcada pelos pensamentos do marido 
hiperconservador, claro, mas também por pessoas de outra camada social como don 
Pericle (mas isto é previsível) e Innocenza. 
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oggi Fila, domani Saro, e perfino quella piccola 
delinquente di Peppinedda che fra lei e un cane 
c’è solo la differenza di due zampe. (MARAINI, 
1990, p.216-217) 

Enfim, captar os pensamentos de Innocenza revela a Marianna 

a distância constituída pelos privilégios da nobreza à qual pertence e, 

ao mesmo tempo, a distância ideológica que a sua liberalidade 

provoca, até mesmo nos meios mais humildes. Se a surdimudez é um 

motivo de instrução, os poderes sobrenaturais são um meio para 

obter um conhecimento mais objetivo sobre a sua pessoa. No 

entanto, se este tópico reitera a isotopia da distância (ou separação 

ou diversidade), outro tópico, o da violência de género, ativa a 

isotopia da proximidade ou identidade. 

Um dos episódios mais intensos de Bagheria refere-se aos 

casos de incesto, nomeadamente a casos de violência persistente dos 

pais para com as filhas. Vou citar um dos últimos porque, neste 

itinerário sobre a construção de histórias (por meio de personagens), 

é terrivelmente parecido (além de ser terrível em si) com o caso da 

duquesa: 

Proprio a Bagheria c’erano due casi palesi che 
tutti conoscevano e che non sarebbero mai stati 
denunciati. [...]. Un altro padre [...] aveva 
abusato della figlia quando aveva sei anni. 
Sempre sotto gli occhi ciechi della moglie. E 
aveva continuato ad abusare di lei, come per un 
sacrosanto diritto, anni dopo anni. Poi, quando 
la figlia sedicenne si era sposata, aveva 
cominciato ad abusare della seconda figlia che 
ne aveva dieci, e quando questa a sua volta era 
cresciuta […] l’uomo si era rivolto alla terza 
figlia, rendedola gravida e costringendola a 
abortire. (MARAINI, 1993, p.144-145) 
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O episódio tem, no romance, uma ressonância com o de Lina e 

Lena, as filhas do cabreiro Ciccio Calò (1990, p.41, 61-62), mas, 

sobretudo, destaca a analogia com a nobre Marianna Ucrìa que 

sofreu a mesma sorte. Quanto ao episódio da violência pedófila para 

com Marianna, vale a pena, abordando-o do ponto de vista técnico-

narrativo, sublinhar mais uma vez a ruptura do código vigente, ou 

seja, a passagem da focalização interna para a focalização externa: 

uma personagem sabe mais do que o narrador. Essa personagem é o 

irmão mais velho de Marianna, o abade Carlo: 

I pensieri del fratello scivolano con facilità dalla 
testa di lui a quella di lei [...] “ma è vero, parlava 
quando aveva quattro, forse cinque anni,... lo 
ricorda benissimo [...] una sera si erano sentiti 
dei gridi da accapponare la pelle e Marianna con 
le gambe sporche di sangue era stata portata via 
[...] lo zio Pietro, quel capraro maledetto, l’aveva 
assalita [...] e dopo [...] quando Marianna era 
guarita, si era visto che non parlava più”. (1990, 
p.206, 209-210) 

Também este traço marcante do patriarcalismo siciliano do 

passado remoto e próximo – e, come alude brevemente a autora, 

também atual (1993, p.144) – é recuperado e transposto no romance, 

aliás, numa posição privilegiada, pois constitui “o acontecimento” da 

vida de Marianna e, claro, também do romance. Institui-se, desta vez, 

uma proximidade entre as personagens femininas que prescinde da 

sua origem social, onde o tópico da violência de género introduz a 

isotopia da identidade de gênero.  
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Como já foi referido, o relato primário estende-se por uns 

quarenta anos. É preciso acrescentar que a fluência cronológica é, na 

melhor das hipóteses, ilusória já que a ordem linear dos 

acontecimentos é intercalada pela constante presença de analepses 

internas e, várias vezes, por algumas analepses externas8. Nesta 

proliferação de analepses, a determinada altura, faz de contraponto 

uma prolepse que introduz o leitor no imaginário (neoclássico, 

romântico, moderno, pós-moderno...) do século XVIII: trata-se do 

episódio do martírio de sóror Palmira. Não é o primeiro episódio em 

que se assiste a uma execução, mas este é de carácter diferente com 

respeito ao primeiro, pois, no que abre o romance, Marianna assiste 

pessoalmente à execução do brigante (isto é, bandoleiro), ao passo 

que a assistência de Marianna Ucrìa ao suplício da monja queimada 

como herege é puramente imaginária, ou melhor, “visionária”. 

Vamos resumir muito brevemente: no capítulo XVII, Pietro 

Ucrìa exige que Marianna Ucrìa assista a um auto de fé em que se 

queimarão dois hereges: a já citada sóror Palmira e mais outro 

monge. Marianna Ucrìa não tem a menor vontade de ir a Palermo e 

assistir ao auto de fé e, enquanto pensa numa desculpa para se 

isentar, tem esta visão onde ela vê sóror Palmira: 

Salire ad uno ad uno i gradini di legno del 
patibolo. I piedi scalzi, le mani legate dietro la 
schiena [...] Suor Palmira sente salire l’odore 
aspro delle fascine […] come farà a resistere fino 
alla fine? […] delle mani sbrigative si alzano sulla 
sua testa e le impiastricciano i capelli di pece […] 
una torcia accesa verso quei capelli imbrattati e 
la testa della donna si accende e fiammeggia 

                                                           
8As primeiras, completivas, têm a óbvia função de preencher o vazio deixado pelas 
elipses de variável extensão, que separam os quarenta e três capítulos do romance; 
as segundas são de carácter histórico ou genealógico. 
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come una corona splendente. E il pubblico 
applaude. (MARAINI, 1990, p.97) 

Vale a pena destacar que nestas linhas do texto há uma 

inopinada transposição espacial que nos coloca de repente em 

Palermo e que a visão (desta vez é uma visão verdadeira: não são 

pensamentos de outros, não são palavras, são imagens “em direto”) 

se interrompe subitamente para que o leitor volte a Bagheria e à 

conversa/pantomima com o marido: 

{a} Nel momento in cui le fiamme a raggiera 
hanno acceso i capelli di suor Palmira Malaga è 
scoppiato un boato. Marianna lo sente vibrare 
nella pancia. [...] {b} Marianna allunga una mano 
al cordone del campanello. Lo tira più volte, 
insistente. Poco dopo vede aprirsi la porta e 
affacciarsi la testa di Fila. (1990, p.98) 

Eis que o leitor, na passagem de {a} a {b} se encontra de novo 

na casa de Marianna que chama a sua criada com uma sineta. Volta-

se ao relato primário e, obviamente, ao espaço da abertura do 

capítulo, à Villa. 

Este episódio proléptico permite-nos uma interessante 

comparação com um episódio parecido em que uma habitual vidente 

tem uma visão parecida: 

Lillias gritou e o padre olhou para ela. Olhava 
como um vivo, ainda que a língua saísse inchada 
sob o aperto do garrote. As chamas levantaram-
lhe o cabelo um momento antes de o 
incendiarem. Ele parecia um joguete, sacudido 
pelas cores que lutavam entre si, ouro, negro, 
vermelho, um laivo azul, engalfinhados e 
soprando com o esforço. (CORREIA, 2001, p.161) 

Trata-se do momento em que a protagonista do romance de 

Hélia Correia, Lillias Fraser, ao encontrar o Pe. Gabriel Malagrida no 

Rossio, antevê o suplício do jesuíta. 
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São cenas parecidas, do ponto de vista da caracterização da 

personagem e do código temporal (entes dotados de poderes 

sobrenaturais preveem o futuro numa prolepse) e pelo aparato 

descritivo, nomeadamente, alguns detalhes para que é chamada a 

atenção dos leitores (os cabelos a pegarem fogo). Inevitavelmente, o 

romance de Hélia Correia acaba por guiar o leitor ao romance 

paradigmático do género9 Memorial do Convento e, por exemplo, ao 

episódio final da barba enegrecida pela fuligem de “um homem a que 

falta a mão esquerda” (SARAMAGO, 1982, p.357), no mesmo lugar 

em que Lillias Fraser tem a sua visão: o Rossio. Esse tópico, o auto de 

fé, recorda outra cena de Memorial do Convento, a qual ocorreu vinte 

e oito anos antes do explicit, quando Sebastiana Maria de Jesus foi 

condenada ao degredo e onde as cenas de júbilo se parecem com as 

de A longa vida de Marianna Ucrìa: “grita o povinho furiosos 

impropérios aos condenados“ (1982, p.52) “diante das fogueiras 

armou-se um baile, dançam os homens e as mulheres” (1982, p.54). 

Cenas de um repertório comum que, desde época de Candide, 

constrói o imaginário sobre “relógios atrasados” nas margens da 

Europa das Luzes: luzes que não tardarão a chegar, sendo as nossas 

protagonistas habitantes de um futuro prestes a vir. 

BALTRUSCH, Burghard (2014). “Mulher e utopia – a representação de 

Blimunda em Memorial do Convento”. In: O que transforma o mundo é a 

necessidade não a utopia. Berlin: Frank & Timme. p.155-179. 

BISHOP-SANCHEZ, Kathryn (2010). “In/sight of Knowledge: Seeng Women in 

Jose Saramago’s Memorial do Convento and Hélia Correia’s Lillias Fraser”. In: 

The Bulletin of Hispanic Studies. 87(7), 843-861. United Kingdom: Liverpool 

University Press. 

CORREIA, Hélia (2001). Lillias Fraser. Lisboa: Relógio de Água. 

                                                           
9A relação de forte intertextualiade entre Lillias Fraser e Memorial do Convento é 
destacada, entre outros, por Bishop-Sanchez. (2010, p.844,850) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Liverpool
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Liverpool
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Sérgio Mauro (UNESP)
 

Pode-se constatar que, embora seja evidente e do 

conhecimento de todos, o desprezo leopardiano pela estultice do 

século em que viveu (mais precisamente, as primeiras décadas do 

século XIX), facilmente verificável em poesias como La Ginestra, 

precisaria ser devidamente contextualizado e confrontado com as 

reflexões feitas pelo autor no Zibaldone di pensieri, extensa obra em 

que intercalam reflexões sobre a natureza e a arte e considerações 

sobre aspectos científicos. 

Com efeito, há várias reflexões no Zibaldone que demonstram 

o grande interesse de Leopardi por temas científicos, com nítidas 

influências sobre famosas poesias dos Canti, como, por exemplo, 

L’infinito. Inicialmente, cabe ressaltar que Leopardi demonstrou ser 

um grande observador de fenômenos naturais em muitas poesias dos 

Canti. É claro que tais observações adotavam o ponto de vista de um 

grande poeta que observava o homem interagindo com tais 

fenômenos e sendo frequentemente vítima fatal deles. 

Após a leitura de várias passagens do Zibaldone que se referem 

a aspectos científico-filosóficos, constata-se que, como afirma Paolo 

Galluzzi, o poeta de Recanati não acreditava no aperfeiçoamento do 

ser humano por meio das descobertas científicas: “l’uomo, dunque, 

per Leopardi non si perfeziona, ma si modifica, conformando si alle 

diverse situazioni” (Galluzzi, Apud STABILE, 2015, p.38). Na verdade, a 

passagem do Zibaldone mencionada pelo crítico refere-se às 

diferenças apenas “circunstanciais” entre os homens “antigos” e os 

“modernos”, na visão do autor, o que reforça a desconfiança dele 

com relação ao progresso material de sua época. 
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Evidentemente, é preciso considerar o fato de que, falecendo 

muito jovem, Leopardi não pôde conhecer, por exemplo, as teorias de 

Darwin, apenas para citar uma das tantas descobertas científicas do 

século XIX. Muitos críticos especularam sobre qual teria sido a reação 

do poeta diante de tais descobertas científicas ou diante de eventos 

históricos como o próprio Risorgimento, isto é, o longo e complicado 

processo de unificação da Itália. 

Verifica-se, ainda, que não há contradição ou incoerência entre 

o desprezo pela futilidade da sua época e a curiosidade científica que 

Leopardi demonstra no Zibaldone e que, indubitavelmente, se reflete 

nos Canti. Basta observar a seguinte passagem do Zibaldone em que 

o poeta “confessa” que a maturidade lhe trouxe também um 

renovado interesse por todo o saber humano e, portanto, não apenas 

pelo que estava relacionado às artes e à literatura: 

Dedito tutto e con sommogusto alla bela 
letteratura, io disprezzava ed odiava la filosofia. 
I pensieri di cui il nostro tempo è così vago, mi 
annoiavano. Secondo i soliti pregiudizi, io 
credevo di esser nato per le lettere, 
l’immaginazione, il sentimento, e che mi fosse al 
tutto impossibile l’applicarmi alla facoltà tutta 
contraria a queste, cioè alla ragione, alla 
filosofia, alla matematica delle astrazioni [...]. 
(LEOPARDI, 1985, p.144) 

O desprezo e o ódio mencionados por Leopardi foram 

gradativamente cedendo lugar ao profundo interesse por toda forma 

de conhecimento, incluindo o filosófico-científico. Tal mudança 

ocorreu, provavelmente, após a leitura das obras de Mad. De Staël. O 

crítico Paolo Casini, porém, acredita que esta mudança radical do 

ponto de vista leopardiano se deva principalmente à descoberta e à 

valorização das teorias relacionadas à física e à mecânica clássicas de 

Newton e Kepler: 
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É bene insistere su questo punto: il suo primo 
approccio alla cultura dei Lumi non si deve 
affatto a Madame de Staël, ma passa attraverso 
l’architettura concettuale della fisica e della 
meccanica classica, che aveva avuto um ruolo 
tutt’altro che neutro o asettico nelle battaglie 
ideologiche settecentesche. (Casini, Apud 
STABILE, 2015, p.63) 

De resto, o jovem Leopardi, naturalmente inclinado às letras, 

não desdenhava, por exemplo, a astronomia, a ponto de escrever, 

com quinze anos de idade, uma Storia dell’astronomia, em 1813. 

Assim como as traduções do grego, entre outras demonstrações da 

sua precoce genialidade, esta obra pode ser considerada um genial 

trabalho escolar de um adolescente, servindo de aparato crítico para 

demonstrar, mais uma vez, a notável curiosidade científica 

leopardiana. 

O Leopardi da fase mais madura, isto é, das últimas poesias dos 

Canti das Operette Morali, não apenas valorizava o saber científico, 

como fazia dele o elemento inspirador de suas composições. 

Inicialmente, seria preciso definir também o gênero literário em que 

poderiam ser enquadradas tais composições. Há os que as 

consideram meros opúsculos, mas há também os que as definem 

como diálogos filosóficos que tomariam como modelo as 

composições de Diderot e Voltaire. Constata-se, no entanto, que 

algumas dessas composições poderiam até mesmo ser denominadas 

como diálogos pseudocientíficos, constituindo até mesmo algumas 

antecipações da ficção científica do final do século XIX. Basta 

observar o pessimismo cósmico da opereta “Cantico del gallo 

silvestre”, na qual o poeta de Recanati imagina um fantástico galo, 

com os pés na terra e a crista no céu, que com o seu canto prevê a 

destruição final do mundo. O narrador afirma ter encontrado 

documentos que comprovariam a existência do galo-profeta, mas 

para nós interessa notar que se trata de uma espécie de pseudoficção 
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científica, na qual os elementos ficcionais estão diretamente 

associados a transformações abnormes de seres vivos, graças às quais 

teria sido possível uma ligação direta entre a Terra e o Céu, com a 

consequência terrível e fatal de uma revelação inédita, profetizando o 

fim dos tempos. 

Walter Binni lembra ainda a relação da monstruosidade do galo 

de Leopardi com as referências bíblicas: 

Questo monstruoso gallo silvestre che st in sulla 
terra coi piedi, e tocca colla cresta e col becco il 
cielo è come la proiezione gigantesca di certi 
mostruosi animali biblici – si ricordi il coccodrillo 
di Giobbe – ed ha la possibilità di una voce 
profetica solenne, spaventosa, che, assimilata al 
canto quotidiano e festoso dei galli, viene invece 
ad annunciare la terribile, inevitabile condanna 
di dolore e di morte per tutti gli uomini e per 
tutto l’universo. (1987, p.99) 

Evidentemente, tanto o “Cantico del gallo silvestre”, das 

Operette morali, como as poesias “Canto noturno diun pastore 

errante dell’Asia” e “La ginestra”, demonstram cabalmente que 

Leopardi considerava a vida humana apenas e tão somente uma 

preparação para a morte, entendida como a dissolução final das 

coisas. A notória indiferença da Mãe-Natureza, tão discutida pelo 

poeta em quase todas as composições maduras, insere-se, na sua 

visão, dentro de um processo de reciclagem contínua, em que os 

seres humanos nada mais seriam do que elementos carregados de 

energia vital destinada à contínua destruição e posterior reciclagem. 

Tudo isso, é claro, só acabaria com a destruição final profetizada pelo 

galo silvestre. E o que dizer do opúsculo “Frederico Ruysch e le sue 

mummie”? A personagem protagonista, isto é, o naturalista (ou 

cientista) holandês imaginado pelo poeta, discute o tema da morte 

nada mais nada menos do que com os corpos que ele mumificou. O 

elemento fantástico, aqui também, e mais ainda do que no opúsculo 
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anterior, surge apenas para corroborar as teorias do nosso autor 

sobre o papel da morte, finalidade única da nossa existência e única 

capaz de eliminar a “noia”, o tédio mortal que se interpõe entre os 

momentos de prazer e dor. A situação inusitada, fantástica, portanto, 

criada no opúsculo, não visa ao efeito fácil de estranhamento, 

destinado a provocar medo ou sensação de desconforto e repúdio no 

leitor, mas tão somente a ilustrar conceitos expressos, por exemplo, 

no Zibaldone ou subjacentes à interpretação dos versos das mais 

famosas composições poéticas leopardianas. O fantástico em 

Leopardi está intimamente ligado ao estranhamento da condição 

humana em relação aos outros seres vivos. 

Para a crítica Donatella Martinelli, uma das fontes de que o 

poeta se serviu para a construção do diálogo entre as múmias e o 

cientista pode ter sido o Elogio de Descartes, escrito por Antoine-

Léonard Thomas: 

Se dunque nell’agosto del 1824, quando 
Leopardi stende l’operetta, si può dire che la 
materia delle sue riflessioni fosse già 
ampiamente elaborata, per spiegare 
l’improvviso scatto immaginativo occorre tener 
presente il ruolo giocato da un’altra fonte 
(riportata dai commentatori): si tratta dell’Elogio 
de Descartes scritto da Antoine-Léonard Thomas 
e capitato sott’occhio a Leopardi il mese prima 
quase per caso. Ivi poteva attingere notizie di 
Ruysch e delle sue mummie, che conservano 
l’aspetto di persone vive, tanto che, da un 
momento all’altro, ci si poteva aspettare che si 
svegliassero dal sonno, apparendo ‘prêts à 
parler à leurréveil’ (“pronte a parlare al loro 
risveglio”) (Martinelli, Apud SEGRE, 2001, p.489) 

Neste sentido, Leopardi retoma a grandeza das imagens de 

horror de certas passagens da Divina Comédia, embora, 



129 
 

evidentemente, não haja o propósito “didático” do poeta florentino 

que visava à correção dos rumos da humanidade, de acordo com sua 

visão cristã e franciscana. Em Leopardi, o “horror” tenciona chamar a 

atenção do leitor para a necessidade de um solidário movimento de 

conscientização universal que não nos faça mais ter ilusões a respeito 

da condição humana e de falsas liberdades prometidas pelo 

cientificismo e pelo progresso material e tecnológico. 

Para o nosso autor, a linguagem científica, embora importante, 

não teria a mesma capacidade da linguagem poética para expressar 

tal pessimismo cósmico que procuramos definir anteriormente. 

Assim, a simples descrição dos fenômenos naturais que levaram as 

forças da natureza, concentradas na fantástica explosão do Vesúvio 

que destruiu Pompeia, jamais teria a mesma eficácia que os 

maravilhosos versos de “La ginestra”, ao menos do ponto de vista da 

explanação da condição humana diante da indiferença da natureza. 

Ainda com relação à visão leopardiana do conhecimento 

científico, é preciso observar atentamente o que ele afirma na 

seguinte passagem do Zibaldone: 

Assuefatti all’esattezza e precisione matematica, 
tanto usuale e di moda oggidì, considerano e 
misurano la natura debba corrispondere a 
questi principii, e non credono naturale quello 
che non è preciso e matematicamente esatto: 
quando anzi per lo contario, si può dir tutto il 
preciso non è naturale. (LEOPARDI, 1985, p.584-
85) 

O filósofo italiano Emanuele Severino conseguiu 
definir muito propriamente a desconfiança (e 
não o desprezo) do poeta de Recanati com 
relação ao rigor científico:Leopardi non intende 
affatto che il non preciso sia reale: reale è 
proprio il preciso, non è altro che il preciso; ma 
proprio per questo la conoscenza di esso 
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paralizza, rende inattivi. ‘Pre-ciso’ proviene dal 
latino prae-caedere, ‘tagliar via’: ciò che è 
preciso è tagliato via dall’illusione dell’infinito e 
dell’eterno, la quale spinge invece all’agire, alla 
grande azione. (SEVERINO, 2015, p.91) 

Leopardi, portanto, era contra o cientificismo, e não contra a 

difusão do conhecimento científico. Em todos os seus escritos, 

transparece uma profunda piedade pela condição dos seres 

humanos, que eternamente submetem outros homens, sábios ou 

não, deuses e todo tipo de entidade mística a perguntas que jamais 

terão respostas definitivas. 

Concluindo, vale ressaltar que, pelos ensaios e volumes 

consultados, para a maior parte dos críticos e estudiosos da obra 

leopardiana, a grande conquista do pensamento do genial poete de 

Recanati continua sendo, portanto, a solidariedade à qual ele 

conclama a humanidade nos famosos versos de “La Ginestra”. 

Naturalmente, ele sabia que a conscientização dos homens passaria 

pela difusão de todas as formas de saber, desde que tais 

conhecimentos passassem pelo olhar crítico. A quem pertenceria a 

tarefa de olhar criticamente a notável ampliação do conhecimento 

em geral no século XIX? Leopardi certamente acreditava que tal 

missão cabia principalmente (mas não unicamente) aos poetas. 
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Thaïs Chauvel (USP) 

O presente artigo aborda a questão do eunuco, personagem do 

romance Cartas Persas, publicado em 1721. Nesse romance epistolar, 

Montesquieu introduz sete eunucos – escravos castrados que são 

responsáveis pela segurança do harém da personagem principal 

exilada na França. A quantidade de eunucos pode impressionar, 

especialmente quando comparada com o número de esposas que o 

harém persa comporta: cinco. De fato, surpreendeu o poeta Paul 

Valéry, que concluiu seu prefácio da obra de juventude de 

Montesquieu com a seguinte indagação: “Mais qui m’expliquera tous 

ces eunuques?”10. A despeito desse legítimo questionamento de 

Valéry nos anos 30, nota-se a escassez dos estudos dedicados à 

personagem do eunuco. Esse, certamente, não é o caso das pesquisas 

voltadas para a representação das mulheres no romance de 

Montesquieu, incentivadas pelo movimento feminista e pelos gender 

studies. Ora, essa repartição pode parecer desmedida, já que os 

eunucos escrevem exatamente o mesmo número de cartas que as 

mulheres na trama das Cartas Persas. Tendo isso em vista, é possível 

considerar que os escravos castrados desempenham, no mínimo, um 

papel tão relevante quanto às mulheres nessa obra inaugural do 

Iluminismo francês. Sendo assim, a proposta deste artigo é analisar a 

figura do eunuco, interrogando-se sobre sua função nas Cartas 

Persas, romance filosófico. 

                                                           
10 “Mas quem me explicará todos esses eunucos?” – tradução da autora. 



132 
 

Para tanto, é necessário, num primeiro momento, situar a obra 

em seu contexto de produção, lembrando alguns princípios básicos 

da filosofia iluminista florescente, da libertinagem e também da 

curiosidade pelo Oriente. Após uma breve contextualização, este 

artigo busca descrever o eunuco, identificando que se trata de uma 

personagem histórica cuja existência no Oriente Médio é atestada. 

Em seguida, de acordo com o raciocínio dialético, argumenta-se que 

o eunuco não é explorado no romance de Montesquieu como um 

simples elemento exótico ou uma mera curiosidade, mas é tratado 

como uma personagem literária – talvez até seja a primeira 

personagem negra a tomar a palavra como tal na literatura ocidental 

(STEWART; VOLPILHAC-AUGER, 2004). Com isso, o estudo busca 

compreender como o estranhamento e o desconforto suscitados pelo 

papel eunuco contribui para o levantamento de questões de ordem 

filosófica, como o poder e a religião, a natureza humana e a 

integridade do ser humano. Assim, este artigo propõe como síntese 

uma apresentação de interpretações elaboradas pela crítica que 

permitem esclarecer essa figura tão insólita quanto enigmática. 

As Cartas Persas são a “abertura triunfal, allegro vivace, do 

tempo dos filósofos” (STEWART; VOLPILHAC-AUGER, 2004, p.71). 

Publicadas em 1721, parece difícil ignorar seu contexto de produção, 

ainda no primeiro quarto do século XVIII que entrou para a História 

como o período da filosofia iluminista. Com efeito, o dito Século das 

Luzes estabelecia uma importante ruptura com relação à filosofia 

anterior, que continuava a se sustentar na lógica cartesiana. Vale 

lembrar que René Descartes – desconfiando dos sentidos e das 

percepções – havia definido os critérios de clareza e distinção como 

base para se alcançar a única verdade, e os séculos subsequentes 

ainda seguiam essas duas regras cartesianas fundamentais (RIBEIRO, 

1994). 
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Ora, o discurso de Montesquieu e do século XVIII como um 

todo reabilitaram os sentidos como um modo legítimo de apreensão 

e compreensão do mundo. Além disso, como bem demonstra Renato 

Janine Ribeiro: “a verdade, desde o século XVIII, vai perdendo 

credibilidade na teoria do conhecimento [...] a filosofia crê cada vez 

menos na verdade objetiva ou absoluta” (1994, p.70). Dessa forma, a 

objetividade cedeu espaço para a subjetividade11, assim, as 

percepções sensoriais individuais passaram a ser valorizadas. O 

movimento libertino coincide com essa revolução do conhecimento e 

não se limita à única libertinagem mundana que marcou 

comportamentos e obras do século XVIII, mas estendeu-se para uma 

libertinagem propriamente filosófica, como define Claude Reicheler, 

em L’Âge libertin (1987, p.7-8). 

Enfim, para completar essa breve contextualização, é válido 

ressaltar ainda que o orientalismo estava em voga na época da 

publicação das Cartas Persas – o que pode ter contribuído ao seu 

“imenso sucesso” (STEWART; VOLPILHAC-AUGER, 2004, p.16). De 

fato, Antoine Galland iniciara, em 1701, a tradução de contos persas 

que foram intitulados as “Mil e uma Noites”. Porém, antes mesmo 

dessa publicação inédita no Ocidente, a França do Antigo Regime já 

demonstrava curiosidade pelo Oriente. Esse interesse se sustentava 

graças à publicação de alguns diários de viagens à Turquia e à Pérsia, 

como os de Chardin (1711) e Tavernier (1675) – ambas fontes de 

Montesquieu, empregadas como documentação para a redação das 

Cartas Persas, fato evidenciado por Paul Vernière em 1960. 
  

                                                           
11Renato Janine Ribeiro argumenta que: “vai se dando maior e simétrico relevo a 
uma verdade interna, subjetiva” (1994, p.70). 
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Assim, quando Montesquieu introduz eunucos em seu 

romance epistolar, essa figura não é de todo estranha ao público 

europeu, que já leu a respeito desses escravos mutilados nos relatos 

de viagem referidos acima. Cumpre ressaltar aqui que a existência de 

eunucos é um dado histórico amplamente documentado, comparável 

ao tráfico negreiro, por exemplo. Conforme nos informa Tavernier, 

havia dois tipos de eunucos: aqueles de pele branca e os negros. 

Ambos estão presentes nas Cartas Persas, embora os brancos sejam 

menos numerosos e quase não se expressem por meio de missivas. 

Há uma diferença fundamental entre esses escravos, de acordo com a 

explicação proposta por Tavernier. Segundo ele, os eunucos negros se 

distinguem dos brancos por sofrerem a ablação de todo aparelho 

uro-genital externo. Por essa mesma razão, apenas os escravos de cor 

negra – aqueles que haviam sido completamente mutilados – tinham 

permissão para conviver com as mulheres. É por isso que o eunuco 

branco Cosrou é executado na trama das Cartas Persas por ter visto 

uma das esposas de seu mestre. Entretanto, os eunucos – fossem eles 

negros ou brancos – eram: 

Severos, estranhos e sombrios, e tratam com 
crueldade todos os que estão sob seu encargo. 
Existem em um número prodigioso em todo o 
Oriente. Em um ano (o de 1659), fizeram 22 mil 
eunucos. Como nem todos sobrevivem a uma 
operação tão perigosa, isto os torna muito mais 
caros que os outros. Aí ele cita o valor dos 
eunucos negros lembrando que eles vêm da 
África em menor quantidade e por isso custam 
muito mais caro (seis vezes mais). Quanto mais 
deformados, mais caros são, porque se escolhe 
os mais feios para cuidarem das mulheres. 
(STEWART; VOLPILHAC-AUGER, 2004, p.55) 
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Os números podem surpreender, uma vez que o hábito de 

empregar eunucos se estendia do Próximo ao Extremo Oriente da 

Turquia à China, passando pela Pérsia e a Mongólia. Sendo assim, 

Tavernier estima que reis e imperadores possuíam cerca de 3 mil 

eunucos para assegurar a guarda de seus respectivos serralhos. Esses 

fascinantes relatos de viagem que tratavam, entre outros assuntos, 

dos eunucos escandalizaram a Europa, espantada com o costume 

considerado bárbaro, no duplo sentido da palavra – tanto estrangeira 

quanto selvagem e brutal –, de castrar escravos. Dessa forma, ainda 

que o eunuco fizesse parte de uma realidade contemporânea a do 

leitor das Cartas Persas, é possível pensar que já se tratava de uma 

personagem insólita, visto a distância geográfica (que implica num 

choque cultural não negligenciável). Para os leitores do século XXI, a 

personagem do eunuco também pode ser considerada insólita, pois a 

distância histórica agora se sobrepõe à geográfica, aumentando o 

estranhamento suscitado pela prática de castração desses escravos. É 

difícil acreditar que Montesquieu tenha inserido tais personagens 

com o único intuito de suscitar a curiosidade de seus leitores. Ao 

contrário, é válido perguntar-se se o eunuco retratado nas Cartas 

Persas, enquanto um homem que sofreu primeiro a amputação de 

sua liberdade ao ser escravizado e depois mutilado, não representa 

de alguma forma a fragilidade da condição humana. 

Convém agora lembrar qual o papel dos eunucos na obra de 

Montesquieu. Para tanto, é fundamental observar que os estudos 

estruturalistas dos anos 1960 identificaram que a trama do harém 

inserida nas Cartas Persas opera como um “laboratório ficcional”. 

Com efeito, o crítico suíço Jean Starobinski argumentou que nessa 

obra de Montesquieu “o domínio do erótico serve de lugar de 

experiência imaginária para uma teoria generalizada do poder” 

(1989, p.115). Dentro dessa perspectiva, o chamado “romance do 
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serralho” é na verdade uma demonstração política insinuada por 

meio de um dispositivo romanesco. 

O fato do harém das Cartas Persas representar uma “figura em 

redução do despotismo” (MARTIN, 2013, p.12) tornou-se consenso 

entre os críticos e comentadores das Cartas Persas. Acerca disso, é 

importante notar que Montesquieu é o criador do significado 

moderno da palavra despotismo, desenvolvido de maneira 

aprofundada no Espírito das leis, publicado em 1748. Entretanto, é 

curioso perceber como o filósofo já o introduz em sua obra de 

juventude, por meio da ficção do harém persa abandonado pelo seu 

mestre, Usbek. De fato, uma das principais particularidades do 

despotismo é que o déspota nunca exerce diretamente seu poder, 

delegando a totalidade de seus poderes a um vizir, como bem 

demonstrou Alain Grosrichard em A estrutura do Harém (1988). 

Partindo desse princípio básico, Christophe Martin estima que “ao 

deixar seu serralho e delegar inteiramente seu poder aos eunucos, 

Usbek oferece a imagem acabada do perfeito déspota, mestre 

ausente por definição, cujo fantasma ameaçador mantem o terror 

entre seus escravos e esposas” (2013, p.19). 

Dentro desse sistema perverso sustentado pelo terror, os 

eunucos são considerados como meros objetos, “vis instrumentos” 

(MONTESQUIEU, 2004, c.XXII)12, como os define seu mestre. Ora, eles 

são “instrumentos da tirania”, conforme a pertinente análise de 

Starobinksi (1989, p.109). O crítico nos lembra que “como déspota, o 

mestre do harém jamais manifesta seu poder pessoalmente, mas 

sempre por meio de seu suplemento: o eunuco” (1989, p.109). Dessa 

forma, “o eunuco dispõe de um poder terrível, mas por delegação” 

(1989, p.109). A posição do eunuco é, portanto, ambivalente. Por um 

                                                           
12 A referência a Œuvres complètes de Montesquieu I: Lettres persanes, no corpo do 
trabalho, indicará, em algarismos romanos, o número da carta precedido por “c.” 
[Nota do editor].  
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lado, ocupa um cargo administrativo elevado, é rico e encarregado da 

guarda do palácio, da compra de escravos, de vigiar e punir as 

esposas, é “o guardião fiel daquelas portas fatais” (MONTESQUIEU, 

2004, c.II), temido quando não respeitado. Contudo, ele também é 

submisso aos meros caprichos das mulheres que integram o harém, 

pois seu mestre o ordena. Percebe-se, assim, que o embate entre as 

mulheres e os eunucos se torna constante. Além disso, as tensões 

que operam no seio harém se acirram à medida que a ausência do 

mestre se estende por um período indeterminado. 

Na carta IX, o primeiro eunuco teoriza seu poder, afirmando 

comandar “um pequeno império” (2004). Para Renato Janine Ribeiro, 

a ambição desmedida do eunuco é a única paixão que lhe resta: 

“projetando no desejo de poder o não poder saciar de seus desejos” 

(1994, p.75). Sua castração é – literalmente – uma faca de dois 

gumes, pois lhe permite alcançar riquezas e poder, mas o condena à 

morte em vida, ele é ao mesmo tempo vítima e algoz do despotismo, 

perverso por natureza. Por essa razão, para Starobinski, a 

personagem do eunuco é aquela que “melhor encarna a absurdidade 

daquele sistema”, (1989, p.111), pois vive na pele suas contradições 

brutais.  

Para compreender melhor a função do eunuco, é preciso 

primeiro desmistificar uma certa imagem do harém cristalizada no 

imaginário ocidental. Com efeito, o romantismo associou o harém a 

um mito de volúpia – a pintura de Ingrès, artista da geração 

romântica que pintou quadros como o “Banho turco”, exemplifica 

bem essa tendência. Na realidade, Céline Spector demonstra que os 

haréns tinham uma função bem determinada de contenção das 

paixões, contrariando as expectativas ocidentais. 

O próprio princípio de pluralidade de mulheres visava diminuir 

a importância que cada mulher poderia vir a ocupar sozinha. Dessa 
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forma, o eunuco tinha por função garantir que o mestre variasse de 

acompanhante com frequência, a fim de evitar que uma esposa ou 

concubina obtivesse uma posição de muito favorecimento ou de 

influência. Tendo em vista a quantidade de mulheres e o único 

marido/mestre, é possível observar que o que é colocado em prática 

na complexa estrutura do harém constitui uma rigorosa economia de 

substituição das paixões, que o eunuco – encarnando literal e 

figurativamente a negação da sexualidade – regula. Sendo assim, 

Christophe Martin define o harém nos seguintes termos, como: 

uma sociedade pior que a sadiana, sua inversão 
exata na verdade: ou seja, não mais a realização 
regrada de todos os desejos, mas a erradicação 
de todos os prazeres sensoriais, a purificação do 
corpo feminino e de pulsões infames pelo 
terror. (MARTIN, 2013, p.73) 

A consequência mais evidente dessa economia das paixões é a 

baixa natalidade dos haréns observada por Chardin e Tavernier e 

comentada depois por Alain Grosrichard. A questão do 

despovoamento do mundo, embora não seja mais de atualidade, era 

uma constante preocupação de Montesquieu. O filósofo dedicou um 

conjunto das Cartas Persas a esse tema, no qual analisava as possíveis 

causas e efeitos desse despovoamento. Não cabe aqui enumerar 

todas as causas citadas por Montesquieu, apenas uma delas: a 

poligamia. Uma das razões da infertilidade dos haréns é pura e 

simplesmente de ordem matemática: de um lado ocorre a 

multiplicação do objeto feminino e de homens castrados incapazes 

de se reproduzir, de outro há um único homem completo. 

Com isso, é curioso notar que o eunuco nutre um desejo de 

paternidade. A despeito da dolorosa cisão imposta à natureza 

humana pelo ferro que o separou “dele mesmo” (MONTESQUIEU, 

2004, c.IX), o eunuco busca restabelecer parte da sua humanidade 

perdida através de um simulacro de paternidade. Na carta XXII, o 
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primeiro eunuco escreve a um eunuco mais jovem relatando que 

“consolava suas lágrimas e gritos (após a operação) e quis vê-lo 

nascer de novo” (2004). Nesse trecho, o eunuco parece assumir um 

papel materno, ao dar à luz, e acalmar a criança consolando-a, 

também zela por sua educação. O primeiro eunuco conclui a carta 

com a seguinte reflexão: “Te amava como um pai ama seu filho, se 

estes nomes de pai e filho pudessem convir ao nosso destino” (2004, 

c.XXII). Dessa forma, afirma-se que a natureza humana não pode ser 

inteiramente silenciada, mesmo tendo sido mutilada. Permanece um 

resquício de humanidade no desejo de paternidade do eunuco. Se a 

paixão pode ser substituída pela ambição, o amor não pode ser 

irremediavelmente aniquilado pela castração. 

Ora, se a paternidade é um vestígio da humanidade perdida 

que o eunuco deseja resgatar, há ainda um outro aspecto de sua 

virilidade falida que ele busca reconquistar. Graças ao poder tirânico 

que lhe é delegado, o eunuco parece reencontrar a vocação dita 

natural do sexo forte do qual foi separado quando mutilado. A 

personagem afirma na carta IX que “tinha nascido para comandar a 

elas”. Mas essa vocação é duplamente violada, primeiro pela 

castração e segundo pela submissão servil aos caprichos das 

mulheres do harém. Por conta disso, a autoridade do eunuco se 

manifesta de maneira tão perversa e cruel. Segundo Jean Goldzink, 

autor de Montesquieu e as paixões, “privado de uma parte dele 

mesmo, o eunuco aspira de todas suas forças a incomodar, cortar, 

amputar” (2001). 

Vale ainda mencionar uma interpretação do eunuco, 

particularmente interessante, que se sustenta na analogia evocada 

por Montesquieu entre o harém e seu equivalente ocidental, o 

convento. Tal comparação pode parecer insólita, mas cumpre 

observar que se o costume de castrar fisicamente os homens não era 

comum no Ocidente, é certo que a mutilação do ser humano podia 

assumir outras formas. Em alguns casos, o celibato eclesiástico 
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exigido pela Igreja Católica poderia ser tido como uma forma de 

coação à mutilação. É, ainda, apontado por Montesquieu como uma 

das causas do terrível despovoamento, sendo, assim, uma prática 

severamente criticada. Ademais, as próprias personagens persas 

exiladas na França identificam os padres como “eunucos ocidentais” – 

estabelecendo um forte paralelismo semântico entre essas 

condições. 

De acordo com Pauline Kra, tudo o que soa falso na instituição 

do convento se reencontra no harém, ambos são impotentes e seus 

membros encarnam o horror de uma situação contre-nature. Aquilo 

que vai ao encontro da natureza humana, grande tema de reflexão do 

Iluminismo e da libertinagem filosófica, é discutido e criticado nesse 

período. Nesse ponto, vale lembrar mais uma vez que, tanto o 

discurso de Montesquieu quanto o do século XVIII em geral reabilitou 

o prazer e elevou os sentidos à percepção como fonte de 

conhecimento, não mais de culpa ou de desconfiança, que a Igreja 

como o harém reprimiam veementemente. 

Dentro dessa perspectiva, percebe-se que a metáfora do 

harém das Cartas Persas se refere a toda e qualquer sociedade 

baseada em relações de poder em que homens e mulheres são 

pensados “sob o modo da privação” (STAROBINSKI, 1989, p.80), com 

práticas de mutilação e aprisionamento que ferem a integridade física 

e moral do ser humano, pois, como bem diz Renato Janine Ribeiro, 

“mulheres que deveriam ser livres e homens que deveriam ser 

inteiros, foram retirados do mundo amplo que deveriam percorrer, 

para serem submetidos ao ferro que corta uns e enclausura outras” 

(1994, p.84). Sendo assim, o eunuco de Montesquieu encarna, numa 

perspectiva ampla, uma poderosa reflexão acerca da fragilidade da 

condição humana. É também, mas não só, uma figuração do 

despotismo, sistema autoritário e violento. Primeiro enquanto vítima 
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desse sistema por ser amputado, depois enquanto instrumento de 

dominação sobre as mulheres presas como ele. 

Para esboçar uma conclusão mais geral sobre o eunuco, é 

necessário situar novamente as Cartas Persas em seu (libertino) 

contexto de produção. Segundo Claude Reichler, autor de L’Âge 

libertin, a libertinagem reflete tradicionalmente acerca de dois temas: 

as imagens do corpo e as relações entre os sexos (1987, p.10). A 

personagem do eunuco de Montesquieu materializa uma 

representação insólita do homem, lugar da indeterminação sexual, do 

homem que não é bem homem, do ser humano amputado, oco. Sua 

deformidade sustenta uma reflexão sobre a incompletude do homem 

e propõe uma meditação sobre o enigma da sexualidade, o lugar do 

sexo e a sede do desejo. 

Para concluir, vale citar Michel Delon, que comparou a 

ambivalência da personagem do eunuco com as ambuiguidades do 

romance: “continuidade e descontinuidade, submissão e revolta, 

prazer e sofrimento” (1977, p.88). Talvez seja melhor concluir com 

uma pergunta retórica, afinal, quem mais poderia representar “os 

jogos do desejo e da insatisfação, do poder e da impotência, de 

palavra e do silêncio” (1977, p.88)? 
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i
They´d been married two months later. Mummy was retired now; Samuel had 

bought her a little house in the suburbs, and he paid for the maid to come in three 
times a week. In the excitement of planning for the wedding, Beatrice had let her 
studying slip. To her dismay she finished her final year of university with barely a C 
average. (HOPKINSON, 2001, p.92 – Tradução da autora)

i
. 

ii
 “Never mind sweetness”, Samuel told her. “I didn´t like the idea of you studying, 
anyway.Is for children.You´re a big woman now.” Mummy had agreed with him too, 
said she didn´t need all that now. She tried to argue with them, but Samuel was very 
clear about his wishes, and she´d stopped, not wanting anything to cause friction 
between them just yet. Despite his genteel manner, Samuel had just a bit of a 
temper. No point in crossing him, it took so little to make him happy, and she was her 
love, the one man, she´d found in whom she could have faith. (2001, p.92) 
iii
“These are for you and your family” he said shyly, handing her a wrinkled paper bag. 
“I know your mother likes them”. Inside were three plump eggplants from his kitchen 
garden, raised by his own hands. Beatrice took the humble gift out of the bag. The 
skins of the egg-plants had a taut, blue sheen to them. Later she would realize that 
was when she´d begun to love Samuel. (2001, p.91)

iii
 

iv
She stepped out of the meat locker and quietly pulled the door in, but left it open 
slightly so the duppy wives could come out when they were ready. Then with a 
welcoming smile, she went to greet her husband. She would stall him as long as she 
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could from entering the third bedroom. Most of the blood in the wive´s bodies would 
be clotted, but maybe it was only important that it be warm. She hoped that enough 
of it would thaw soon for the duppies to drink until they were fully real. When they 
had fed, would they come and save her, or would they take revenge on her, their 
usurper, as well as on Samuel? (2001, p.100) 
v
“The air was full of storms, but they refused to break” (2001, p.83) 

vi
“Then I go take the rest of the afternoon off. You and Mister Samuel should be 
alone tonigh. Is time to tell him” (2001, p.84) 
vii
“Is just my superstition, darling”. He´d told her. “You never heard the old people say 

that if someone dies, you must put a bottle in a tree to hold their spirit, otherwise it 
will come back as a duppy and haunt you? A blue bottle. To keep the duppy cool, so it 
won´t come at you in hot anger for being dead.” (2001, p.86) 
viii
“Maybe the bottles gave him some confort, made him feel that he´d kept some 

essence of his poor wives near him.” (2001, p.86) 
ix
The eggs in their cardboard case put Beatrice in mind of a trick she´d learned in 
physics class, for getting an egg unbroken into a narrow-mouthed bottle. You had to 
boil the egg hard and peel it, then stand a lit candle in the bottle. If you put the 
narrow end of the egg into the mouth of the bottle, it made a seal, and when the 
candle had burnet up all the air in the bottle, the vacuum it created would suck the 
egg inn, whole. Beatrice had been the only one in her class patient enough to make 
the trick work. Patience was all her husband needed. Poor, mysterious Samuel had 
lost two wives in this isolated country home. He´d been rattling about in the airless 
house like the egg in the bottle. He kept to himself. The closest neighbours were 
miles away, and he didn´t even know their names. (2001,p.96) 
x
Beatrice had broken the bottles that had confined the duppy wives, their bodies 
held in stains because their spirits were trapped. She´d freed them She´d let them 
into the house. Now there was nothing to cool their fury. The heat of it was warming 
the room up quickly. (2001, p.99) 
xi
I feel like it´s bad luck, love. I know I´m just being superstitious, but I hope I can trust 
you to honour my wishes in this. (2001, p.97) 
xii
Two women´s bodies lay side by side on the double bed. Frozen mouths gaped 

open; frozen, gutted bellies too. A fine sheen of ice crystals glazed their skin, which 
like hers was barely brown, but laved in gelid, rime-covered blood that had solidified 
ruby red. Beatrice whimpered. (2001, p.98)

xii
 

xiii
Beatrice knew he just didn´t want her to get too brown. When the sun touched her, 

it brought out the sepia and cinnamom in her blood, overpowered the milk and the 
honey, and he could no longer pretend she was white. He loved her skin pale. “Look 
how you glam in the moonlight”, he´d say to her when he made gentle, almost 
supplicating love to her at night in the four-poster bed.( 2001, p.94) 
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xiv
A baby would complete their family. Samuel would be pleased, he would. She 

remembered him joking that no woman should have to give birth to his ugly black 
babies, but she would show him how beautiful her children would be, little brown 
bodies new as the earth after rain. She would show him how to love himself in them. 
(2001, p.96) 
xv
 “Ma da quando l’uomo non si ponepiu come fine l’uomobensi varie cose disumane 

come loStato, lanazione, ildenaro, lasocieta, l’umanità e via dicendo, ècommovente e 
al tempo stessosconcertantevedere quanto l’uomo si sia avvicinatoall’animale e ne 
subiscaglistessidestini e partecipidellestesseproprietà. Che differenzac’ètral’alverare, 
ilformicaio e loStato moderno?” (MORAVIA, 1964, p.125 – tradução do Autor) 
xvi
 “Nellapenombra mi vedo, figura grottesca e contraffattadisileno da vaso 

pompeiano: testone calvo, volto superbo, petto in fuori, gambe corte e lí, 
sottolapancia, “lui”, assolutamenteestraneo.” (1971b, p.65) 
xvii
 “Ora, ecco il dialogo tra me e 'lui'. Lo trascrivo fedelmente, soprattutto per dare 

un'idea precisa delle brutte figure alle quali 'lui' di continuo mi espone. 
"per piacere, guardiamo quella rivista." 
"Quale rivista?" 
"Quella lì" 
"Una rivista per soli uomini! Alle otto del mattino!"” (1971b, p.11) 
xviii

 “Guarda, mi faiorrore, cosìorrorechequestoorrore mi contagia e provo 
orroreanchedi me stesso, se non altro per essermilasciato, sia pureunattimo solo, 
dominare completamente da te.” (1971b, p.384) 
xix
 “lanecessitàdell’affermazione in presenzadell’impossibilitàdirealizzarla.” (ROSA, 

1985, p.562 – tradução do Autor) 
xx
 “Ti sei mai visto in uno specchio? Sei un uomogiovane, eppureseitutto calvo, hai la 

facciagiàdisfatta e le borsesottogliocchi, come un vecchio. Hai la pancia.” (1971b, 
p.266) 
xxi
 “Il moralismo repressivo e imbecilledegliannitrenta.” (p.258 – tradução do Autor) 

xxii
 “Spingoil capo in direzionedelgrembo materno perchévorreiregredirvi dentro, 

scomparirvi, cessaredisoffrire, diesistere, tornare donde sono venutocioènelnulla.” 
(1971b, p.270). 
xxiii

 “Leindaginisuccessivedimostrerannoinvece sia lapaternità fascista degliattentati, 
sia i ‘depistaggi’ compiuti da magistrati e funzionaridipolizia per dirigereleindagini 
verso glianarchici.” (CRAINZ, 2005, p.364 – tradução do Autor) 
xxiv

 “Fermati, cretino.” (MORAVIA, 1971, p.386). 
xxv
 “Literature of the fantastic has been claimed as ‘transcending’ reality, ‘escaping’ 

the human condition and constrcting superior alternate, ‘secondary’ worlds.” 
(JACKSON, 2009, p.3) 
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xxvi

“Como disse que se chama essa mulher que se parece com Helena?” perguntou 
Térsites. 
“Ekto, chama-se Ekto, mas eu prefiro chamá-la Helena” (respondeu Leonte). “O 
nome não me surpreende”, especificou Térsites “confirma exatamente aquilo que 
sempre digo aos Aqueus. Nós estamos combatendo por uma fêmea que não existe: 
Helena não é uma mulher – Helena é um simulacro. Por outro lado, o que quer dizer 
ektos? Quer dizer fora, externo, aparência, nuvem, fumaça. Helena é um fantasma!” 
(tradução da autora). 
xxvii

 Sentado na proa sobre um emaranhado de pontas, estava um jovem guerreiro de 
cabelos avermelhados e olhos verdes: era Leonte, o único filho de Neopulo, rei de 
uma pequena ilha chamada Gaudos, umas vinte milhas distante de Creta. [...] 
Embora animado com a ideia de combater lado a lado com heróis do calibre de Ajax 
Telanonio ou de Aquiles, seres para ele comparáveis aos Deuses, sentia todavia um 
certo temor em lançar-se ao conhecimento do mundo exatamente indo para uma 
guerra. Tinha acabado de completar dezesseis anos e somente há poucos dias 
passara a vestir o “chitonamfimaschalos”, a tunicazinha com a qual os rapazes mais 
abastados de Gaudos informavam aos cidadãos que haviam se tornado maiores de 
idade. (Tradução da autora) 
xxviii

 Personagem ambíguo, sempre oscilante entre a paixão e o remorso, Helena nos 
olha. Vítima ou culpada que seja, é ela o único motor do mundo. (Tradução da 
autora) 
xxix

 Ó Deus, tão frágil e indefesa não devia ser a senhora visto que, depois, fugindo, 
achou tempo para passar pelo templo de Apolo e fazer um limpa em tudo o que 
tinha de precioso nos cofres, pegando para si os valores, e carregou sob o lombo de 
duas mulas todas as jóias do dote, fez também ser acompanhada por cinco ajudantes 
familiares. A tese, segundo a qual ela teria sido vítima de um feitiço de Afrodite, não 
tem muito fundamento, porque quando você foge por amor, você foge, e não traz 
consigo a prataria! (Tradução da autora) 
xxx
 E Helena o que pensava desse seu passar de um leito a outro? Agora a pobrezinha 

estava em seu quarto marido: depois de Teseu, Menelau e Páris, nesse momento se 
via entregue a Deifobo. (Tradução da autora) 
xxxi

 As versões são divergentes, e divergentes são os juízos sobre Helena que para 
alguns é a personificação da adultera e da arruína-famílias, para outros ao contrário, 
é uma vítima de eventos maiores que ela. (Tradução da autora) 
xxxii 

Quando finalmente viu Ekto, ficou sem fôlego: nunca em toda sua vida tinha 
encontrado uma mulher tão bela, e não se tratava somente de beleza de formas, mas 
de alguma coisa de muito sutil, de misterioso. Sentiu sob a pele um fluxo magnético 
que o percorreu por inteiro e o impediu de tirar o olhar de seu rosto. Primeiro 
suspeitou que se tratasse de Helena em pessoa. As descrições que lhe tinham feito 
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da rainha de Esparta, durante as noites de vigília, correspondiam exatamente às 
características daquela mulher que lhe estava em frente agora.  
“Mas...” balbuciou Leonte “você é...” 
“Helena?” antecipou ela sorrindo. “Não, não sou Helena, sou Ekto: pareço-me com 
Helena somente. Em Tróia muitos me chamam com esse nome, mas o fazem 
somente para lisonjear-me: ela é muito mais bela que eu”. 
“E como deverei chamar você: Ekto ou Helena?” 
“Chame-me como quiser, meu belo aqueu. Se para você chamar-me de Helena 
provoca uma emoção, faça-o então; significará que eu fingirei ser a tua Helena, a 
mesma que antes foi de Teseu, depois de Menelau e enfim de Páris. Mas você 
também, então, deverá fingir ser meu amante, e deverá acariciar-me os cabelos e 
sussurrar-me palavras de amor!” (Tradução da autora) 
xxxiii

 E se a própria Ekto nunca tivesse existido? E se fosse realmente um simulacro, 
uma miragem, uma fantasia, uma projeção de seu desejo de amar, como sustentava 
sempre Térsite? (Tradução da autora) 


