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APRESENTAÇÃO

Os textos aqui reunidos foram apresentados no simpósio 
“Literaturas em diálogo: o Brasil e outras literaturas”, 
que integrou o II Congresso Internacional Vertentes do 
Insólito Ficcional: (Re)Visões do Fantástico: do centro às 
margens, caminhos cruzados, realizado na UERJ, de 28 a 30 
de abril de 2014.

O conjunto que apresentamos agora é o resultado das 
trocas e discussões que ocorreram durante o evento, e que 
vieram incrementar os trabalhos que haviam sido expostos 
oralmente ao longo das sessões. Os autores buscaram integrar 
às suas pesquisas e a seus textos as diversas contribuições 
resultantes das trocas frutíferas que nortearam o encontro, 
incorporando-as às suas reflexões.

O simpósio “Literaturas em diálogo: o Brasil e outras 
literaturas” teve como proposta discutir a literatura insólita 
dentro de uma perspectiva comparatista, que afastasse 
a ideia de “influência” e trabalhasse em paralelo algumas 
manifestações literárias, de diferentes latitudes e com origem 
em várias tradições literárias, que expressassem pontos 
em comum com a produção ficcional brasileira. Sabemos 
que o contato entre culturas e o diálogo entre elas promove 
importantes ressignificações e cria novos caminhos para se 
repensar as configurações genéricas, os diferentes motivos 
literários e novos jogos intertextuais. Foi abordado, por 
exemplo, o frutífero diálogo entre o pensamento alemão do 
chamado primeiro romantismo e autores como Álvares de 
Azevedo, onde o viés da ironia romântica encontrou um solo 
fértil para se discutir e repensar a formação de cânones em 
nossa nascente tradição literária. Os ecos da literatura de E. T. 
Hoffmann também se fazem presentes em diversos contos de 
Machado de Assis; o diálogo tantas vezes evocado entre Kafka 
e Murilo Rubião foi aqui objeto de revisão crítica. O mito 
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fáustico foi trazido para mostrar sua vitalidade e permanente 
ressignificação em expressões artísticas de natureza e 
latitudes diversas. Sendo assim, buscamos, através desses 
10 artigos aqui reunidos, que espelham as múltiplas visões 
e possibilidades de abordagem da ficção em perspectiva 
comparatista, dar voz ao estudo da literatura brasileira e ao 
diálogo que ela estabelece com as manifestações do insólito 
em outras literaturas de língua estrangeira.

Fernanda Aquino Sylvestre (UFU)
e Maria Cristina Batalha (UERJ/CNPq)
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O FANTáSTICO Em “AS RuíNAS dA GLóRIA”, dE 
FAGuNdES VARELA

Karla Menezes Lopes Niels1

INTROduÇÃO
No incipiente panorama intelectual do Brasil do século XIX os 

protagonistas da cena política que conduziu à emancipação foram 
também os desbravadores de um movimento a favor de uma literatura 
brasileira autêntica. O movimento romântico, portanto, empenhou-
se por uma produção expressiva em que o termo “nacionalismo” 
assumiria um caráter duplo: a afirmação das particularidades do país 
e o esforço obrigatório de libertação cultural de Portugal, em termos 
estéticos identificado com o antigo estilo neoclássico a ser superado. 
O “nacionalismo” literário evocado por essa geração encarregou-se 
objetivamente de institucionalizar a literatura brasileira através da 
representação estética do “elemento da terra” e da “cor local”. 

Entretanto, parte da literatura da época não abriu mão da 
universalidade. Antônio Cândido, em comentário a algumas obras 
do período, chama-as de “excêntricas” por exprimirem “as diversas 
tendências da ficção romântica para o fantástico, para o poético, o 
quotidiano, o pitoresco, o humorístico” (CANDIDO, 2013, p. 531). Seria 
o caso de obras como Noite na taverna, de Álvares de Azevedo que 
tendeu ao gótico e ao fantástico ou Memórias de um Sargento de Milícias, 
de Manuel Antônio de Almeida que tendeu ao humor e ao picaresco. 
Ainda um outro caso seria o da segunda geração romântica; geração 
que se distanciou do projeto romântico de aclamação da nacionalidade, 
concretizados no indianismo e no regionalismo, explorando outros 
traços do Romantismo, como o subjetivismo e o individualismo. 

1 Doutoranda em Literatura Comparada (UERJ); Mestre em Literatura Brasileira 
(UERJ); Tutora à distância na faculdade de pedagogia do consórcio CEDERJ / 
UNIRIO / UAB; Bolsista UAB / CAPES; Professora da Educação Básica do Estado 
do Rio de Janeiro (SEEDUC).
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É nesse panorama conflituoso – de um lado o nacionalismo e a “cor 
local”; de outro o subjetivismo e o individualismo – que surge uma 
outra proposta de prosa de ficção com a publicação de Noite na taverna 
e Macário, de Álvares de Azevedo, uma prosa com características 
bastante peculiares, que a afastou tanto dos poetas do mal século 
como das narrativas de cunho nacionalista 2.

Segundo Homero Pires (1931) e Jefferson Donizete de Oliveira 
(2010), os contos de Noite na taverna influenciaram alguns jovens 
escritores propiciando uma considerável produção de narrativas 
de cunho fantástico nos anos subsequentes à primeira publicação 
dos contos do jovem paulista no ano de 1855. Um bom exemplo 
dessa produção que acompanhou a estética proposta por Álvares 
de Azevedo seriam os contos publicados em folhetim por Fagundes 
Varela no Correio Paulista durante o mês de outubro de 1861. Sobre 
“As ruínas da Glória”, Pires tece comentário digno de nota:

As ruínas da Glória, conto fantástico, escrito 
por Fagundes Varela em 1862 [sic.], em São 
Paulo, saem direta e imediatamente da 
criação de Álvares de Azevedo, no gosto das 
coisas horríveis e macabras, nas imagens, na 
língua [...] (PIRES, 1931, p. 358).

Ora, Varela consagrou-se entre nós como poeta e não prosador. A 
historiografia e a crítica oitocentista, bem como a posterior, de certa 
forma, obscureceu essa parte de sua produção justamente porque o 
prosador Varela distanciou-se em seus contos da temática valorizada 
pelo projeto romântico nacional. O conto em estudo, por exemplo, só 
foi resgatado cem anos após a primeira publicação, em 1961, quando 
selecionado por Edgar Cavalheiro e Mário de Silva Brito para compor 
o segundo volume do Panorama do conto Brasileiro, O conto romântico. 

2  Segundo Ana Luiza Camarani, as narrativas que procuraram explorar temas 
relativos à percepção humana e ao inconsciente, como as narrativas de caráter 
sobrenatural, seriam somente um desdobramento “do pensamento romântico 
da totalidade do ser, da unidade do eu”, ou seja, do individualismo romântico 
(CAMARANI, 1992, p. 54).
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O FANTáSTICO
O gênero fantástico é um gênero impreciso e de difícil definição. 

Muitos são os teóricos que se empenharam no estudo do gênero antes 
e depois de Tzvetan Todorov. O fato é que mesmo que discordem 
entre si, a grande maioria concorda num ponto: o fantástico implica 
a existência de acontecimentos aparentemente inexplicáveis e 
imprecisos, que fuja às leis lógicas da nossa realidade posta; e que, 
diante de dado acontecimento narrador, personagem e leitor hesitem 
diante daquilo que é narrado questionando-se sobre a naturalidade e 
a realidade dos fatos. A manutenção dessa ambiguidade narrativa é o 
que definiria o gênero.

De acordo com o conceito todoroviano – o mais difundido – o gênero 
só se concretiza se tal hesitação não tiver solução, se a ambiguidade 
causada se mantiver até o final da narrativa. Se produzida somente 
“durante uma parte da leitura”, há somente um “efeito fantástico” 
(TODOROV, 2012, p. 48), o que torna o fantástico um gênero de 
estatuto efêmero e oscilante.

Felipe Furtado enfatiza esse ponto ao argumentar que “a 
ambiguidade resultante de elementos reciprocamente exclusivos 
nunca pode ser desfeita até ao termo da intriga, pois, se tal vem a 
acontecer, o discurso fugirá ao gênero mesmo que a narração use 
de todos os artifícios para nele a conservar” (Furtado, 1980, p. 35-
36).  A ambiguidade e a hesitação que dela resulta não é apenas uma 
característica desse tipo de literatura, mas a sua principal condição. 
Porém não é a única.

Para que o fantástico se configure é necessário a criação de 
uma atmosfera que envolva o leitor, que o faça identificar-se com o 
personagem, temer diante da apreciação do acontecimento ambíguo, 
hesitar sobre a natureza daquilo que é narrado e, em última instância, 
decidir se o acontecimento dubio é real ou irreal, se é natural ou 
sobrenatural, sólito ou insólito. Pois,

[...] toda narrativa fantástica (seja qual for a 
sua forma) tem sempre um mesmo objetivo, 
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a abolição da nossa concepção do real e, 
produto disso, um mesmo efeito: inquietar 
o leitor. [...] E, além disso, o efeito buscado 
[...] é sempre o mesmo em ambas as formas 
[o fantástico tradicional e o neofantástico]: 
atemorizar, inquietar o leitor com a 
possibilidade do impossível (ROAS, 2012, p. 
136, 137).

O motivo de ser do fantástico seria justamente a revelação de algo 
“que vai transtornar a nossa concepção de realidade” (ROAS, 2014, 
p. 114). Nesse caso, a hesitação funcionaria como um mecanismo de 
mobilização do leitor. Os sentimentos gerados pelos momentos de 
ambiguidade da narrativa impulsionariam o processo catártico no ato 
de leitura, isto é, a experimentação de sensações capazes de produzir 
um prazer advindo da expurgação das emoções humanas através da 
fruição da ficção. (cf. ARISTÓTELES, 1966, p. 74). Acreditamos que 
o gênero fantástico nesse sentido se aproxima da tragédia porque 
assim como o gênero de Sófocles, no fantástico procura-se mobilizar 
o fruidor, expectador ou leitor. A grande diferença é que no fantástico 
o leitor é mobilizado através da desestabilização de sua crença no 
real, ou melhor, no mundo que crê ser real.

Sendo assim, podemos considerar o fantástico como um gênero que

[...] envolve fortemente o leitor, leva-o para 
dentro de um mundo a ele familiar, aceitável, 
pacífico, para depois fazer disparar os 
mecanismos da surpresa, da desorientação, 
do medo: possivelmente um medo percebido 
fisicamente, como ocorre em textos 
pertencentes a outros gêneros e modalidades 
[como o horror], que são exclusivamente 
programados para suscitar no leitor longos 
arrepios na espinha, contrações, suores 
(CESERANI, 2004, p. 71).
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Nesse sentido, pode-se observar que os temas relacionados com a 
morte e com a sobrevida, como o que é trabalhado por Varela em “As 
Ruínas da Glória”, produzem esse efeito receptivo: o medo. O medo 
surge, mas não é condição essencial ao fantástico haja vista que a 
identificação leitor-personagem se subordina à incerteza gerada pela 
ambiguidade narrativa. Trata-se apenas de efeito das estratégias 
textuais que configuram o gênero – a ambientação sombria e noturna, 
a ocorrência do evento sobrenatural, a narração intradiegética, o uso 
do pretérito imperfeito do indicativo e modalizadores verbais que 
coloquem o relato em xeque, além da fragmentação do discurso com 
o fim de reforçar e prolongar o momento de hesitação.

AS RuíNAS
Três amigos durante uma noite chuvosa bebem em um pequeno 

botequim numa estrada que vai de São Paulo a Santos quando entra 
no recinto um homem alto, magro de rosto macilento, pálido, olhos 
fundos. Seus movimentos são lentos e pausados. Tem uma aparência 
cadavérica e um olhar sinistro que “derramava uma sensação 
inexplicável” sobre o narrador (VARELA, 1961, p. 136).

Apesar dessa sensação, o narrador, bem como seus companheiros, 
demonstra uma certa curiosidade sobre aquele homem. Por isso 
questionam ao dono do estabelecimento a respeito do desconhecido. 
Ao saber que habitava as ruínas da Glória é aguçada sua curiosidade. Os 
três convivas resolvem então visitar as ruínas e investigar tal homem. 
Saem em direção às ruínas; a chuva cessa, mas o céu permanece 
sombrio e a noite escura e densa. Um cenário que propicia o surgimento 
do fantástico. É a noite que o mal se evidencia, que as superstições 
se tornam mais afloradas e a percepção turva. Sem iluminação que 
permita ver claramente o que acontece a imaginação humana torna 
mais suscetível a aceitação do sobrenatural, portanto, a ambientação 
noturna torna-se essencial para a configuração do gênero no conto.

Ao chegarem, os três amigos param a uma certa distância das 
ruínas, contemplam a torre que se ergue “muda e silenciosa como um 
imenso fantasma” e os “vultos confusos das árvores que desenhavam-
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se por detrás dela agitando-se ao vento da tempestade” (Ibid., p.137). 
A descrição triste e sombria se presta a envolver o leitor e leva-lo 
a identificar-se com o narrador e a tomar parte no mistério que se 
insinua desde o primeiro encontro dos três amigos com o sinistro 
morador das ruínas.

O narrador, diante desse cenário tenebroso 
das ruínas, fica impressionado, sua emoção 
aumenta – um misto de medo e euforia –; não 
se sabe se causado pela curiosidade ou pela 
bebida. Alberto, um dos amigos do narrador, 
recita uma poesia de Goethe acompanhado 
pelo pio lúgubre de uma coruja. Era uma 
poesia “triste e funérea” (Ibid., p. 137) que 
fez com que os outros dois ficassem trêmulos 
e impressionados. Continuam caminhando 
até as ruínas. Petrificados pelo medo, param 
diante delas quietos e mudos. Alberto, mais 
corajoso, entra vestíbulo adentro. Os outros 
dois esperam, Alberto não retorna. Resolvem 
procurá-lo.

Já dentro do edifício em ruínas “O chão era úmido e escorregadio, 
o ar estava prenhe de um aroma estranho, um cheiro de ruínas, um 
odor de sombria antiguidade” (Ibid., 139). Chamam por Alberto que 
nada responde. Ouvem então um gemido surdo, abafado e doloroso 
quando de repente surge uma fraca luz que lhes permite ver um vulto 
cuja presença associada a luminosidade e ao gemido aumenta-lhes 
o medo que sentiam: “Parecia-me que as trevas se condensavam em 
torno de nós”, diz o narrador.

Chamam pelo vulto – o homem que viram antes no botequim. O 
homem os adverte que não deveriam estar ali, pois naquele local as 
noites se reproduziam um drama de “lágrimas e sangue” (Ibid., p. 
141). Mesmo apavorados sequem aquela figura sinistra que os leva 
até seu amigo Alberto. Ouve-se um trovão.
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- Vedes? murmurou o velho, a tempestade 
principia a sua orquestra, em breve tempo 
os acordarão para cantar a monodia dos 
túmulos!... Muitos são os que repousam aqui! 
muitos!... entre eles há vinte anos que minha 
filha dorme no seu leito de pedra vestida 
ainda com as suas roupagens de noiva e a sua 
coroa de ciprestes! Tenho chorado lágrimas 
de sangue, tenho me arrebentado em 
soluços há dez anos sobre os ladrilhos de sua 
sepultura, para que ela me diga uma dessas 
palavras ternas e doces que repetia outrora 
nos braços de seu noivo, para que ela me 
perdoe! Porém, tudo é baldado! (Ibid., p.141)

Caminham por uns quinze minutos errando pelos aposentos 
quando ouvem novamente um gemido, agora mais pungente “como 
partido de um leito de morte” (Ibid. p, 142). “É do leito dela que saiu 
aquele gemido!” (Ibid. p, 142), diz o homem que os guia. Ele refere-se 
à sua filha cujo o túmulo ficava naquelas ruínas. O medo aumenta. 
Finalmente encontram Alberto desmaiado, de bruços; está febril e 
com a respiração fraca.

Nesse contexto o medo, funciona como a força motriz da narrativa 
fantástica, bem como o potencializador dos efeitos emocionais e 
psicológicos que a narrativa desempenha sobre o seu leitor. Ao 
identificar-se com o narrador, o leitor também se aflige e se atemoriza. 
Assim como o narrador que encontrar Alberto e saber o que acontecera 
a ele, porque não retornara. Hesita diante da figura sinistra do homem 
que habita as ruínas. Seria ele desde mundo? Estariam os três amigos 
diante de um morto-vivo? Quem é aquele homem? Por que está ali num 
cenário que guarda consigo tantos mortos?

Passam-se três dias depois de visitarem as ruínas, Alberto está 
em casa convalescendo, delirante e febril. O narrador conversa com 
o médico sobre o ocorrido. A narração do que ocorrera nas ruínas, a 
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descrição detalhada dos aspectos sóbrios prepara o ambiente para a 
hesitação que experimentará o leitor junto ao narrador.

- Bem, doutor, disse-lhe eu, depois de haver 
ainda uma vez contado a história da noite 
nas ruínas; dizei-me francamente o vosso 
modo de pensar a respeito disso, não julgais 
todo este drama há alguma coisa de além-
túmulo?”
- Quem sabe? murmurou o doutor limpando 
amorosamente o vidro dos óculos com o 
lenço de assoar, quem sabe? ...
- Porém, dizei-me, a aparição dos espíritos 
não repugna a razão não é contrária a ideia 
de bondade e justiça que depositamos em 
Deus? (Ibid., p. 146)

Em meio a conversa Alberto começa a gemer, levanta suavemente 
o tronco, estende os braços e chama: “Vem! Vem!” (Ibid., p. 144). 
Observam o momento de delírio do doente e continuam a conversa 
quando o narrador sente um calafrio e ouve um ruído de passos ao 
fundo do quarto. A princípio o médico nada ouve. O ruído se repete e 
som é ouvido pelos dois. De posse de uma vela vão verificar o fundo 
do quarto, mas nada há ali. Mais um momento de manutenção da 
hesitação inicial. O que estava acontecendo? Seriam apenas eventos 
naturais coincidentes? Ou tratava-se de sobrenaturalidade?

O fato é que até este momento não é do conhecimento nem do 
narrador e nem do leitor o que ocorrera a Alberto que o deixara 
em estado de saúde tão lastimável. A demora em revelar o ocorrido 
é outro fator que potencializa o efeito da hesitação, pois serve a 
manutenção da ambiguidade narrativa. O fantástico é “uma máquina 
narrativa [...] cujos mecanismos devem sempre estar voltados para a 
irresolução do conflito instaurado pela presença de algo que foge às 
explicações conhecidas [...]” (SILVA, 2013, p. 80). É somente quanto já 
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está à beira da morte que Alberto chama a si o narrador e conta-lhe o 
que lhe acontecera nas ruínas:

- Naquela noite em que fomos às ruínas 
afastei-me de ti e de José, bem te lembras: 
enfiei-me pelos corredores e aposentos e 
depois de errar alguns momentos, senti 
uma curiosidade irresistível, uma atração 
insuperável chamar-me para um ponto das 
ruínas, caminhei; de repente uma espécie de 
harmonia misteriosa, doce, baixinha chegou-
me aos ouvidos e um clarão tépido e brando 
veio de longe ferir-me os olhos, adiantei-
me mais, então divisei um vulto de mulher 
que me estendia os braços. Oh! ela era bela 
como um anjo de Deus; seus longos cabelos 
de reflexos dourados escapavam em ondas 
de uma grinalda de ciprestes que tinha na 
cabeça, seus olhos eram puros e meigos, sua 
tez branca como a neve, de um lado do seio 
suas alvas roupagens estavam caídas, e uma 
onda negra de espumoso sangue corria em 
borbotões de uma larga ferida, e ensopava-
lhe a vestimenta. (Ibid., p. 146)

Imóvel Alberto observava a figura da noiva cadáver que lânguida 
se aproximou dele beijou-lhe e disse: “- Vem!” (Ibid., p. 147). Alberto 
hipnotizado estende os braços, mas ao dar um passo à frente para 
abraça-la, a imagem desaparece e ele cai desmaiado. Foi após esse 
insólito encontro Alberto foi encontrado febril e desmaiado por seus 
dois amigos, José e o narrador, que o levaram a casa. Agonizou febril 
e delirante por alguns dias. Durante esses dias via em seu quarto a 
imagem da noiva que o chamava, até que a morte por fim o levou.

N’As ruínas da Glória Varela se advém de um tema caro tanto ao 
romantismo gótico como ao gênero que dele nasceu, o fantástico, o the 
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corpse bride ou lenda da noiva cadáver3. Alberto teria se encontrado 
com uma noiva cadáver que o chama ao matrimônio e a morte o leva, 
por fim, ao seu encontro. 

CONSIdERAÇõES FINAIS
Ao introduzirmos este trabalho afirmamos, a partir de comentário 

de Homero Pires, que “As ruínas da Glória” guardavam estreita 
semelhança com os contos de Noite na taverna. A ambientação 
noturna, convivas que bebem em um pequeno botequim, a morte e a 
sobrevida, a noiva cadáver, a loucura são elementos que certamente 
aproximam a obra do fluminense a do paulista. 

Entretanto, ao analisarmos mais profundamente o conto vareliano, é 
possível perceber que o conto se aproxima mais dos contos hoffmanianos 
do que propriamente dos de Azevedo. Isso porque o fantástico em Varela 
é mais bem trabalhado e explorado do que em Azevedo. 

O cenário do conto é nada menos do que a cidade de São Paulo. As 
ruínas visitadas pelos três amigos eram reais e conhecidas pelo público 
leitor à época da publicação dos contos. Usar de um cenário familiar 
ao leitor funciona como um artifício que valida a verossimilhança dos 
contos e propicia que o leitor identifique-se com o personagem. Por que 
“quanto mais próximo do leitor, mais crível, e quanto mais crível, maior 
será o efeito psicológico produzido pela irrupção do efeito insólito” 
(ROAS, 2014, p. 115). Assim quando do surgimento do acontecimento 
sobrenatural a hesitação torna-se mais contundente, porque o leitor é 
levado a duvidar e acreditar no relato concomitantemente. 

Além do mais, se o gênero se configura pela hesitação, e isso é 
consenso entre os teóricos do fantástico, “As ruínas da Glória” são 
exemplo magistral nas letras brasileiras. O conto divide-se em dois 
momentos narrativos, cada qual com seu momento de hesitação que 
é levado até o fim da narrativa. O primeiro sugere a ambiguidade 

3  Diz a lenda que pertence ao imaginário germânico e russo que após um noivo 
colocar uma aliança e proceder os rituais de um casamento judeu em torno de um 
graveto parecido aos ossos de um dedo humano, um cadáver vestido de noiva – que 
outrora havia morrido de maneira trágica a caminho de seu próprio casamento – 
segurando um buquê de flores vermelhas, revive e sai da terra reivindicando seus 
direitos de noiva. 
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em relação a figura do habitante das ruínas; o segundo se dá com 
relação ao relato de Alberto sobre a noiva cadáver. E, por fim, quando 
o narrador encontra o homem das ruínas no hospício dos alienados de 
São Paulo provoca uma confusão na mente do leitor que hesita diante 
de todo o relato; seria tudo aquilo uma alucinação de um alienado 
ou realmente uma sucessão de eventos sobrenaturais passíveis de 
ocorrer no mundo real que habitamos?

Mas, para que o fantástico se configure é necessária a criação de 
uma atmosfera que envolva o leitor, que o faça identificar-se com o 
personagem, temer diante da apreciação do acontecimento ambíguo, 
hesitar diante sobre a natureza daquilo que é narrado e, em última 
instância, decidir se o acontecimento dubio é real ou irreal, se é 
natural ou sobrenatural, sólito ou insólito.

A descrição do cenário no conto vareliano se presta não só a 
manutenção da ambiguidade como ao desenvolvimento do medo. 
Desde o primeiro encontro do narrador com o morador das ruínas 
ele diz ter sentido uma “sensação inexplicável” que já nas ruínas, 
agravado pela escuridão, pela tempestade, pelo pio da coruja, pelos 
gemidos de morte que ouvem, a procura por Alberto, vai do medo 
ao profundo horror. Essa gradação é acompanhada pelo leitor que 
compartilha tanto do sentimento como da hesitação do narrador. O 
sentimento o faz querer crer que trata-se de uma sucessão de eventos 
sobrenaturais, de um caso de além-tumulo. Mas o seu racional o 
leva, e leva o leitor consigo, a querer racionalizar os fatos. O que fica 
evidente na cena da conversa entre o médico e o narrador. A própria 
figura do médico nos coloca no polo do real, enquanto todos os outros 
elementos da narrativa nos encaminham ao sobrenatural. E é esse 
todo o objetivo da narrativa fantástica: o embate entre o que se 
concebe como real e aquilo que se supõem irreal.

Assim percebe-se que tal tipo de narrativa, e não é diferente em 
Varela, se configura como um lugar para relativizar a maneira como 
nossos sentidos percebem o mundo. O fantástico dialoga, portanto, 
com uma questão que vai além do literário: há ou não um universo 
sobrenatural paralelo ao mundo que concebemos como real?
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E.T.A. HOFFmANN Em mACHAdO dE ASSIS E A NOÇÃO 
dE LITERATuRA FANTáSTICA NO BRASIL

Ricardo Gomes da Silva1

Tendo escrito e publicado sua obra fantástica na Alemanha no 
início do século XIX, Hoffmann - depois de morto - pode prolongar o 
auge do seu sucesso fora da Alemanha. Posterior a sua morte, em 22, 
no ano de 1830 uma coletânea de contos de Hoffmann é lançada na 
França sob o título de Contos fantásticos, pela editora Eugene Renduel.

Karin Volobuef nos traz mais informações sobre a receptividade 
de Hoffmann na França:

Se o sucesso de Hoffmann foi enorme em 
vida, após sua morte em 1822, seu nome 
caiu no esquecimento na Alemanha. Na 
França, porém, sua aclamação estava 
apenas começando. A partir de 1828 saía 
pela editora Randuel a longa fileira de 
traduções assinada por Loève-Veimars – um 
empreendimento que acabou totalizando 20 
volumes. (VOLOBUEF, 2002, p.1)

Bastante difundido naquele país, Hoffmann acabou servindo de 
influência a gerações de escritores franceses que teriam seus escritos 
remetidos à literatura fantástica, como é caso de Gérard de Nerval (1808-
1855), Théophile Gautier (1811-1872) e Guy de Maupassant (1850-1893).

Theóphilo Braga, escritor português, em 1856, atribuiria a 
nomenclatura de contos fantásticos aos textos de Hoffmann aos seus 
editores. O título alemão Fantasiestücke in Callots Manier [Quadros de 
fantasia à maneira de Callots] da antologia de contos de Hoffmann, 

1 Doutorando em Estudos Literários pela UNESP / Araraquara.
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publicada nos anos 1814 e 1815, traz um pouco da explicação de porque 
o termo fantástico veio aderir ao nome de Hoffmann. De acordo com 
Marcel Schneider, o termo genérico alemão - fantasiestücke - acabou 
sendo erroneamente traduzido para o francês como fantastique 
(fantástico), ao invés de fantaisie (fantasia). O erro na tradução dos 
termos pode ter sido voluntária, pois, como Marcel Schneider (apud 
BOUVET, 1998) aponta, a linguagem era bem mais elegante do que 
o original em língua alemã. Anteriormente a isto, um trecho de um 
artigo onde Walter Scott se refere a Hoffmann como fantastic mode of 
writing (um modo fantástico de escrever) é traduzido para o francês 
como Hoffmann escritor do genre fantastique (gênero fantástico) 
(SCOTT, Apud. SCHNEIDER, 1998, p. 5).

Os erros nas traduções explicam o fato de que anteriormente 
a Hoffmann nenhum outro escritor teve sua obra sistemática 
classificada pelo termo fantástico. Mesmo o romance francês Le diable 
amoureux (1772), de Jacques Cazotte, considerado como marco inicial 
da literatura fantástica, somente a partir de 1845 passa a receber o 
subtítulo “Um romance fantástico” [Un roman fantastique].

Ainda que o termo fantástico possa ter sido anteriormente 
utilizado para definir os contos de Hoffmann, na França a obra 
hoffmanniana passará a ser algo bem definido. Evidentemente, se 
não tivessem os contos exímia qualidade, não conseguiriam angariar 
para si uma classificação quase própria.

O escritor francês Théophile Gautier, que viria a figurar entre os 
mais conhecidos da literatura fantástica, no início de sua carreira, em 
1831, influenciado pelos contos de Hoffmann, publica “A cafeteira” 
com o subtítulo “conto fantástico” e em 1832 o conto “Onuphrius, 
ou les Vexations fantastiques d’un admirateur d’Hoffmann”. Tal fato 
reforça mais a ideia da correspondência entre o termo fantástico e a 
figura de Hoffmann.

Atentando especificamente ao Brasil do século XIX, principalmente 
após a independência, é possível perceber a intensidade com a qual se 
passa a buscar mais e mais se espelhar na cultura francesa. Isto nos 
permite conjecturar a grande possibilidade de que, sob a influência 
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francesa, o nome de Hoffmann já chega ao Brasil como sinônimo de 
literatura fantástica. A impressão que nos fica ao nos depararmos 
com os textos dos escritores brasileiros das décadas subsequentes é 
a de que, no Brasil, havia uma ligação bem estabelecida entre o nome 
de Hoffmann e a literatura fantástica.

Álvares de Azevedo, por exemplo, se refere ao escritor alemão no 
poema “Idéias íntimas” da Lira dos vinte anos (1853). De acordo com 
Karin Volobuef (2002), Azevedo estaria se referindo a Hoffmann nos 
seguintes versos:

Phantastico alemão, poeta ardente
Que illumina o clarão das gotas pallidas
Do nobre Johannisberg! (AZEVEDO, 1998, p.17)

A correlação de Hoffmann à literatura fantástica no Brasil é bem clara 
a partir destes versos. Azevedo sequer cita o nome do escritor, limitando-
se a referi-lo a “Phantastico alemão” de Johannisberg, dando a entender 
que o a conexão de Hoffmann ao fantástico seria algo, senão simples, 
ao menos possível, e, de certa forma, com notoriedade em seu contexto 
histórico de produção, uma vez que dispensa mera apresentação formal, 
supondo um conhecimento popular entre os leitores.

Em Noite na taverna (1855), Álvares de Azevedo se refere ao 
escritor alemão de maneira mais direta, contudo sem deixar de 
acompanhar o seu nome da referência à literatura fantástica. O 
trecho é o seguinte, “o que nos cabe é uma historia sanguinolenta, um 
daquelles contos phantasticos – como Hoffmann os delirava ao clarão 
doirado do Johannisberg!” (Apud VOLOBUEF, 2002, p. 4). Neste trecho 
há outra equivalência entre contos fantásticos e Hoffmann: Álvares 
de Azevedo os liga às histórias sanguinolentas.

Da mesma forma que em Álvares de Azevedo, encontramos no texto 
de Machado de Assis referências a E.T.A. Hoffmann relacionando-as 
à literatura fantástica. No conto “Capitão Mendonça”, de 1870, uma 
das personagens diz: “Ocorreu-me um conto fantástico de Hoffmann 
em que um alquimista pretende ter alcançado o segredo de produzir 
criaturas humanas” (ASSIS, 1973, p.191).
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A presença de Hoffmann na obra de Machado de Assis e 
especificamente em seus contos fantásticos já fora nota por Magalhães 
Junior na apresentação da coletânea Contos fantásticos: Machado de 
Assis, na qual ele nota que:

Nessa época [de 1860], ainda chegavam ao 
Brasil os ecos das narrativas fantásticas de 
um dos maiores escritores do Romantismo 
alemão, Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, 
que sendo também compositor entusiasta 
de Wolfgang Amadeus Mozart, trocara seu 
terceiro nome, Wilhelm, por Amadeus, em 
homenagem a este. Sob influência direta de 
E. T.A Hoffmann, é que Álvares de Azevedo 
escrevera, no Brasil, as histórias fantásticas 
e tenebrosas de Noite na Taverna. Machado 
de Assis sucumbiu à mesma influência e, 
como se pode verificar através de suas 
crônicas, frequentemente se referia ao 
escritor germânico. Hoffmann morrera em 
1822, quando o Brasil se fazia independente, 
mas sua obra permanecia viva, reeditada em 
várias línguas, e sua influência se estendera a 
vários países, inspirando verdadeiros surtos 
hoffmannianos. Nos Estados Unidos, um 
grande poeta e prosador se inscreveria entre 
os seus continuadores: Edgar Allan Poe. Este 
morrera em 1849, mas sua obra, como a de 
Hoffmann, continuaria a repercutir por muito 
tempo através do mundo, principalmente 
na França, onde encontrara um tradutor 
devotado e de excepcional talento, no famoso 
poeta Charles Baudelaire. (MAGALHÃES, 
1973, p. 7, 8,9)

Embora Machado de Assis cite o escritor norte-americano Edgar 
Alan Poe, as referências ao escritor E.T.A. Hoffmann nos textos 
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machadianos sempre se apresentam como reconhecimento da 
aproximação da obra em tela à literatura fantástica. Em 1869, no conto 
“Anjo Rafael”, a presença do fantástico é marcada pela afirmação de 
que o protagonista “queria era pôr termo àquela aventura que tinha 
ares de um conto de Hoffmann” (ASSIS, 1973, p.119).

No ano de 1870, em “Capitão Mendonça”, o protagonista do conto 
- ao se lembrar das cenas que acabara de ver - diz que elas remetem a 
“um conto fantástico de Hoffmann” (ASSIS, 1973, p.191). Neste conto, 
assim como em “Homem da areia” de Hoffmann, há uma personagem 
artificialmente criada por um alquímico que tem seus olhos retirados 
da face. Esta é cena que remete Amaral, narrador e protagonista do 
conto de Machado, às histórias de Hoffmann.

Em “Os óculos de Pedro Antão”, de 1874, evoca-se Hoffmann e a 
ideia de fantástico para o conto:

Apenas vimos sobre uma mesa um cachimbo 
alemão, que necessariamente devia ter 
pertencido ao Cavaleiro Teodoro Hoffmann, 
pois a sua forma era de todo fantástica. 
Representava uma figura do diabo, com 
chapéu de três bicos, cruzando as pernas, 
que eram de cabra (ASSIS, 1973, p.84).

Também em “Um esqueleto” as marcas do fantástico são referidas 
pelo nome do escritor alemão: “Batia justamente meia-noite; a noite, 
como disse, era escura; o mar batia funebremente na praia. Estava-se 
em pleno Hoffmann” (ASSIS, 1994, p.166).

Em uma crônica escrita em 29 DE DEZEMBRO DE 1861 “Créditos 
extraordinários – Scoevola – O Sr. Penna em missão – Cinna – O ano 
novo” Machado relembra O Pequeno Zacarias chamado Cinábrio que 
não possui ares aterrorizantes, mas possível como elemento principal 
a questão da magia.

Conta Hoffmann de um anão que, protegido 
por uma fada que se compadecera dele, 
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elevou-se às mais altas posições do Estado.
Cinabre, era seu nome, recebeu de sua 
madrinha a faculdade de fazer passar as suas 
inconveniências e defeitos físicos e morais 
para os outros, recebendo dos outros, todas 
as boas qualidades, já do corpo, já do espírito. 
Graças a esta troca obtinha tudo e não havia 
concorrência com ele.
Não creio que a fortuna do presidente de 
Mato Grosso provenha deste milagre; mas, a 
julgar pelas aparências, faz crer que é assim. 
(ASSIS, p.2543, 1989)

No conto “Um esqueleto”, Machado de Assis propriamente apresenta 
uma lista de características do que poderia significar Hoffmann e por 
sua vez a literatura fantástica naquele período: “Batia justamente 
meia-noite; a noite, como disse, era escura; o mar batia funebremente 
na praia. Estava-se em pleno Hoffmann” (ASSIS, 1973, p.166).

A partir destes excertos de Machado de Assis e Álvares de Azevedo, 
percebemos que no Brasil do século XIX a literatura fantástica é 
marcadamente ligada ao nome de Hoffmann. Dada a relação entre Brasil 
e França é bem possível que esta seja também uma noção aceita entre 
os franceses nesta época. Na Inglaterra, em 1835, no compêndio anual 
do periódico The Literary gazette: A weekly journal of literature, science, 
and the fine arts, fala-se de Hoffmann ligado à ideia de uma escola de 
literatura fantástica [Fantastic School of Literature] (1835, p.164).

Nota-se que já havia indícios de quais poderiam ser considerados 
os elementos comuns ao que se poderia chamar de contos fantásticos, 
sendo estes ligados à ideia de obscuridade, morte, violência, situações 
de mistério e tensão. Vale citar o exemplo do escritor norte americano 
Edgar Allan Poe (1809-1849) que, mesmo tentando afastar a ideia de que 
ele fora influenciado por Hoffmann, não deixa de usar elementos comuns 
aos do escritor alemão e tão logo ser classificado de escritor fantástico.
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(...) além do estudioso S.S. Prawer, outros 
críticos insistiram na importância dos 
temas tratados neste conto e chamaram a 
atenção para o fato de que quase todos os 
temas principais que seriam característicos 
da literatura fantástica estão já ao menos 
esboçados em “O homem da areia”. 
(CESERANI, 2006, p. 26).

Somando os elementos sombrios do ambiente à referência à 
língua alemã, fará referência a E.T.A. Hoffmann, referência esta que 
podemos pensar da mesma forma que Douglass (1998) vê a alusão de 
Shakespeare em outro conto do escritor carioca, a de que “Machado 
alerta seu leitor da existência de uma operação intertextual” 
(DOUGLASS, 1998, p. 1037).

No conto “O Anjo Rafael”, a demonstração da consciência do jogo 
literário com os elementos do fantástico é tão explícita quanto em “Um 
esqueleto”. Num certo momento do conto, o narrador comenta que Dr. 
Antero – o protagonista do conto – vivera uma “aventura que tinha ares 
de um conto de Hoffmann.” (ASSIS, 1973, p. 119). O desenvolvimento da 
trama do conto até o momento em que o major se revela um anjo, e depois 
da constatação de que se tratara de sujeito dominado pela loucura, 
contribui paulatinamente com o tom fantástico do conto. A investigação 
da vida do major por Antero e a descoberta dos motivos que levaram 
o homem à loucura acabam por dissuadir qualquer tipo de explicação 
pelo viés da sobrenaturalidade. A imitação da literatura fantástica em 
“Anjo Rafael”, desta forma, se mostra criticamente distanciada, pelo 
reconhecimento da similaridade do conto com os elementos comuns a 
Hoffmann e, também, pela não concretude do sobrenatural.

No conto “O capitão Mendonça”, é novamente o sonho que ajudará 
a criar o efeito de afastamento crítico em relação ao fantástico que no 
decorrer da narrativa é imitado. Neste conto temos, propriamente, 
uma paródia de “O homem da areia”, de Hoffmann. Nele há alusões aos 
autômatos, na medida em que Mendonça tem a capacidade de recriar 
a vida humana, assim como Copolla e Copellius no conto de Hoffmann. 
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Há também uma cena onde a personagem no conto de Machado de 
Assis, a artificialmente fabricada Augusta, tem seus olhos retirados, 
como ocorre com Olímpia em “O homem da areia”.

O despertar do sonho, em “O capitão Mendonça”, nos traz de volta do 
ambiente sobrenatural e, neste sentido, repete a incompleta adesão de 
Machado de Assis à literatura fantástica. Não completa, pois paródica.

Em “Os óculos de Pedro Antão”, as personagens estão em ambiente 
bastante propício ao para ocorrências sobrenatural: uma casa 
abandonada. Os estranhos objetos encontrados pela casa, inclusive em

uma mesa um cachimbo alemão, que 
necessariamente devia ter pertencido ao 
Cavaleiro Teodoro Hoffmann, pois a sua 
forma era de todo fantástica. Representava 
uma figura do diabo, com chapéu de três 
bicos, cruzando as pernas, que eram de 
cabra. (ASSIS, 1973, p. 84)

A citação do nome de Hoffmann, da mesma forma que em “Um 
esqueleto”, serve para demonstrar a consciência da proximidade que o 
estilo do conto possui com a literatura fantástica. Contudo, novamente, 
o desfecho irá apresentar o distanciamento paródico, na medida em 
que se descobre que os estranhos objetos encontrados pela casa não 
passavam de uma troça armada pelo antigo proprietário daquela 
casa abandonada. Todos os aparatos fantásticos, que aos poucos vão 
se somando e constituindo um clima de suspense são frustrados pela 
descoberta de uma carta que oferece as devidas explicações para a 
presença dos mesmos:

Deixei aí uma escada de seda, uns óculos 
verdes, que eu nunca usei, e outros objetos, 
a fim de que tu ou algum pascácio igual 
inventassem a meu respeito um romance, 
que toda a gente acreditaria até o achado 
deste papel. (ASSIS, 1973, p. 97)
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A referência à possibilidade de virar uma obra literária, a história 
que potencialmente iria ser imaginada a partir da série de objetos 
deixados pela casa, leva-nos novamente à questão do distanciamento 
crítico e à demonstração da consciência literária diante da obra em 
tela, ou seja, nos leva até a paródia.

No conto “Sem olhos” há outra personagem que tem seus olhos 
arrancados, mas desta vez devido ao ciúme, o marido resolve retirar 
os olhos da mulher. O fantástico neste conto é remetido na discussão 
inicial do conto quando uma personagem resolve contar às demais 
uma história a fim de convencê-las da existência do sobrenatural e, 
ao mesmo tempo, assustá-las. Ao final do conto, é possível perceber 
que tanto o mote da existência de forças sobrenaturais, quanto à 
história acerca do marido ciumento não serve para outra coisa senão 
para constranger Maria do Céu, que o ouvira narrar, e levemente 
se insinuava – na frente de seu esposo – a outro homem. O fato de 
Maria do Céu estar por trair seu marido é de tal forma camuflado 
pelo narrador que somente a própria esposa e nós leitores podemos 
perceber a ironia. O fantástico neste conto surge como pretexto às 
insinuações do desembargador Cruz e, ao final das contas, cumpre 
muito do seu intuito comum ao gênero: causar medo. Maria do 
Céu, que no início do conto anuncia não possuir medo de nada e de 
ninguém, ao final da história do desembargador está completamente 
aterrorizada, evidentemente, não com a possibilidade da existência 
de fantasmas, mas pelo receio de que, assim como Cruz, seu marido 
tenha percebido a sua possível intenção de ser infiel.

Este conto possui uma estrutura bastante complexa de narrativas 
encaixadas, pormenores, subentendidos e insinuações, mas ainda 
é possível observar nele os traços da paródia que temos apontado 
em relação aos demais contos fantásticos de Machado de Assis. São 
diversos os elementos que poderíamos apontar como indicadores 
do procedimento paródico em “Sem olhos”, porém, exigiriam um 
aprofundamento na análise da sua estrutura narrativa, de tal forma 
que teremos que nos deter em um só. Neste sentido, podemos apontar 
como indicativo da consciência da imitação o fato de que a história 
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narrada acerca do marido que arrancara os olhos da esposa, motivado 
por ciúmes, não passa de uma fraude inventada pelo desembargador 
Cruz. O distanciamento crítico aqui deve ser pensado no sentido de 
que a literatura fantástica é imitada e moldada, de forma a gerar 
um efeito, no mínimo, inusitado, de medo, mesmo depois de ter sido 
revelada enquanto uma farsa.

Como podemos observar Hoffmann já no século XIX teve bastante 
influencia para que pensasse na vertente da literatura fantástica. As 
referências a seu nome trazem referências ao próprio gênero literário 
fantástico. Hoffmann, desta forma, mais do que conhecido entre os 
escritores brasileiros do século XIX foi motivo de imitação e serviu como 
parâmetro tanto para aos escritores que quiseram – como é o caso de 
Alvares de Azevedo – dedicar a maior parte da sua produção literária 
a literatura com tons soturnos quanto aos escritores que vez ou outra 
quiseram experimentar goles da literatura fantástica, fantasmagórica 
e sobrenatural – como foi o caso de nosso Machado de Assis.
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um muNdO àS AVESSAS: A INSTAuRAÇÃO dO 
ABSuRdO Em Era só brincadEira, dE JOSé 
J. VEIGA E sidnEy PoitiEr na barbEaria dE 

FiriPE bErubEru, dE mIA COuTO

João Olinto Trindade Junior1

As narrativas contemporâneas – em especial, as que se associam 
ao Fantástico enquanto categoria – promovem, ao longo de sua 
construção, um constante processo de negociação entre suas 
personagens e o mundo em que habitam. O escritor, ao longo 
desse processo em que parasita a realidade empírica que lhe 
serve de modelo, opta por utilizar recursos formais para manter a 
verossimilhança, responsável por captar a atenção do leitor, criando 
um universo ficcional que é um duplo do qual se alimenta, por mais 
que, como produto final, possua feições estranhas e absurdas. Há, 
no texto, uma relação entre a trama que se desenrola e esse (a)
s acontecimentos/situações incomuns, de maneira que o escritor 
denuncia as particularidades e os absurdos da realidade empírica ao 
optar pela irrupção do insólito na narrativa enquanto estratégia de 
construção textual. É através desse processo que Mia Couto e José 
J. Veiga brincam como se estivessem em um jogo “foulcaultiano”, 
com o absurdo dos mandos e desmandos das instituições de poder. 
Por esse viés, os escritores iluminam um mundo que não se percebe 
“às avessas” através da irrupção do insólito na narrativa. Seria o 
que David Roas aponta como a característica marcante do relato 
fantástico ao “poner al lector frente a lo sobrenatural, pero no como 
evansión, sino, muy al contrario, para interrogarlo y hacerle perder la 
seguridad frente al mundo real” (ROAS, 2001, p. 8).

É quando opta pela manifestação do insólito que o escritor 

1  Mestre pelo programa de pós-graduação em Letras – Literatura Portuguesa – 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
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descobre/ilumina as várias facetas de sua realidade empírica, 
enquanto questiona sua função e permite ao leitor uma maior 
sensibilidade acerca de algumas das instituições que regem a 
sociedade. O insólito, como fio condutor dos eventos ocorridos em 
Era só brincadeira, de José J. Veiga e Sidney Poitier na barbearia de 
Firipe Beruberu, de Mia Couto, denúncia não apenas o absurdo que 
rege as instituições de poder vigentes, como, também, permite uma 
melhor percepção das realidades empíricas das quais os escritores se 
alimentam durante a produção de seus textos.

Em seu trabalho paradigmático sobre a literatura fantástica, 
Todorov já apontava para a dificuldade em classificar como fantástica – 
nos seus moldes, associada a uma literatura de meados do século XVIII 
e XIX – a produção literária do século XX. O autor já aponta divergências 
em relação a uma nova representação do sobrenatural na narrativa, 
comparando a literatura fantástica do século XIX com as inovações do 
século XX, a exemplo da obra de Kafka, que antecipa a banalização do 
acontecimento sobrenatural (TODOROV, 1992, p. 181).

No Brasil, o critico Antonio Candido, em seu livro “A educação 
pela noite e outros ensaios” (1987), já apontara, na época, como a 
predominância do insólito na literatura brasileira, a partir da década 
de 1970, que teve como um dos expoentes José J. Veiga, apresenta 
a manifestação do insólito no texto e em seu contexto, tendo nos 
contos de Murilo Rubião, publicados, á época, há mais de 20 anos, 
seu precursor (p.208). Em Moçambique, outro escritor, Mia Couto, 
também assume sua herança de uma gama de escritores brasileiros, 
como Guimarães Rosa (COUTO, 2005, p.105), que permitiram que 
ele pudesse enxergar as semelhanças entre o sertão brasileiro e as 
savanas africanas. Ainda de acordo com o crítico brasileiro, há

um conjunto de obras, identificadas por ele 
nas literaturas latino-americanas, que se 
poderiam reunir sob a égide do “insólito 
absurdo”, implicando, com isso, a existência 
de um modo discursivo ou gênero ou 
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subgênero literário em que a manifestação 
do inesperado, logo, do insólito, fosse 
representada de maneira absurda.(1987, 
p.209-211)

Em “Era só brincadeira”, conto publicado no livro “Os Cavalinhos 
de Platiplanto” (1974), livro de estréia literária de José J. Veiga 
(CAMPEDELLI, 1982, p.9), um oficial do exército chega a uma cidade do 
interior para realizar o julgamento de um escrivão, cujo crime seria ter 
encontrado um cano de garrucha durante uma pescaria. Embora nunca 
tenha assumido oficialmente a militância política – ou seja, assumindo 
uma “literatura de guerrilha”, vertente literária assumida por diversos 
escritores à época – é muito marcante a crítica ao governo brasileiro 
instaurado ao longo das duas ditaduras. Em entrevista, o autor explica 
a relação entre o fantástico e sua produção ficcional:

Fui vítima de uma invenção minha. Na época 
em que resolvi levar a coisa a sério, pensei: 
para ser escritor, preciso fazer alguma coisa 
mais ou menos diferente do que se faz. Então 
me veio a idéia de fazer isso que chamam 
fantástico. Mas depois dos Cavalinhos vi que 
não era fantástico. Era uma maneira de ver a 
realidade talvez mais a fundo. São camadas 
da realidade que não estão à mostra. Então 
continuei por ai. (VEIGA, apud AMANCIO, 
CAMPEDELLI, 1982, p. 100).

Seguindo um enredo que em vários momentos se assemelha ao 
que é apresentado em O Processo, de Kafka – e J.J. Veiga assume a 
influência do escritor austríaco em sua literatura (QUELHAS, 1990, 
p.34) –, são confusas as motivações para o julgamento, assim como 
seu desenrolar, com uma conclusão mais absurda ainda, a ponto do 
narrador duvidar do que presenciou.

O inicio da produção ficcional de Mia Couto se dá em 1986, com o 
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livro de contos Vozes Anoitecidas. O conto “Sidney Poitier na barbearia 
de Firipe Beruberu”, do livro “Cada Homem é uma Raça” (2003), 
apresenta a história de Firipe, barbeiro que tinha sua “barbearia” 
debaixo de uma árvore. Ele inventa – conta e reconta – uma história de 
como teria cortado o cabelo do ator Sidney Pottier, de quem guardava 
uma foto. À medida que os fregueses não acreditam, ele incrementa 
a história até que, certa manhã, dois agentes da PIDE – Polícia 
Internacional e de Defesa do Estado, polícia política portuguesa que 
também agia nas ex-colônias durante os últimos anos do período 
colonial – aparecem, pedindo, além dos documentos do barbeiro, 
satisfações sobre certo “gringo” que teria passado por ali para cortar 
o cabelo. O absurdo se instaura à medida que uma história inventada 
toma proporções de algo que realmente aconteceu, guiando a trama.

É curioso observar como a instauração do insólito está relacionada 
às criticas dos autores em relação aos poderes constituídos, aos 
discursos de poder. O conto de José J. Veiga se situa em um momento 
histórico caracterizado, principalmente, pelo autoritarismo e por uma 
rígida censura, em um período entre duas ditaduras, a instaurada por 
Vagas que se encerrara em 1945, e a que teve início em 1964. 

Embora o conto miacoutiano tenha sido publicado em 1990, o 
escritor ironiza os excessos do governo português durante a ditadura 
salazarista, encerrada cerca de 16 anos antes do lançamento da obra 
miacoutiana aqui estudada, em 1974. 

No conto “Era só brincadeira”, o narrador, inseguro dos 
acontecimentos, relata como um amigo, Valtrudes, é preso sem 
um motivo aparente ou, em suas palavras, sem uma acusação “de 
verdade”. Horas depois de o amigo pescar um cano de garrucha, o 
narrador é abordado por um homem que, mesmo recebendo ordens 
para que retornasse no dia seguinte, adentra autoritariamente em 
seu quarto (VEIGA, 1974, p. 39). Embora já fosse tarde, o homem – 
que faz questão de se identificar como Major Beviláqua – declara a 
necessidade de fazer algumas perguntas acerca de Valtrudes, mas a 
prosa noturna aproximasse muito mais de um depoimento policial; 
confuso se as perguntas envolvem uma possível ameaça, o Major 
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apenas responde que nem ele sabe o motivo, que apenas procura 
bases para uma acusação.

Em “Sidney Poitier na barbearia de Firipe Beruberu”, Firipe é um 
barbeiro que instalou uma barbearia debaixo de uma grande arvore. 
Com o intuito de fazer propaganda de seus serviços, começa a contar 
história de que “até cabelo de branco já havia cortado”. Questionado 
pelos clientes sobre seu suposto prestígio, Firipe pega um cartão 
postal com a foto do ator Sidney Pottier, explicando que era um dos 
maiores clientes de seu estabelecimento. Inquieto com a descrença 
dos fregueses, ele pede a ajuda de Jaimão, velho vendedor de folhas 
de tabaco, para confirmar suas palavras. A história atinge tamanha 
proporção que dois policiais vêm até sua barbearia tomar satisfação 
sobre um certo “gringo” que frequentava o lugar.

Os escritores, iluminando outro(s) ponto(s) de vista para contar 
versões do discurso de poder, encontram meios para escapar 
da censura (TODOROV, 1992, p.166). Em seus textos, focalizam 
determinadas questões que só podem ser compreendidas à medida 
que o absurdo se instaura na narrativa, propiciando um ponto de 
encontro entre a tensão e a banalidade do meio social. Segundo Roas,

y lo sobrenatural es aquello que transgrede 
las leyes que organizan el mundo real, aquello 
que no es explicable, que no existe, según 
dichas leyes. Así, para que la historia narrada 
sea considerada fantástica, deve crearse 
um espacio similar al que habita el lector, 
um espacio que se verá asaltado por um 
fenômeno que transtornará sua estabilidad. 
Es por eso que lo sobrenatural va a suponer 
siempre una amenaza para nuestra realidad, 
que hasta esse momento creiamos gobernada 
por leyes rigurosas e inmutables. (2001, p. 8)

O insólito, como fio condutor dos eventos ocorridos nos dois 
contos, não apenas age como elemento de construção desse jogo 
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ficcional onde as situações absurdas são responsáveis pelo clímax das 
obras, mas também serve para denunciar um mundo às avessas, onde 
uma personagem, no conto veigueano, é interrogada acerca de uma 
acusação que sequer existe, enquanto outro, no texto miacoutiano, 
deve prestar satisfações sobre o paradeiro de uma pessoa que sequer 
conhece e que nunca esteve em seu ambiente de trabalho. Sobre a ideia 
de um jogo proposto pelos escritores, é importante considerarmos 
que, de acordo com Umberto Eco,

Ler ficção significa jogar um jogo através do 
qual damos sentido à infinidade de coisas 
que aconteceram, estão acontecendo ou 
vão acontecer no mundo real. Ao lermos 
uma narrativa fugimos da ansiedade que 
nos assalta quando tentamos dizer algo 
de verdadeiro a respeito do mundo. (ECO, 
1994, p.93)

Ambos os escritores, ao parasitarem a realidade empírica que 
habitam, criam universos ficcionais que agem como duplos dos quais se 
alimentam, por mais que estes possuam, enquanto produto final, feições 
estranhas e absurdas. Em “Era Só Brincadeira”, o Major procura provas 
de qualquer ameaça para a segurança ficcional, questionando o narrador 
se seu amigo pescava com arpões. Em “Sidney Poitier na Barbearia de 
Feripe BeruBeru”, os Pide nem se preocupam em interrogar Feripe 
“adequadamente”, chegam questionando-o, querendo informações 
sobre o estrangeiro. É através desse processo que Mia Couto e José J. 
Veiga brincam, como se estivessem em um jogo “foulcaultiano”, com o 
absurdo dos mandos e desmandos das instituições de poder. Por esse 
viés, os escritores iluminam um mundo que não se percebe “às avessas”. 
Ao construírem seus textos, produzem discursos que problematizam a 
sociedade “através de um jogo de várias verdades onde há a busca pela 
reflexão da desordem do cotidiano” (ARÁN, 1999, p.53).

Se Feripe faz questão de arranjar uma testemunha, Valtrudes parece 
não se incomodar de estar preso, alegando que não pode contrariar o 
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Major, pois, embora não fosse nada sério, deveria agir de acordo para dar 
“mais realismo à peça”. Entretanto, a atuação das personagens dos dois 
contos leva a narrativa para acontecimentos cada vez mais insólitos: 
Valtrudes, ao contrário do descaso do dia anterior, “parecia”, segundo 
o narrador, estar lutando pela sua vida enquanto testemunhava no 
julgamento. Já Feripe, quanto mais falava, mais se complicava: seu 
depoimento fazia com que os Pide traçassem relações entre o barbeiro 
e outras figuras – imaginárias – com as quais ele não tivera contato: 
americanos, subversivos e, até mesmo, Eduardo Mondlane, à época, um 
dos lideres da luta de independência de Moçambique.

Segundo Todorov, em alguns casos, “o fantástico se define como uma 
percepção particular de acontecimentos estranhos” (1992, p.49). O 
insólito, percebido como o que não soe acontecer, o incomum, inusitado, 
inesperado, irrompe no quotidiano, dando uma falsa ordenação ao 
caos, dando continuidade às tramas e criando novos conflitos.

Tamanho é o absurdo das situações apresentadas que as 
personagens não tem certeza do que realmente aconteceu; mesmo 
após Valtrudes ser executado e ter a cabeça arrancada do corpo 
durante a execução, o narrador continuava intrigado, não deixava de 
pensar que tudo não passara de uma brincadeira e que, de alguma 
maneira, iriam colocar a cabeça do amigo de volta no lugar. Firipe, 
cercado pelos Pide, respondia em meio a um sorriso, como se estivesse 
diante de uma situação tão absurda – a mentira que tomou tamanha 
proporção – que era incapaz de compreender o que acontecia. 
Conforme Oropeza, 

no hay la ‘explicacion’ que restableceria 
el ‘orden’ realista: éste debe permanecer 
dislocado y aquí radica su contribución 
a la concepción del mundo posmoderno: 
mostrar la fractura, sin mayor explicación, 
arrepentimiento o temor al escándalo; esto 
constituye el núcleo de la nueva articulación 
de sentido. (2006, p.58)
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A mudança dos valores sociais nos dois contos é evidente. Por 
construírem discursos contra-hegemônicos, José. J. Veiga e Mia Couto 
explicitam a fragilidade da ordem conhecida para permitir que o 
cotidiano deixe de ser visto como corriqueiro ou banal (ARÁN, 1999, 
p.52). O leitor empírico, gradualmente, é levado a tomar consciência 
de todo o quadro histórico-social que envolve ambas as narrativas. O 
acontecimento estranho coloca em questão a ordem estabelecida, ao 
passo que expõe a sua debilidade (BESSIÈRE, 2001, p. 102).

Nas duas narrativas, o olhar satírico e crítico de cada narrador 
denúncia o absurdo de suas respectivas sociedades. Dessa maneira, 
J.J. Veiga e Mia Couto recorrem às estratégias do fantástico, como 
alternativa para iluminar fatos pouco explicitados do passado. 
Os escritores se valem das possibilidades do discurso contra-
hegemônico resgatando o passado em sua faceta mais absurda, para 
expor os problemas instaurados em uma realidade comprometida 
pelas mazelas e intempéries cotidianas. Os mundos construídos por 
José. J. Veiga e por Mia Couto apresentam sociedades fragmentadas, 
de maneira que (re)lembrar o passado é o elemento que oferece a 
chave para a compreensão e organização dessa existência. 
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O BudISmO INSóLITO dE mACHAdO dE ASSIS

Teresinha V. Zimbrão da Silva1

INTROduÇÃO
Este trabalho se propõe analisar o conto de Machado de Assis, “O 

segredo do bonzo: capítulo inédito de Fernão Mendes Pinto”, a partir 
de uma perspectiva comparatista, abandonando a ideia de influência 
e sublinhando a originalidade do diálogo machadiano, no caso, com 
a parte da obra Peregrinação, do renascentista português Fernão 
Mendes Pinto, que versa sobre o encontro dos portugueses com os 
budistas japoneses, e onde o escritor brasileiro oitocentista insere o 
seu texto como capítulo inédito. 

O diálogo de Machado de Assis com um referencial budista 
comparece, sobretudo, explícito nas palavras que este coloca na boca 
do seu bonzo, monge do budismo japonês, sobre uma coisa poder 
existir na opinião, que é necessária, mas sem existir na realidade, 
que é só conveniente. Esse é o segredo aprendido pelos portugueses 
com o bonzo Pomada, monge de 108 anos - segredo que o viajante 
Diogo Meireles coloca em prática no conto, ao convencer, com retórica 
exemplar, todas as pessoas da cidade de Fuchéu no reino de Bungo, 
adoentadas com um nariz muito inchado, a serem desnarigadas a 
fim de substituírem o nariz doente por um são de origem metafísica, 
invisível aos olhos, mas visível na opinião, a ponto de todos os 
desnarigados continuarem a usar os seus mesmos lenços de assoar o 
nariz. Eis o budismo insólito de Machado de Assis.

1 Profª. Drª. de Literatura Brasileira da Graduação em Letras e Pós-Graduação, 
mestrado e doutorado em Estudos Literários, da Universidade Federal de Juiz de 
Fora. Pós-Doutora em Literatura Brasileira pela PUC-RJ, especialista em Psicologia 
Junguiana pelo IBMR-RJ, membro fundador do GT Anpoll Literatura e Sagrado, 
coordenadora da pesquisa Literatura e Sagrado (UFJF) e membro do Núcleo de 
Estudos em Religiões e Filosofias da Índia (NERFI/UFJF).
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APROPRIAÇÃO
“O segredo do bonzo” foi publicado em 1882, na coletânea, Papéis 

Avulsos. Em nota, ao final do conto, Machado de Assis esclarece:

Como se terá visto, não há aqui um simples 
pastiche, nem esta imitação foi feita com o 
fim de provar forças, trabalho que, se fosse só 
isso, teria bem pouco valor. Era-me preciso, 
para dar a possível realidade à invenção, 
colocá-la a distância grande, no espaço e 
no tempo; e para tornar a narração sincera, 
nada me pareceu melhor do que atribuí-la 
ao viajante escritor que tantas maravilhas 
disse. Para os curiosos acrescentarei que 
as palavras: Atrás deixei narrado o que se 
passou na cidade Fuchéu -, foram escritas 
com o fim de supor o capítulo intercalado nas 
Peregrinações, entre os caps. CCXIII e CCXIV. 
(ASSIS, 2009, p. 97)

Nem simples pastiche, nem mera imitação, Machado de Assis 
define o seu texto como invenção. Ora, importa notar que ao nos 
propormos comparar “O segredo do bonzo” com Peregrinação, 
estamos também nos propondo a atualizar os estudos comparativos, 
provenientes de um contexto de estudo de influências (valorizador, 
sobretudo, da semelhança), para um outro contexto comparativo 
(valorizador da diferença) e onde estaremos adotando o conceito 
de apropriação. Assim, da perspectiva de estudarmos um sujeito 
passivo influenciado, copiador em débito com o original, passamos 
à perspectiva de estudar um sujeito ativo, apropriador, copista em 
diferença do original. Ao substituirmos a anterior ideia negativa de 
passividade, contida no conceito de influência, pela ideia positiva 
de atividade contida no conceito de apropriação, esperamos estar 
nos posicionando de um melhor ângulo para estudarmos a leitura 
machadiana da parte das Peregrinações que descreve o encontro dos 
portugueses com os budistas japoneses.
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Afinal, o próprio Machado de Assis parece ter sido um consciente 
valorizador da diferença nos seus estudos comparativos, sobretudo 
no papel do crítico literário. É o que sugerem suas reflexões sobre 
os conceitos de cópia e imitação. De fato, em “Idéias sobre o Teatro” 
o escritor defende, “[c]opiar a civilização existente e adicionar-lhe 
uma partícula, é uma das forças mais produtivas com que conta a 
sociedade” (ASSIS, 1997, III, p. 791) e em “Antônio José” declara que 
o escritor permite a si “ir buscar a especiaria alheia, mas há de ser 
para temperá-la com o molho de sua fábrica” (ASSIS, 1997, II, p. 727). 
Esta sua consciência, explícita nos seus textos de crítica literária, 
compareceria implícita nos seus textos de ficção.

Pois é nossa proposta explicitar que Machado de Assis, em “O 
segredo do bonzo”, além de copiar esta preciosa especiaria alheia, 
que é a obra Peregrinação do renascentista português Fernão Mendes 
Pinto, ousou ainda, conscientemente, adicionar-lhe uma partícula, 
temperando-a com o molho de sua fábrica e daí resultando uma 
original invenção machadiana.

O BONzO mACHAdIANO

Atrás deixei narrado o que se passou nesta cidade 
Fuchéu, capital do reino de Bungo, com o Padre-
mestre Francisco, e de como El-rei se houve com 
o Fucarandono e outros bonzos, que tiveram por 

acertado disputar ao padre as primazias da nossa 
santa religião. Agora direi de uma doutrina não 

menos curiosa que saudável ao espírito, e digna de 
ser divulgada a todas as repúblicas da cristandade.

ASSIS, J.M. M. de. O segredo do bonzo

É assim que Machado de Assis inicia o seu conto. Utilizando-se de 
um vocabulário arcaico, imitando o estilo de Mendes Pinto, o escritor 
brasileiro produz um texto que, em termos formais, pouco se distingue 
do texto original. Na verdade, imita até as contradições da narração 
de Mendes Pinto, que coloca na boca do seu bonzo frases cristãs como 
essa: “quãto aos bonzos serem santos não auia que duuidar, pois viuião 
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toda a vida em religiaõ agradável a Deos” (PINTO, 1983, p. 658). Por 
sua vez, o bonzo machadiano afirma: “Tão depressa fiz este achado 
especulativo, como dei graças a Deus do favor especial” (ASSIS, 2009, 
p. 93). Portanto, não é na forma, nem no estilo, mas, sobretudo, no 
conteúdo da narração que a diferença se impõe. Pois vejamos.

A doutrina de que fala o texto machadiano, digna de ser divulgada 
aos cristãos, é aprendida pelo narrador Mendes Pinto, juntamente 
com dois outros personagens criados pelo escritor brasileiro: Diogo 
Meireles, que conhecia a língua da terra e era o intérprete, além de 
exercer a medicina, e Titané, alparqueiro, amigo de Diogo. Os três 
foram procurar o bonzo de nome Pomada, ancião de 108 anos, muito 
lido e sabido, que lhes confiou a doutrina, possível de ser resumida na 
seguinte reflexão: “(...) se uma coisa pode existir na opinião, sem existir 
na realidade, e existir na realidade, sem existir na opinião, a conclusão 
é que das duas existências paralelas a única necessária é a da opinião, 
não a da realidade, que é apenas conveniente” (ASSIS, 2009, p. 93).

Esta reflexão, nada há parecido na obra Peregrinação, e que 
muito bem expressa o conhecido ceticismo machadiano, explicita 
o diálogo do escritor brasileiro com um referencial budista que 
relativiza verdades absolutas. De fato, como defende Dilip Loundo 
em seu trabalho, “A espiritualidade e o Oriente em Machado de Assis” 
(LOUNDO, 2007), o escritor acabou por estabelecer um diálogo muito 
original com o budismo, ainda que de modo indireto, ou seja, através 
da leitura do filósofo Schopenhauer, reconhecido divulgador das 
filosofias orientais na Europa do século XIX. 

Ora, ao compararmos o texto de Mendes Pinto com o machadiano, 
percebemos que, naquele, o discurso dos monges budistas comparece 
para ser negado pelos cristãos, enquanto que no texto machadiano 
comparece, inversamente, para ser aprendido e divulgado à 
cristandade, pois, como sublinha o narrador, a sua prática resultará 
em grandes benefícios. Diz ele: “Com efeito, antes de cair a tarde, 
tínhamos os três combinado em pôr por obra uma idéia tão judiciosa 
quão lucrativa, pois não é só lucro o que se pode haver em moeda, 
senão também o que traz consideração e louvor, que é outra e melhor 
espécie de moeda” (ASSIS, 2009, p. 94). 
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Com ironia, o escritor brasileiro explicita o que estava implícito 
na obra Peregrinação, ou seja, o que realmente importava nas 
disputas teológicas entre os bonzos japoneses e Xavier era conseguir 
prestígio social e favores políticos. Machado de Assis desloca o foco 
das diferenças religiosas que separam os homens, sempre presente 
no texto renascentista de Mendes Pinto, para sublinhar no seu conto 
oitocentista uma característica profana que os homens parecem ter 
em comum, no caso, a cobiça, não por dinheiro, mas por honrarias. 
Assim, se no texto de Mendes Pinto, budistas e cristãos comparecem 
em disputas entre si, no texto machadiano, estes se tornam aliados em 
prol do objetivo comum de lucrarem com a moeda do louvor. De fato, o 
bonzo Pomada aceita como discípulos os portugueses que se tornam 
pomadistas e estes irão divulgar a sua doutrina e honrar o seu nome.

A doutrina do bonzo, posta em prática pelos três personagens 
machadianos, consistia em inculcar aos outros uma opinião 
afirmativa a respeito de uma qualidade inexistente. Notemos que 
se Mendes Pinto descreve o padre mestre Xavier convencendo a 
todos com retórica exemplar, o Mendes Pinto machadiano também 
descreverá a si, a Titamé e a Diogo Meireles convencendo a todos 
com retórica exemplar. É bem verdade que o tema debatido muda de 
coisas religiosas para coisas profanas. De fato, o discurso missionário 
cristão já vazio no texto original - lembremos que a fala de Xavier 
muitas vezes não é descrita, só o resultado vitorioso do debate - 
no conto machadiano é de todo abandonado e substituído por um 
discurso profano que a todos também convence.

De fato, Titané convenceu às pessoas da cidade, divulgando em 
uma espécie de jornal da época, que as alparcatas vulgares que 
fabricava eram na verdade as melhores do mundo e acabou lucrando 
com ambas as moedas: dinheiro e glória. O narrador Mendes Pinto, 
músico mediano, conseguiu tirar dos ouvintes exclamações de 
intenso entusiasmo ao tocar o instrumento de sopro charamela, com 
o “só recurso dos ademanes, da graça em arquear os braços (...), da 
rigidez do busto, da unção com que alç[ou] os olhos ao ar, e do desdém 
e ufania com que os baix[ou]” (ASSIS, 2009, p. 95-96).
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Mas, como sublinha o próprio narrador, a mais engenhosa de 
todas as experiências e a melhor prova da doutrina do bonzo foi a 
prática médica de Diogo Meireles. Como mencionamos no início deste 
trabalho, consistiu esta, em convencer, com retórica exemplar, a 
todas as pessoas da cidade, adoentadas com um nariz muito inchado, 
a serem desnarigadas a fim de substituírem o nariz doente por um 
são, mas de pura origem metafísica, invisível aos olhos, mas visível 
e verdadeiro na opinião. É verdade que várias pessoas, mostraram-
se, a princípio, incrédulas, logo “ced[eram] entretanto à energia das 
palavras de Diogo Meireles, ao tom alto e convencido com que ele 
expôs e definiu o seu remédio” (ASSIS, 2009, p. 96), por fim todos, 
incluindo físicos, filósofos, bonzos e autoridades, o aclamaram em 
uníssono. Os doentes foram desnarigados e certos e certíssimos de 
que ali estava o nariz metafísico a ponto de todos continuarem a usar 
os seus mesmos lenços de assoar o nariz. E o narrador conclui: “O 
que tudo deixo relatado para glória do bonzo e benefício do mundo” 
(ASSIS, 2009, p. 97). E foi assim que os pomadistas comprovaram a 
doutrina aprendida ao bonzo Pomada.

Na continuação da nota, ao final do conto, Machado de Assis 
ironicamente esclarece: “O bonzo do meu escrito chama-se Pomada, 
e pomadistas os seus sectários. Pomada e pomadistas são locuções 
familiares da nossa terra: é o nome local do charlatão e do charlatanismo” 
(ASSIS, 2009, p. 97). Importa notar também que a palavra bonzo, derivada 
do japonês dialetal bonzú, além de significar, como já mencionamos, 
monge budista, tem um segundo significado, somente na língua 
portuguesa, que é dissimulado (FERREIRA, 1983, p. 274).

É verdade que o conto mostra alguns personagens, charlatões e 
dissimulados, se divertindo em iludir outros, mas também é verdade 
que ele ainda mostra os iludidos se divertindo com a ilusão, sem 
serem prejudicados. Portanto, não há no conto uma crítica moral 
direta ao charlatanismo e à dissimulação. Se há uma crítica, é indireta 
e aos dois lados, aos que iludem e aos que se deixam iludir. Afinal, 
como disse o bonzo machadiano: “não há espetáculo sem espectador” 
(ASSIS, 2009, p. 93).  
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O BudISmO INSóLITO
Como mencionamos antes, Dilip Loundo defende que Machado 

de Assis estabeleceu um diálogo muito original com o budismo 
através da leitura de Schopenhauer. Segundo Loundo o ceticismo 
machadiano, tal como ele o caracteriza no seu trabalho, guarda mais 
afinidades com o budismo do que a própria filosofia de Schopenhauer, 
hoje reconhecido por leituras estereotipadas e redutoras do oriente. 
De fato, a revisão crítica pós-colonial denunciou os estereótipos 
e reduções cometidos pelos estudos orientalistas, explicitando o 
quanto estes apresentam uma imagem ideologizada do oriente. 

Portanto, importa notar que tanto na obra Peregrinação de 
Mendes Pinto, quanto no conto, “O segredo do bonzo” de Machado de 
Assis, não se trata do budismo em si, mas do olhar ocidental sobre 
o budismo. Olhar que, no caso machadiano, constrói um budismo 
insólito cujo ceticismo com respeito a verdades absolutas, guarda 
afinidades reais com o budismo e a sua sabedoria da não-certeza, e 
permite a Machado de Assis ironizar o cientificismo materialista do 
ocidente oitocentista e suas certezas positivistas. De fato, no conto, os 
médicos não conseguem curar os doentes, é somente Diogo Meireles, 
com a ideia do “nariz metafísico”, quem os cura. A ironia para com a 
ciência é explícita. Eis o budismo insólito de Machado de Assis.

CONSIdERAÇõES FINAIS
Mostramos neste trabalho que Machado de Assis se apropria 

de um autor renascentista, que tantas maravilhas disse, o que lhe 
permite exercitar o maravilhoso em tempos de realismo. Indicamos 
também que o escritor brasileiro se apropria de um referencial 
budista que relativiza verdades absolutas, o que resulta num budismo 
insólito, capaz de ironizar o cientificismo ocidental e suas certezas. 
Explicitamos, por fim, que o escritor, além de copiar no seu conto, 
preciosas especiarias alheias, ousou ainda, adicionar-lhes partículas, 
temperando-as com o molho de sua fábrica e daí resultando, não um 
pastiche ou imitação, e sim uma original invenção machadiana.
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muRILO RuBIÃO: mACHAdO APóS KAFKA 
(breves notas provocativas)

Wanderlei Barreiro Lemos

“Machado[:] uM outro KafKa”

O homem não sabe em que posição se colocar,
está visivelmente extraviadoe decaído de seu 

verdadeiro lugar
sem poder reencontrá-lo. Busca-o por toda parte 

com inquietação
e sem sucesso em meio a trevas impenetráveis.1

Blaise Pascal, Pensamentos
Sou um arquiteto de ruínas.2

Machado de Assis, Quincas Borba

Se tivesse sido possível construir a Torre de Babel 
sem precisar subir por ela,

sua construção teria sido permitida.
Franz Kafka, 28 desaforismos 3

De acordo com Roberto Schwarz, no ensaio “Leituras em 
competição”, em Martinha versus Lucrécia, o poeta Allen Guinsberg, 
visitando Santiago, em 1961, contou ao escritor chileno Jorge Edwards 
“que considerava Machado um outro Kafka” (SCHWARZ, 2012, p. 
11). Dito isso, talvez se possa comentar seus possíveis significados 
retroagindo um pouco mais no tempo.

Em “Kafka e seus precursores”, integrante do livro, Outras 

1  Suplementando Borges, sem dúvida alguma, eu incluiria Pascal entre os 
precursores de Kafka. Esse trecho do filósofo poderia ser epígrafe de O processo, 
ou de O castelo, ou de uma série de outras narrativas kafkianas.
2  (ASSIS, 2008, p. 83).
3  (KAFKA, 2010, p. 33).
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inquisições, reunião de ensaios escritos entre 1936 e 1952, Jorge Luis 
Borges afirma que em certa ocasião planejou um exame dos precursores 
de Kafka (BORGES, 2007, p. 127-130). No ensaio mencionado, Borges 
faz um registro dos textos de autores de diversas literaturas e de 
diversas épocas – entre os quais inclui desde um apólogo de Han Yu, 
prosador chinês do século IX, aos escritos do filósofo dinamarquês 
Kierkegaard – em que acredita ter reconhecido a voz ou os hábitos de 
Kafka. Já quase perto de finalizar o ensaio, em seu último parágrafo, o 
autor de Ficções diz que, ainda que as peças heterogêneas enumeradas 
se pareçam com Kafka, nem todas se parecem entre si, e reflete: “este 
último fato é o mais significativo”, pois se, em grau maior ou menor, 
em cada uma dessas escritas habita “a idiossincrasia de Kafka”, se 
Kafka não houvesse escrito, nós, leitores, não a perceberíamos, isto 
é, ela não existiria. Após isso, Borges arremata seu ensaio com a ideia 
que mais me interessa, e da qual me aproprio:

No vocabulário crítico, a palavra precursor é 
indispensável, mas seria preciso purificá-la 
de toda conotação de polêmica ou rivalidade. 
O fato é que cada escritor cria [itálico do autor] 
seus precursores. Seu trabalho modifica 
nossa concepção do passado, assim como há 
de modificar o futuro. Nessa correlação, nada 
importa a identidade ou a pluralidade dos 
homens (BORGES, 2007, p. 130). 

Esse é um dos conceitos que pode nortear aproximações entre as 
obras dos escritores comentados, e à luz do qual se torna possível 
perceber e analisar o parentesco literário existente entre os 
ficcionistas Machado de Assis, Franz Kafka e Murilo Rubião.

Noutro texto de Borges – um dos chamados prólogos, publicados 
em suplementos literários e reunidos no livro Prólogo, com um prólogo 
de prólogos –, “Herman Melville, Bartleby” (BORGES, 2010, p. 157-
160), o escritor argentino, como se complementasse o ensaio sobre os 
precursores de Kafka (os prólogos foram escritos entre 1923 e 1974), 
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fala sobre a obra que “parece prefigurar Kafka” (BORGES, 2010, p. 
158), Bartleby, o escrivão, publicado em 1853. Nesse escrito, o autor 
de História universal da infâmia observa que “a obra de Kafka projeta 
sobre Bartleby uma curiosa luz ulterior [grifo meu]”. Para Borges, 
“Bartleby já define um gênero que, por volta de 1919, Franz Kafka 
reinventaria e aprofundaria” (BORGES, 2010, p. 158).

Nesse mesmo texto, destaco ainda que Borges associa Melville e 
Edgar Allan Poe (BORGES, 2010, p. 159). Menciono isso apenas para 
colocar em evidência mais um elo de leitura entre leitores-escritores, 
isto é, que Poe foi um autor lido e admirado por Machado, que o 
traduziu até,4 por Kafka,5 e, finalmente, por Murilo Rubião.6 Isto 
é, a inversão da ordem cronológica linear, operação característica 
de atos de leitura dos autores acima mencionados, pode estimular a 
aproximação entre épocas, estilos e escritores, em fecundo exercício 
analítico-comparativo.

INFLuêNCIA RETROATIVA

O que hás herdado de teus pais,
Adquire, para que o possuas.

J. W. von Goethe, Fausto, uma tragédia – 
Primeira parte

Roberto Schwarz, no já referido ensaio “Leituras em competição”, 
informa que Susan Sontag, ao publicar seu primeiro romance, em 
1963, foi cumprimentada por seu editor pela influência de Machado 

4  Carlos Heitor Cony, no ensaio “Machado de Assis”, em Chaplin e outros ensaios, 
sobre a tradução de “O corvo”, de Poe, feita por Machado, comenta: “uma das 
melhores coisas saídas de sua pena” (CONY, 2012, p. 174).
5  Em Conversas com Kafka, Gustav Janouch, em diálogo com o autor, Kafka afirma, 
entre outras coisas, sobre Poe: “A perturbadora estranheza de suas histórias era 
um modo de tornar o mundo menos estranho” (JANOUCH, 2008, p. 47).
6  É o que Vera Lúcia Andrade afirma no artigo “Que viva Murilo”, publicado na 
edição de dezembro de 2006, pp. 5 e 6, do Suplemento Literário de Minas Gerais 
– Murilo Rubião 90 anos, no endereço eletrônico: http://www.cultura.mg.gov.br/
files/2006-dezembro-murilo-rubiao.pdf.
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de Assis, cujas Memórias póstumas de Brás Cubas o mesmo editor 
havia publicado poucos anos antes. No entanto, não passava de um 
equívoco, pois Sontag não conhecia a obra nem o autor brasileiros. 
Ainda assim, aliás, por isso mesmo, relata Schwarz, a escritora os 
adotou como “influência retroativa”.7 A expressão citada pelo crítico 
(SCHWARZ, 2012, p. 10) é da própria ensaísta, empregada em Vidas 
póstumas: o caso de Machado de Assis.8 

Já em seu “Esquema de Machado de Assis”, no livro Vários escritos, 
Antonio Candido relaciona o fato de a obra de Machado encontrar 
apreciação entre leitores estrangeiros atualmente à capacidade de 
sobrevivência dessa escrita de ser adaptável ao espírito do tempo, 
significando algo para as gerações que “leram Proust e Kafka, 
Faulkner e Camus, Joyce e Borges” (CANDIDO, 2011, p. 17).

Avançando um pouco mais em meu comentário aproximativo 
entre Machado de Assis e Kafka, posso me amparar em Candido, que 
no mesmo ensaio, diz que em Machado, assim como em Kafka, “os 
tormentos do homem e as iniquidades do mundo”, aparecem “sob um 
aspecto nu e sem retórica, agravado pela imparcialidade estilística” 
(CANDIDO, 2011, p. 23).

O que Candido põe em relevo, um pouco mais adiante, na mesma 
página, ao caracterizar o estilo machadiano poderia mesmo ser dito, 
com quase todas as letras, sobre a escrita kafkiana:

7  Já que Jorge Schwartz – no posfácio de O pirotécnico Zacarias e outros contos 
(RUBIÃO, 2006, p. 103) – informa que Murilo Rubião declarou desconhecer 
Kafka na época da composição de suas primeiras narrativas, algo semelhante 
talvez possa ter ocorrido no fecundo modo como o criador de “O edifício” tenha 
se relacionado com a posterior leitura que fez autor de “Durante a construção da 
muralha da China”. Com isso não quero tornar implícita alguma ideia simplista 
de ascendência de Kafka sobre Rubião, mesmo porque é possível afirmar 
que, devido ao percurso realizado pela obsessiva escrita do autor mineiro, 
transcendendo o que herdou, este tenha radicalizado, em sua contística singular, 
certas técnicas e procedimentos narrativos, potencializando, ao último grau 
possível, as conquistas kafkianas.
8  A tradução desse ensaio, integrante do livro Questão de ênfase (SONTAG, 2005, 
p. 58), assim verte as palavras da escritora: “confessei-me retrospectivamente 
influenciada”.
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A sua técnica consiste essencialmente em 
sugerir as coisas mais tremendas da maneira 
mais cândida (como os ironistas do século 
XVIII); ou em estabelecer um contraste 
entre a normalidade social dos fatos e a sua 
normalidade essencial; ou em sugerir, sob a 
aparência do contrário, que o ato excepcional 
é normal, e anormal seria o ato corriqueiro. 
Aí está o motivo da sua modernidade (...) 
(CANDIDO, 2011, p. 23).

Quanto ao “sentimento profundo da relatividade total dos atos, 
da impossibilidade de os conceituar adequadamente”, que percorre 
“discretamente a obra de Machado”, dando lugar ao “sentimento do 
absurdo, do ato sem origem, e do juízo sem fundamento”, Candido afirma 
ser essa a mesma “mola da obra de Kafka” (CANDIDO, 2011, p. 28).

Rememorando, se, como propõe Borges, a palavra precursor é 
indispensável, sendo apenas necessário o despojamento de suas 
conotações de polêmica ou rivalidade, e se, de fato, ou de algum modo 
figurado, cada escritor cria seus precursores, sob o olhar atento de 
teóricos e críticos, como o do autor de História da eternidade, Kafka 
e Pirandello podem ser, por exemplo, machadianos, e Dostoiévski e 
Machado, kafkianos – afinal Harold Bloom, no ensaio “Freud e além”, 
em Abaixo as verdades sagradas, para citar apenas uma das obras 
em que o crítico expõe esta ideia que lhe é tão cara, já propôs uma 
leitura shakespeariana de Freud, ao invés e/ou em vez de uma leitura 
freudiana de Shakespeare (BLOOM, 2012, p. 177 e passim).

dE mACHAdO A RuBIÃO Em “O PIROTéCNICO zACARIAS”

Não passa de embalagem nova para paixões antigas 
(...).

Gustav Janouch, Conversas com Kafka 9

9  (JANOUCH, 2008, p. 59).
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Se eu não tivesse os olhos adoentados dava-me a 
compor outro Eclesiastes,

à moderna, posto nada deva haver moderno depois 
daquele livro.

Machado de Assis, Memorial de Aires 10

Em artigo publicado originariamente11 na Revista Colóquio, número 
25 (Lisboa: maio de 1975), o ensaísta mineiro Rui Mourão estabelece 
algumas comparações entre a obra de Rubião e a de Machado de 
Assis. O ensaísta afirma que com a obra de “Murilo Rubião vamos 
ter o protótipo duma ficção que procura um realismo, digamos, de 
segundo grau, aberto para o onírico e para os desvãos indevassáveis 
da consciência”, e que “um estudo dessa obra em confronto com a de 
Machado de Assis alcançaria inegável rendimento crítico”:

Leitor obsessivo do grande ficcionista, foi em 
certas páginas dele que o contista entreviu 
as possibilidades daquilo que viria a criar. 
Além de outros elementos que possam 
ter influído, nos parece que a centelha 
desencadeadora deve ter sido o contingente 
da conhecida sandice do mundo machadiano, 
que se entrevê, seja no capítulo “O Delírio”, 
em Memórias póstumas de Brás Cubas, seja 
na descrição da psicose progressiva do 
personagem principal, em Quincas Borba, 
seja na totalidade duma novela como “O 
Alienista” – textos altamente simbólicos e 
alegóricos (http://www.murilorubiao.com.
br/criticas.aspx?id=13).

10  (ASSIS, 2008, p. 89).
11  O artigo citado está publicado integralmente na seção de “Críticas” do 
site  http://www.murilorubiao.com.br/, criado pela Faculdade de Letras da 
Universidade Federal de Minas Gerais, que disponibiliza grande parte do que, no 
decorrer de décadas, foi escrito sobre os contos de Rubião, por um sem número de 
autores, e publicado em uma infinidade de periódicos e livros. Nesse site é possível 
dispor de ensaios, críticas, correspondência, entre outras fontes de informação.

http://www.murilorubiao.com.br/
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Para o ensaísta, o conto intitulado “O pirotécnico Zacarias” 
constitui efetiva comprovação quase perfeita da convivência do 
autor mineiro com as Memórias póstumas. De tal modo, que é possível 
perceber o conto como o esforço de um miniaturista que desejasse 
trabalhar sobre o romance: 

Quem não se lembrará das considerações iniciais do narrador-
defunto Brás Cubas, no Pórtico do seu livro, ao ler as considerações 
iniciais do narrador-defunto Zacarias, na abertura do seu relato? A 
diferença que se pode apontar na situação dos dois personagens é a 
de que Brás Cubas se apresenta como testemunha entre os vivos, na 
condição de fantasma imperceptível aos olhares terrenos, enquanto 
Zacarias permanece na condição de fantasma perceptível, mas ambos, 
logo depois daquela conversa inicial, passam a descrever o seu óbito. 
Relatado o óbito e indicada a causa mortis, nos dois textos se verifica 
um movimento de regressão temporal que vai mostrar os heróis em 
recuada idade juvenil, mas é preciso que se saliente que, no conto, 
existe inclusive o episódio do delírio que precede a morte (http://
www.murilorubiao.com.br/criticas.aspx?id=13).

Mourão destaca que o sarcasmo com que o narrador-personagem 
do conto de Rubião examina friamente a sua condição de “corpo-
trambolho” – a constituir grave problema para os que dele precisam 
se livrar o mais expeditamente possível – é em muito semelhante ao de 
Brás Cubas, e menciona que “a exageração de mau gosto comparativo 
que em Machado põe a natureza inteira, de tempo nublado, chorando 
pelo defunto, em Rubião faz com que a morte do personagem, devido 
à sua condição de pirotécnico, seja descrita como o deflagrar de fogos 
de artifício” (http://www.murilorubiao.com.br/criticas.aspx?id=13).

Ao se referir ao plano da frase, o ensaísta realça o modo como 
ambos os escritores estiveram sempre à procura do termo próprio, 
da precisão substantiva. Quanto ao plano das unidades superiores à 
frase, assinala a procura do vago, da duplicidade significante, o uso 
de elementos que visam à desconexão, à produção do desconforto 
e das surpresas chocantes: “Parece que o objetivo é o de deixar o 
leitor pisando ao mesmo tempo no plano do lógico e do ilógico, do 
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verossimilhante e do desconhecido – numa continuada denúncia do 
que na realidade existe de incongruente e de compósito” (http://
www.murilorubiao.com.br/criticas.aspx?id=13).

Um aspecto geral comum aos dois autores seria, para Rui Mourão, 
“o contraste entre uma linguagem policiada, disciplinada, despojada 
– rigorosamente enquadrada na lógica gramatical mais cristalina – e 
uma invenção de mundo fantasista, alucinada e ingovernável”. Esse 
mesmo aspecto é bastante destacado por leitores atentos de Kafka, 
como o crítico Antonio Candido e o tradutor Modesto Carone.

de rubião a KafKa ou vice-versa: rEtrato do artista 
SEm quANdO, COmO, ONdE, NEm PORquê 

(...) mais sombras que silêncio.

Murilo Rubião,“O pirotécnico Zacarias”

A partir de certo ponto não há mais retorno. 
Esse é o ponto que deve ser alcançado.

Franz Kafka, 28 desaforismos 12

O protagonista da narrativa muriliana “O ex-mágico”, ao enfrentar 
os tantos revezes de sua malfadada existência, não protestava, tímida e 
humildemente, apenas mencionava a sua condição artística de mágico, 
“reafirmando o propósito de não molestar ninguém” (RUBIÃO, 2006, 
p. 21), mesmo que sua atividade sobrenatural não fosse interrompida 
nem mesmo durante o sono. Esse exercício artístico ininterrupto 
não pode deixar de remeter o leitor a duas narrativas kafkianas, 
também circenses, são elas “Um artista da fome” e “Primeira dor”. Se, 
no âmbito do tema, comparadas ao conto de Rubião, uma concepção 
similar no que se refere à condição existencial do artista, por parte de 
ambos os escritores, pode ser destacada.

Na primeira delas, um artista do trapézio “tinha organizado 

12  (KAFKA, 2010, p. 19).
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sua vida de tal maneira, primeiro pelo esforço de perfeição, mais 
tarde pelo hábito que se tornou tirânico, que enquanto trabalhava 
na mesma empresa permanecia dia e noite no trapézio”, “admitia-
se com naturalidade que ele não vivia assim por capricho e que só 
podia preservar a perfeição de sua arte mantendo-se em exercício 
constante” (KAFKA, 1998, pp. 9 e 10). Ainda que de modo diferente 
– o ex-mágico não opta por seus poderes, enquanto que o artista do 
trapézio cultiva os seus –, o fazer artístico submete ao seu império 
todos os outros aspectos da existência de ambos os personagens.

Em “Um artista da fome”, essa angustiante e ambígua situação, 
kafkiano-muriliana, eu diria, de dedicação (in)voluntária, submissa 
e santificada – em que escolha e destino se mesclam – à arte é 
potencializada ao máximo: 

Embora para os adultos ele não passasse de 
um divertimento, no qual tomavam parte 
por causa da moda, as crianças olhavam com 
assombro, de boca aberta, uma segurando 
a mão da outra por insegurança, aquele 
homem pálido, de malha escura, as costelas 
extremamente salientes, que desdenhava 
até uma cadeira para ficar sentado sobre a 
palha espalhada no chão: ora ele acenava 
polidamente com a cabeça, ora respondia com 
um sorriso forçado à perguntas, esticando o 
braço pelas grades para que apalpassem sua 
magreza e mergulhado outra vez dentro de 
si, sem se importar com ninguém (KAFKA, 
1998, p. 23 e 24).

A meu ver, finalizando, acrescento que Rubião e Kafka parecem 
subverter e problematizar a arguta reflexão freudiana, tecida no 
ensaio Totem e tabu,13 acerca das relações entre a arte e onipotência 
de pensamento:

13  Obra lida pelo autor de “A casa do girassol vermelho”, conto em que visivelmente 
dialoga com o citado ensaio de Freud.
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Apenas num âmbito a “onipotência dos 
pensamentos” foi conservada em nossa 
cultura, no âmbito da arte. Unicamente na 
arte ainda sucede que um homem consumido 
por desejos realize algo semelhante à 
satisfação deles, e que essa atividade lúdica 
provoque – graças à ilusão artística – efeitos 
emocionais como se fosse algo real. As 
pessoas falam, com justiça, do feitiço da arte, 
e comparam o artista a um feiticeiro. Mas 
essa comparação é talvez mais significativa 
do que pretende ser. A arte, que certamente 
não se iniciou como l’art pour l’art, esteve 
originalmente a serviço de tendências que 
hoje se acham em grande parte extintas. 
Entre elas, podemos suspeitar, muitas eram 
intenções mágicas [grifo meu] (FREUD, 2012, 
pp. 142 e 143).



59<< sumário

REFERêNCIAS BIBLIOGRáFICAS
ASSIS, Machado de. Quincas Borba. São Paulo: Globo, 2011.

BORGES, Jorge Luis. Outras inquisições. São Paulo: Companhia da Letras, 2008.

______. Prólogos, com um prólogo de prólogos. São Paulo: Companhia da 
Letras, 2010.

CANDIDO, Antonio. Vários escritos. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2011.

CARONE, Modesto. Lição de Kafka. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

FREUD, Sigmund. Totem e tabu, Contribuição à história do movimento 
psicanalítico e outros textos. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

GOETHE, Johann Wolfgang von. Fausto, uma tragédia – Primeira parte. São 
Paulo, Ed. 34, 2004.

JANOUCH, Gustav. Conversas com Kafka. Osasco, SP: Novo Século Editora, 2008.

KAFKA, Franz. Um artista da fome e A construção. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998.

______. 28 desaforismos. Florianópolis: Editora da UFSC: Bernúncia, 2010.

PASCAL, Blaise. Pensamentos. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

POE, Edgar Allan. Poemas e ensaios. São Paulo: Globo, 1999.

RUBIÃO, Murilo. O pirotécnico Zacarias, e outros contos. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2006.

SCHWARZ, Roberto. Martinha versus Lucrécia: ensaios e entrevistas. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2012.

SONTAG, Susan 2005. Questão de ênfase. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.



60<< sumário

um mITO CRuzA O OCEANO. VESTíGIOS dA 
TRAmA FáuSTICA NO CANCIONEIRO BRASILEIRO 

E NA LITERATuRA dE CORdEL BRASILEIRA

Magali Moura1

No tempo de Fausto: recuando pouco mais de 400 anos no tempo, 
chega-se ao momento chama de Renascimento, caracterizado por 
uma onda de transformações, por um lado, mas de forte reação a essas 
mudanças, por outro. É uma época que se caracteriza pela interdição 
ferrenha de práticas mágicas, do surgimento do capitalismo e do 
início da ciência moderna. É o momento da narrativa anônima que 
nos dá notícias da vida de Fausto, a História do Dr. Fausto, editado por 
Johann Spies, em 1587†. O título como costume da época já informa 
do que se trata o livro:

História do doutor Johann Fausto, do mui 
famoso conjurador e nigromante, como ele 
vendeu a si mesmo ao Diabo a partir de uma 
determinada data; que tipos de aventuras 
singulares ele testemunhou nesse meio 
tempo; aventuras por ele mesmo provocadas 
e engendradas, até que, finalmente, recebeu 
seu bem merecido pagamento. Em sua 
grande parte compiladas e impressas a 
partir dos próprios escritos que deixou, 
como horrível exemplo, modelo repugnante e 
sincera advertência, para todos os homens de 
orgulho, ansiosos por novos conhecimentos 
e sem Deus (ANÔNIMO, 2014).

1  UERJ / Faperj. Este texto se insere no âmbito da pesquisa “O homem de 
engenho: o mito do pactário como representação da modernidade”, fomentado 
com bolsa do Programa Prociência UERJ/Faperj e bolsa JCNE/Faperj e apoiado 
com bolsas de Iniciação Científica Uerj/Cnpq.
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Nessa narrativa, dividida em quatro partes, temos na primeira 
parte dedicada à exposição das dúvidas de Fausto e a apresentação de 
seu serviçal, Mefistófeles, a quem faz uma série de perguntas e que lhe 
propõe a realização do pacto. Na segunda parte, “Segue agora a outra 
parte dessa história das aventuras de Fausto e de outras questões” 
(ANÔNIMO, 2014), Fausto viaja pelos céus e tenta investigar e solucionar 
os mistérios do céu e da terra, sempre inquirindo Mefistófeles que, por 
sua vez, sempre está a lhe avisar dos limites do conhecimento. 

Na terceira parte, “Segue a terceira e última parte das aventuras do 
Dr. Fausto, o que ele fez e conseguiu com sua Magia negra [nigromancia] 
nas cortes dos soberanos. Por fim também sobre seu horrível e 
lamentoso final e despedida” (ANÔNIMO, 2014), são narradas as 
aventuras de Fausto com um acentuado tom humorístico que se 
assemelha à literatura popular medieval, Schwankliteratur, conforme 
também encontrada em Portugal e Espanha, lembram as aventuras 
de Malasartes e das peças pregadas pelo caipora brasileiro.

A última parte do livro, “Agora segue o que Dr. Fausto fez com seu 
Espírito e com outros no último período de sua vida, que foi o 24º e o 
último ano de seu compromisso” (ANÔNIMO, 2014), o humor cede às 
lamúrias de Fausto, suas manifestações de arrependimento e sua 
execução sumária e fantástica.

Não é necessário recorrer a estudos antropológicos ou de outra 
seara para se constatar o seguinte: a temática que envolve ligações 
com o diabo e seus serviçais transcende os limites da esfera do campo 
da religião e se presta a expressões artísticas as mais variadas. Ela 
tangencia ou se imiscui tanto na alta cultura, quanto na cultura 
popular. Dito isto, proponho fazer uma rápida incursão pela música 
brasileira, antes de seguir adiante pela senda literária. 

Tomarei dois exemplos desse uso da temática diabólica de dois 
músicos ambos chamados Zeca: um exemplo de Zeca Pagodinho e outro 
de Zeca Baleiro. O primeiro é figura representativa da cultura popular 
carioca. Nascido no subúrbio carioca de Irajá, (1959), frequentador 
de rodas de samba, tornou-se um dos compositores de maior calibre 
neste gênero musical, com shows lotados e vários prêmios de venda 
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de CDs. Este Zeca compôs em parceria com Dudu Nobre no ano de 
1996 o seguinte samba: “Vou botar teu nome na macumba”, uma clara e 
divertida alusão à prática de se recorrer a mandingas para se resolver 
problemas de distintas ordens, aqui, no caso, trata-se de desfazer um 
feitiço de amor. A letra da canção é a seguinte: 

Eu vou botar teu nome na macumba 
Vou procurar uma feiticeira 
Fazer uma quizumba pra te derrubar 
Oi, iaiá 
Você me jogou um feitiço, quase que eu 
morri
Só eu sei o que eu sofri 
Que Deus me perdoe, mas vou me vingar

Eu vou botar teu retrato num prato com 
pimenta 
Quero ver se você “güenta” 
A mandinga que eu vou te jogar 
Raspa de chifre de bode 
Pedaço de rabo de jumenta 
Tu vais botar fogo pela venta 
E comigo não vai mais brincar

Eu vou botar teu nome na macumba 
Vou procurar uma feiticeira 
Fazer uma quizumba pra te derrubar 
Oi, iaiá 
Você me jogou um feitiço, quase que eu 
morri
Só eu sei o que eu sofri 
Que Deus me perdoe, mas vou me vingar

Asa de morcego 
Corcova de camelo pra te derrubar 
Uma cabeça de burro 



63<< sumário

Pra quebrar o encanto do teu patuá 
Olha, tu podes ser forte 
Mas tens que ter sorte 
Pra te salvar 
Toma cuidado, comadre 
Com a mandinga que eu vou te jogar.

Fazendo uma sucinta análise, verifica-se que há o emprego de um 
tipo de vocabulário advindo da cultura africana, como, por exemplo: 
quizumba, mandinga, patuá, macumba. Este último, nome da prática 
religiosa sincrética que reúne elementos das religiões africanas 
com o credo católico. O tema da canção é a ação reativa de alguém 
que se viu alvo de um feitiço, lançando mão de um novo e mais forte 
feitiço para se defender através do ataque. A música é um reflexo do 
uso de práticas mágicas, comuns nas religiões existentes no Brasil, 
fomentadas pela cultura advinda dos escravos. Muito popular na 
cultura do subúrbio carioca até o incremento das práticas religiosas 
adventistas, evangélicas e batistas, os terreiros de macumba e 
candomblé eram lugares bastante frequentados por pessoas em busca 
de soluções mágicas para seus problemas. A relação da macumba com 
o samba é constatada desde o início tanta da prática da macumba 
quanto dos primeiros sambas no Rio de Janeiro: “Tia Ciata é a mesma 
baiana que reunia em suas festas a mocidade que daria à luz a música 
popular brasileira moderna como Pixinguinha e João da Baiana” 
(PRANDI 1991: 44). Ela é fruto do amálgama de cultos e práticas 
religiosas indígenas, dos negros ex-escravos e de seus descendentes, 
assim como do kardercismo, a macumba surge como uma prática que 
tenta se adaptar ao meio urbano, mantendo o rito de iniciação e a 
resolução de problemas por meio de magia:

E a macumba carioca, portanto, pode bem 
ter se organizado como culto religioso na 
virada do século, como aconteceu também 
na Bahia [...] macumba sempre descrita como 
feitiçaria, isto é, prática de manipulação 
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religiosa por indivíduos isoladamente, numa 
total ausência de comunidades de culto 
organizada. (PRANDI 1991: 44)

Surge quando o indivíduo quer ver solucionado um problema, 
apelando para os ébos ou despachos, era mal vista por muita gente, 
como podemos perceber no relato de João do Rio (As religiões do Rio). 
Mas também foi considerada como um fator de “deterioração” das 
genuínas crenças africanas por Bastide:

Macumba, portanto, deve bem ter sido a 
designação local do culto aos orixás que teve 
o nome de candomblé na Bahia, de xangô 
na região que vai de Pernambuco a Sergipe, 
de tambor no Maranhão, de batuque no Rio 
Grande do Sul. Difícil sabermos o que foi 
e como se originou essa antiga macumba 
carioca, na qual Bastide, precedido e seguido 
por outros, enxergava formas degradadas (no 
sentido de desorganização e desagregação 
cultural) das antigas religiões negras. 
(PRANDI 1991: 45)

Como exemplo de práticas mágicas, e de caracterização do que 
seria um feiticeiro brasileiro do século XIX, citemos novamente 
Prandi (Id.: 45)

O registro do 31 de julho de 1846 diz o 
seguinte: “Passamos pelo Departamento 
de Polícia para vermos o arsenal de um 
feiticeiro africano que acaba de ser preso. 
Havia o bastante para encher um carro. Um 
jarro grande, envolvido em roupa, constituía 
o corpo do ídolo principal; dois outros jarros 
menores eram de madeira com braços 
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articulados, os rostos e as cabeças sujos de 
sangue e de penas — sendo exigida uma 
galinha de cada consulente, forcados de ferro 
e facas de pedra usados como instrumentos 
de sacrifício; chifres de cabra, dentes de 
marfim, caveiras de animais, uma corrente 
de maxilares, pequenas caixas de poeira 
colorida, chocalhos, uma férula, feixes de 
ervas [...]. Sendo escravo — um forte negro 
mina — terá de ser flagelado. O arsenal de 
um feiticeiro constitui o candomblé [...]” 
(EWBANK, 1973: 390; grifos de Prandi).

Relevante acentuar o papel transgressor da Umbanda, 
interpretada aqui como similar à macumba, em relação a um certo 
conformismo cristão de predestinação da sorte que lhe é concedida 
por Deus ou pelo destino. A vida não necessita ser um período terreno 
de sofrimentos ou de prestação de contas de vidas passadas (caso do 
credo kardecista), mas sim um lugar onde se pode querer o que não 
se tem, apelando-se para isso à magia:

A umbanda de certo modo rompe com a 
concepção kardecista do mundo: aqui não é 
mais uma terra de sofrimentos onde devemos 
ajustar contas por atos de nossas vidas 
anteriores. Trazendo do candomblé a idéia, 
ainda que desbotada, pouco definida, de que a 
experiência neste mundo implica a obrigação 
de gozá-lo, a idéia de que a realização do 
homem se expressa através da felicidade 
terrena que ele deve conquistar, a umbanda 
retrabalha a noção culpada da evolução 
cármica kardecista, assim como, através da 
propiciação ritual, descobre a possibilidade 
de alteração da ordem. É necessário que cada 
um procure a sua realização plena, mesmo 
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porque o mundo com o qual nos deparamos 
é um mundo que valoriza o individualismo, 
a criatividade, a expansão da capacidade de 
imaginação, a importância de subir na vida. 
(PRANDI 1991: 57-58)

Seguindo a linha de pensamento de Prandi, pode-se considerar 
essa prática religiosa como uma forma de ascensão social, motor de 
uma mobilidade antes interditada. Abre-se a todas as raças e povos 
a possiblidade de se ir além do pré-determinado: “o status social 
não está mais impresso na origem familiar. Trata-se agora, para 
cada um, de mudar o mundo a seu favor. E essa religião é capaz de 
oferecer um instrumento a mais para isso: a manipulação do mundo 
pela via ritual” (PRANDI, 1991: 58). Sendo a macumba, assim como o 
candomblé, uma religião mediúnica, o terreiro é seu oráculo.

Através dessa conclusão, da “manipulação do mundo pela via 
ritual” pode-se estabelecer uma relação direta das religiões de 
origem africana, assim como as indígenas e de povos ameríndios, com 
as religiões ditas pagãs europeias. Na Europa existe até o século XVI 
uma mistura de magia e religião, união que, com o desenvolvimento 
da ciência moderna, do capitalismo e a instituição da Reforma 
Protestante, começa a se desfazer por meio de ações coercitivas 
tais como a instauração de processos inquisitoriais, a condenação 
ao sofrimento eterno e à fogueira. As ameaças do Velho Testamento 
tornam-se ao longo do século XVI e XVII cada vez mais presentes 
nas falas dos padres e pastores. O processo de desencantamento 
do mundo inicia-se, com o Protestantismo, como nos elucida Prandi 
(1991), sendo fundamental no que chamou de “‘desmagicização’ do 
Cristianismo”. Os milagres operados pelos santos têm de desaparecer, 
assim como as medalhas e a água bentas, os santos óleos, as curas, 
o ato de contemplação dos símbolos sagrados, o gesto da imposição 
das mãos e das bênçãos sacerdotais, promessas e preces perdem a 
força diante da leitura do texto bíblico, não se deveria mais pedir 
a intervenção divina (via magia ou milagre) para se atender a 
pedidos pessoais. A ciência moderna e as instituições criadas para o 
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florescimento do capitalismo deveriam estar à disposição de cada um 
para a satisfação dos desejos:

O próprio desenvolvimento do capitalismo 
resolveria algumas destas questões com 
a introdução do seguro e dos serviços 
bancários de guarda de valores, dos serviços 
de prevenção e combate ao fogo, com a 
previsão climatológica e os pesticidas, 
medicamentos e vacinas que protegem 
colheitas e rebanhos. A vida longa, eterna 
aspiração de todos os indivíduos de 
todas as civilizações, pode ser garantida 
pela medicina moderna. O imprevisto, o 
inesperado, a assustadora insegurança 
do futuro vão sendo reduzidos a níveis 
suportáveis mediante práticas seculares. O 
conhecimento racional, a previsão científica, 
a solução não sobrenatural de toda sorte 
de problemas vão, assim, desencantando 
o mundo, retirando dele práticas mágicas 
e explicações sobrenaturais da natureza 
e dos eventos ad hoc. A idéia de deus e da 
providência divina vai se voltado mais 
centradamente para a concepção de uma 
grande fonte de transcendência. O mundo 
(que primeiramente é o mundo da natureza) e 
o sagrado vão se tornando esferas separadas. 
A religião vai se firmando como religião 
ética, isto é, baseada na internalização de 
valores que orientam a conduta com relação 
a fins que vêm de juízos de justiça baseados 
numa forma de pensar o bem comum e 
reconhecer a divina providência. Deus não 
é chamado para interferir nos míseros 
mistérios da vida natural nem no cotidiano 
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dos homens. Deus é distante e inatingível, 
plenamente livre e de vontade e iniciativa 
inteiramente dele. Isto é o oposto da idéia 
de manipulação mágica do mundo. Neste 
grande movimento de transformação social 
em que o desencantamento do mundo é uma 
dimensão básica, a magia e o oráculo, quer 
como práticas religiosas ou não, entram 
em declínio. A ciência especializa-se em 
disciplinas preditivas. A econometria dos 
empresários indica os negócios favoráveis, 
a meteorologia mostra com antecedência 
as mudanças climáticas, a história aponta 
o devir — já estamos no fim do século XIX. 
A moléstia conhece seu maior inimigo: o 
antibiótico. A ciência tudo pode. Para decifrar 
os recônditos códigos da inconsciência, nasce 
a psicanálise. (PRANDI 1991: 188-189)

Após essa exposição a partir do samba popular de Zeca Pagodinho, 
gostaria de mencionar a canção Babylon, integrante do Cd Líricas de 
Zeca Baleiro, lançado em 2000. Baleiro, alcunha de José Ribamar 
Coelho Santos (1966), nascido no Maranhão, migrou para São Paulo e 
se tornou um dos maiores nomes da Nova MPB, fazendo muito sucesso 
com suas letras e melodias inteligentes e sofisticadas.

Baby!
I’m so alone
Vamos pra Babylon!
Viver a pão-de-ló
E möet chandon
Vamos pra Babylon!
Vamos pra Babylon!...

Gozar!
Sem se preocupar com amanhã
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Vamos pra Babylon
Baby! Baby! Babylon!...

Comprar o que houver
Au revoir ralé
Finesse s’il vous plait
Mon dieu je t’aime glamour
Manhattan by night
Passear de iate
Nos mares do pacífico sul...

Baby!
I’m alive like
A Rolling Stone
Vamos pra Babylon
Vida é um souvenir
Made in Hong Kong
Vamos pra Babylon!
Vamos pra Babylon!...

Vem ser feliz
Ao lado deste bon vivant
Vamos pra Babylon
Baby! Baby! Babylon!...

De tudo provar
Champanhe, caviar
Scotch, escargot, rayban
Bye, bye miserê
Kaya now to me
O céu seja aqui
Minha religião é o prazer...

Não tenho dinheiro
Pra pagar a minha yoga
Não tenho dinheiro
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Pra bancar a minha droga
Eu não tenho renda
Pra descolar a merenda
Cansei de ser duro
Vou botar minh’alma à venda...

Eu não tenho grana
Pra sair com o meu broto
Eu não compro roupa
Por isso que eu ando roto
Nada vem de graça
Nem o pão, nem a cachaça
Quero ser o caçador
Ando cansado de ser caça...

Não tenho dinheiro
Pra pagar a minha yoga
Não tenho dinheiro
Pra bancar a minha droga
Eu não tenho renda
Pra descolar a merenda
Cansei de ser duro
Vou botar minh’alma à venda...

Eu não tenho grana
Pra sair com o meu broto
Eu não compro roupa
Por isso que eu ando roto
Nada vem de graça
Nem o pão, nem a cachaça
Quero ser o caçador
Ando cansado de ser caça...

Ai, morena! Viver é bom
Esquece as penas
Vem morar comigo
Em Babylon...(4x)
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Uma breve análise da canção já e capaz de revelar a questão 
central: é uma ode plena de ironia à libertação a qualquer preço, 
um rompimento com os ditames morais e sociais que impedem 
uma vida feliz. O eu da canção, cansado de experimentar uma vida 
de limitação e insatisfatória, resolve optar por tudo aquilo que lhe 
é interdito: viver uma vida de luxo, “Gozar! / Sem se preocupar com 
amanhã”, livrar-se das “penas”, insubordinar-se e reverter o sistema 
de dominação, “Quero ser o caçador / Ando cansado de ser caça”. Não 
se precisa prolongar a análise para que se possa trazer essa música 
para a esfera do tema que nos move: o mito fáustico, pois a estratégia 
para o alcance de seus propósitos é a venda não do corpo, mas da 
alma: “Cansei de ser duro / Vou botar minh’alma à venda...”

Ironicamente, no sentido de transgressão, se propõe como condição 
para a melhora da condição de vida uma troca, um negócio, remetendo à 
esfera mágica, que segundo Prandi está na base das trocas que ocorrem 
no Candomblé, mas também na Umbanda: “Não se pode esquecer que 
a magia é sempre uma relação utilitária de troca. Um toma lá, dá cá. 
Troca entre o homem e o deus ou o santo. Quando há intermediação 
do feiticeiro, do mago etc., esta relação de troca é também comercial; 
envolve pagamento.” (1991: 196). O que, por sua vez, nos remete ao 
mito fáustico e à questão da individualidade do homem:

[...] a ideia de pacto com o demônio constituía-
se aos olhos da Instituição religiosa uma 
falta muito grave e repreensível, justamente 
pelo fato de que tal ato significava que o 
indivíduo estava por livre e espontânea 
vontade entregando-se a Satanás, diferente 
de outros que podiam ser ludibriados. Para 
o crítico essa ideia começou a ser difundida 
e severamente punida no contexto da 
Inquisição quando as feiticeiras eram 
acusadas de se doarem espontaneamente 
para o diabo. Na trama faustiana podemos 
conceber o pacto como um avanço, haja 
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vista tornar-se mais um dos elementos 
da história que representa a liberdade de 
escolha individual do protagonista, sem 
ser cerceado por qualquer força coercitiva. 
(MUCHEMBLED, 2001, p. 83)

A canção de Pagodinho de um humor revelador da prática ainda 
hoje presente de se valer de mandigas para conquistar sortilégios e a 
de Baleiro com uma ironia sarcástica clamando por um negócio com o 
comerciante de almas, conjugam elementos basilares do mito fáustico e 
que se escoram em expressões da cultura popular que forjam a história 
de Fausto como um mito babilônico, de mescla de culturas e línguas.

Esses dois exemplos do cancioneiro brasileiro se espelham em 
dois exemplos. Um advindo da literatura popular de cordel, O homem 
que fez um pacto com o diabo para ganhar na loteria, de Rodolfo Coelho 
Cavalcante (1975), e o texto erudito de Ariano Suassuna, Auto da 
Compadecida (1955). No livreto de Cavalcante, é contada a história de 
João da Diva, homem pobre e amargurado por seu destino, que decidiu 
fazer um pacto com o diabo para enriquecer através do jogo de loteria. O 
contraponto deste homem é sua esposa, Dona Rita que temente a Deus e 
seguidora das palavras do Evangelho não queria que João mudasse sua 
vida em troca de favores do diabo. Ele, por sua vez, invocou o maligno 
e com ele fez negócio. Assim ganhou o prêmio da loteria cujo fruto 
passou a administrar, aumentando ainda mais sua fortuna. Na mesma 
medida em que enriquecia, sua esposa definhava e logo viria a falecer. 
João assinara um contrato com uma gota de seu sangue e logo o diabo 
viria lhe apresentar a conta. Entretanto, usando de muita astúcia, João 
conseguiu lograr o diabo, mostrando-lhe que o pacto que foi selado não 
envolvia sua alma, mas sim um montante de dinheiro:

Disse João: Se engana, 
Vamos ler documento 
Você não comprou-me alma, 
De acordo testamento 
Nós fizemos um negócio, 
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Na qualidade de sócio 
Eu dei um bom rendimento.

-Como voeê é imortal
De uma vez que não morreu
A sua parte eu deixei
A minha já gastei eu...
Negócio sempre é negócio,
Deixo de ser o seu sócio,
Vá buscar o que é seu!

Nisto Satanás deu fé
Do canudo que levou
E por ter perdido a alma
O documento rasgou.
João da Diva, na verdade,
Por causa da Caridade
Com justiça se salvou.

R - ico pode se salvar,
O - que vale é o coração.
D - eus não olha o exterior,
O - demonstra netra questão
L - evou canudo grosso,
F - icou só ronedo o osso...:
O - mais findo a narração.
(CAVALCANTE, 1975, p. 15)

Esta história remete diretamente ao argumento seminal da 
História do Dr. Fausto renascentista – o estabelecimento de um 
contrato com o diabo. Por um lado, o homem ganha dinheiro ou 
fama, de outro, o diabo ganha mais uma alma para aumentar seu 
número de governados e, assim, competir com o Senhor Deus em 
termos de adeptos. Mas distintamente da tragédia anunciada de 
Fausto, a narrativa popular reafirma a engenhosidade humana capaz 
de subverter a ordem. O elemento humorístico confere ao texto a 
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grande arma que o homem possui: a astúcia que pode subverter uma 
determinada ordem e uma determinada predestinação. A liberdade 
humana de ousar, de arriscar e de fazer valer seus elementos 
individuais só pode se fazer valer a partir daquilo que liberta o homem: 
o riso, a troça como atributos associados diretamente à inteligência, 
mas que foge ao padrão racionalista cultivado desde a Renascença. 
Conforme analisa Bakhtin, o elemento genuinamente popular que se 
insere na literatura de Rabelais cria uma atmosfera de paródia e abre 
espaço para uma ferina crítica social, espaço de combate às nascentes 
amarras burguesas. O riso cria a possibilidade se criar um espaço 
carnavalesco no qual o exercício da transgressão é a regra.

Esse elemento é distintamente contrário ao texto publicado por 
Spies em 1584. Nele, Fausto é condenado e levado, após uma morte 
espetacularmente trágica, para o inferno, sem possibilidade de 
perdão. No texto de cordel, há uma atmosfera de perdão por João 
ter dado, como forma de aplacar as dores de sua mulher, uma parte 
de seus ganhos para a caridade. Essa ação também contribui para a 
libertação de sua alma das garras do diabo.

No texto de Ariano Suassuna, aqui mencionado apenas de 
forma breve dado o espaço que temos, também encontraremos no 
personagem de João Grilo o elemento transgressor da ordem através 
do cômico. Esse outro João também é perdoado pela intercessão de 
Maria junto a seu filho e lhe é dada uma nova chance de se redimir.

Finalizando, podemos constatar a variabilidade que o mito fáustico 
assume e sua extensa profusão, cruzando mares, atravessando 
fronteiras, mas criando um espaço de discussão sobre questões 
fundamentais da humanidade: a relação com entre os desejos e os 
limites da realidade.
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O uNIVERSO FEITICEIRO dOS CONTOS dE 
JOAquIm CARdOzO

Mariana Conde Moraes Arcuri1

Joaquim Cardozo, nascido em 26 de agosto de 1897, no bairro do 
Zumbi, Recife, Pernambuco, era o nono de doze filhos do guarda-livros 
José Antônio Cardoso e de Elvira Moreira Cardoso. Pouco depois, a 
família mudou-se para a cidade de Jaboatão, nos arredores, e Cardozo 
começou a estudar no Ginásio Pernambucano do Recife, um dos mais 
afamados à época.

Suas viagens de trem entre o Recife e Jaboatão serviram de pano 
de fundo para o encontro com futuros amigos e parceiros de trajetória 
literária, como os irmãos Honório e Benedito Monteiro, de Tejipió. A 
gare, cenário privilegiado nesse pedaço de vida, e o trem, personagem 
companheiro da mocidade, tornaram-se, em anos vindouros, algumas 
das imagens mais marcantes e recorrentes na literatura cardoziana, 
como o conto “Na estação”.

Foi com os irmãos Benedito e Honório Monteiro que fundou o 
periódico O Arrabalde, no qual publicou em 1913 (nas datas de 15 e 
30 de novembro) seu primeiro texto conhecido, “Astronomia alegre”, 
que, no entanto, permaneceu inacabado devido ao fechamento do 
jornal. Nesse período Joaquim fazia o curso preparatório do Dr. 
Joaquim Pimenta, o que o retinha durante o dia no Recife. Somente 
à noite, após as costumeiras visitas à Biblioteca Pública da capital 
pernambucana, regressava a Jaboatão.

Deixou a cidade de vez no ano seguinte, 1914, em função da morte do 
pai, que o levou, junto com o restante da família, a retornar ao Recife. 
O falecimento prematuro do pai obrigou o jovem Cardozo, então com 

1 Mariana Conde Moraes Arcuri é doutora em Letras Vernáculas – Literatura 
Brasileira (UFRJ). Atualmente cursa o pós-doutorado em Estudos Culturais – 
Cultura e Desenvolvimento no Programa Avançado de Cultura Contemporânea 
(PACC) – UFRJ.
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17 anos, a trabalhar como caricaturista na imprensa local, como o 
Diário de Pernambuco, a fim de amenizar as dificuldades financeiras 
por que passava a família. Apesar de ter ingressado em 1915 na Escola 
Livre de Engenharia, a precariedade financeira forçou-o, várias vezes, 
a interromper o curso. Na condição de estudante, passou a prestar 
serviços de topografia para uma Comissão que realizava pesquisas 
geodésicas no município do Recife.

As atividades na Comissão Geodésica estenderam-se ao longo de 
anos, com idas e vindas, viagens e interrupções. A primeira delas 
aconteceu em 1919, em decorrência do sorteio e ulterior serviço 
militar, que o manteve acampado durante seis meses; o curso de 
engenharia também foi paralisado. Um ano depois, já liberado 
do Exército, volta a ser contratado da Comissão, e passa a fazer 
levantamentos topográficos nas vizinhanças do Recife. A segunda 
interrupção nas atividades vinculadas à Comissão Geodésica ocorreu 
em maio de 1922 quando Cardozo se licenciou temporariamente da 
mesma a fim de realizar trabalhos de demarcação de terras na Baía 
da Traição, na Paraíba, serviço que lhe consumiu quatro meses.

Foi na Paraíba que entrou em contato com manifestações 
folclóricas típicas da cultura popular nordestina, como os festejos 
juninos, e impressionou-se vivamente com tais acontecimentos. As 
marcas que essas manifestações causaram em Cardozo e em sua obra 
literária foram fundas, indeléveis. A passagem pela Baía da Traição, 
embora relativamente curta, teve um peso fundamental nos contos 
cardozianos, como bem atestam “Voltando de Marcação”, “Perdidos 
nos tabuleiros”, “Tramataia”, “O rugido”, “De novo em Cabedelo” e “Em 
busca do Marco das Balanças” – seis do total de doze que formam seu 
pequeno, mas denso, corpus. Não só como cenário, mas como imagem 
mesma de um Nordeste maior, profundo e enigmático, surge a Baía da 
Traição nos contos de Cardozo.

À semelhança de João Cabral de Melo Neto, o autor alça a posição 
privilegiada – não só como tema, mas conformadora mesmo de sua 
produção literária – o caldo do imaginário regional, cujo substrato 
muito se funda sobre aspectos da cultura popular, sem, todavia, 
resvalar em limitações autocentradas.
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A terceira suspensão na atuação junto à Comissão Geodésica deu-
se em maio de 1923, um ano depois da estada na Baía da Traição. O 
motivo dessa vez foi uma viagem ao Rio de Janeiro, onde ficou até o 
final do mês de agosto, testemunha privilegiada dos desdobramentos 
do movimento modernista. Cardozo teve como prêmios assistir 
à primeira exposição de Di Cavalcanti e impregnar-se da boêmia 
carioca, flanando pela noite da cidade e absorvendo o clima belle 
époque que então a distinguia sobremaneira. Marcado pela atmosfera 
festiva do Rio, voltou ao Recife, à Comissão Geodésica e ao burburinho 
dos cafés e bares noturnos, como relatado no conto “Brassávola” (seu 
único conto publicado em vida, em 1975).

Em suas andanças, reviu seu velho amigo Benedito Monteiro, 
que o apresentou ao poeta Ascenso Ferreira e, em 1924, a José Maria 
de Albuquerque Melo, criador da Revista do Norte, a notável revista 
literária difusora do Modernismo em Pernambuco nos anos 1920, 
que contou com a colaboração de um time de intelectuais e artistas 
de peso, como Gilberto Freyre, que se referiu a Cardozo na nota 
prévia ao ensaio literário deste intitulado “Um poeta pernambucano: 
Manuel Bandeira” como “um dos poetas jovens mais interessantes de 
Pernambuco” (FREYRE, 1979, p. 124).

Cardozo desde cedo integrou a direção da Revista do Norte, na qual 
publicou ilustrações, vinhetas e seus primeiros poemas. Esse Cardozo 
da década de 1920 é aquele ainda apegado à cultura pernambucana, 
membro da agitada patota que, tendo o Recife como pano de fundo, 
frequentava o Café Lafayette e colaborava na Revista do Norte e 
no Diário de Pernambuco. É nesse instante que o Cardozo escritor 
começa a sobrepujar o desenhista e o caricaturista. Tal tendência 
intensificou-se com a publicação, no volume da segunda quinzena de 
outubro de 1924 da Revista do Norte, de “As alvarengas”, o primeiro 
poema da lavra cardoziana a vir a lume. Foi nesse momento que 
Cardozo adotou o z para assinar seu nome em desenhos e poemas, em 
vez do habitual – e mais previsível – s. Seu belíssimo ensaio “Um poeta 
pernambucano: Manuel Bandeira”, o primeiro esforço de Cardozo no 
sentido de analisar criticamente uma determinada produção literária, 
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foi editado no ano seguinte, 1925, no Livro do Nordeste, concebido 
como homenagem ao centenário do Diário de Pernambuco.

Iniciando-se nos anos 1920 – e consolidando-se na década seguinte 
– a produção intelectual cardoziana, desdobrada em crítica de arte 
& literatura e de arquitetura & urbanismo, literatura e ensaística, 
foi maturando nos periódicos locais e aos poucos ganhando espaço 
num cenário cultural mais amplo, nacional. É o que comprova a 
correspondência entre Manuel Bandeira e Mário de Andrade datada de 
outubro de 1926: “O Joaquim Cardozo (cujo endereço é Rua da União, 47, 
Recife) mandou-me três números da Revista do Norte, isto é, 3 exs. do 
2º número, um deles destinado a você” (BANDEIRA apud LIMA, 2008, 
p. XIV); “Recebi a Revista do Norte que veio pelo versos de você. [...] Você 
quando escrever pro Joaquim Cardozo agradeça por mim o número que 
ele mandou. [...] e diga que a revista me interessa deveras, o que te juro 
que não é mentira” (ANDRADE apud LIMA, 2008, pp. XIV-XV).

O ano de 1926 trouxe para Cardozo uma viagem ao lado de Ascenso 
Ferreira, seu anfitrião em Palmares, na zona da mata pernambucana. 
Na cidade foi espectador de uma apresentação de bumba meu boi – 
tema de sua futura peça teatral O coronel de Macambira –, que o levou 
a declarar: “nesse espetáculo [...] a cerimônia de ornamentação do boi, 
sugerindo ritual pagão da Grécia Antiga, deixa mais uma vez patentes 
as origens religiosas primitivas que caracterizam quase todas as nossas 
danças populares – origens, convém que se assinale, que são as de quase 
todos os teatros do mundo” (CARDOZO apud NORÕES, 2008, p. 107).

Como se pode depreender pela força dramatúrgica de O coronel 
de Macambira – publicada em 1963 pela Civilização Brasileira e 
encenada pelo TUCA em 1967, em São Paulo, pelas mãos de Amir 
Haddad –, o impacto do imaginário, específico das manifestações 
folclóricas tradicionais do Nordeste, atingiu em cheio a obra de 
pernambucanos integrantes do núcleo modernista local, como 
Ascenso, Cardozo, Gilberto Freyre e Vicente do Rego Monteiro – sem 
esquecer a coexistência com reverberações estéticas dos movimentos 
de vanguarda que então sacudiam a Europa.

A intensa amizade com Ascenso Ferreira traduziu-se, entre outras 
formas, pela devota admiração demonstrada pelas ilustrações e pelo 
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desenho de capa executados por Cardozo para Catimbó, primeiro 
livro do poeta. Ascenso foi o responsável indireto pela criação de O 
coronel de Macambira, posto que seus estudos sobre o bumba meu boi, 
publicados em 1944 nos números 1 e 2 do periódico Arquivos, revista 
da Prefeitura do Recife, serviram de base à peça de Cardozo.

Algum tempo mais tarde, em 1929, Cardozo atuou como assistente 
de um engenheiro alemão, Von Tilling, na elaboração de projetos 
para instalação de poços. Nessa função, mais uma vez foi levado 
a embrenhar-se nos interiores do Nordeste, desta feita na área 
limítrofe entre Alagoas e Pernambuco. O engenheiro alemão surge 
como personagem no conto “O caminho”, cujo leitmotiv sustenta-se 
na densidade de um cenário nordestino confundido com imagens 
ancestrais, arraigadas:

Araçu, velho engenho que ainda possuía 
o açude e a levada do tempo em que era 
engenho d’água, que possuía ainda restos da 
calha da roda do velho engenho banhado pelo 
rio Persinunga: limite entre Pernambuco e 
Alagoas; Araçu atingíamos todos os dias, indo 
de automóvel, em boa estrada, até o Engenho 
Queimadas, do Dr. Júlio Belo, e, de lá, a cavalo, 
até a casa-grande do engenho para onde nos 
dirigiríamos e que ficava a pouca distância 
da igreja, pois era uma igreja e não uma 
simples capela, uma igreja com torre e com 
sinos, e não com sineira, como aparece nas 
capelas dos antigos engenhos. Tomávamos 
o automóvel muito cedo, percorríamos uma 
boa parte da estrada que vai da praia até a 
cidade de Barreiros, depois entrávamos à 
esquerda, em estrada mais estreita, para 
chegarmos a um ponto onde havia uma 
encruzilhada de três caminhos; tomávamos 
um deles e chegávamos ao cercado do 
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Engenho Queimadas; ali já estavam nos 
esperando os cavalos que iam nos levar a 
Araçu. (CARDOZO, 2008, p. 473)

São essas imagens pisadas e repisadas de um Nordeste lendário, 
imenso e um tanto arquetípico que João Cabral de Melo Neto, ao 
comentar a reverência do amigo Cardozo diante de vento e mar – a 
própria natureza indômita que logo irromperá, incontível, em seus 
contos, dando a eles origem, esteio e motivo –, salpica ele mesmo em 
“Cenas da vida de Joaquim Cardozo”, no trecho sintomaticamente 
denominado A tragédia grega e o mar do Nordeste:

Chega o Nordeste de Setembro:
O Inverno se foi, com seus ventos.

Tinham voz própria, me dizia:
com as ondas logo discutiam.

Com o Inverno, acaba a temporada
de teatro, a que ele não faltava,

quando ainda engenheiro de campo
arma, à noite, a tenda de pano.

Dizia ouvir, marés inteiras,
Diálogo de tragédia grega:

o vento e o mar se apostrofavam
com vozes aos berros, de raiva,

e com tal raiva, com tal nervo,
que dispensava ler o texto.

Dizia sentir o tremendo
da tragédia, seu argumento,

a que o murmurar dos coqueiros
faria o coro lastimeiro.

Na maré-alta, o pleito sobe,
na maré-baixa, baixa e morre.
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O teatro desses personagens
que entoavam vozes sem face

pensava algum dia escrever,
dando ao som um texto que ler.

Seguiria seu ritmo, enchendo-o,
subindo e caindo no silêncio.

Não é essa a curva das estórias?
Não é esse o trajeto da História?

(Não soube se escreveu tais peças,
Talvez, pensando melhor nelas,

Achasse ocioso pôr palavras
em formas vazias tão claras).
(MELO NETO, 1988, p. 215)

Apenas em 1930 – 15 anos após o ingresso na Escola Livre de 
Engenharia – e já um homem feito de 33 anos, Joaquim Cardozo 
logrou concluir o curso de engenharia, inúmeras vezes paralisado. 
Quatro anos depois, em 1934, foi chamado a participar da equipe 
comandada por Luiz Nunes, arquiteto do Rio de Janeiro, para criar a 
Diretoria de Arquitetura e Construção (DAC), concebida pelo governo 
de Pernambuco para ser a primeira instituição pública desse tipo no 
Brasil. Renomeada DAU (Diretoria de Arquitetura e Urbanismo) em 
1936, funcionou até 1937, quando foi quase integralmente abolida por 
ocasião da instalação do Estado Novo. Na Diretoria, integrou um time 
que contribuiu de forma essencial para o estabelecimento de novas 
bases, modernas, originais e ousadas, para a arquitetura brasileira. 
Entre os membros da equipe, além de Cardozo, contava-se também 
Roberto Burle Marx, de ascendência pernambucana, que planejou 
inúmeras praças e jardins recifenses.

A preocupação com os rumos a serem tomados pela arquitetura 
brasileira, que ele preferia arrojados e inventivos, levou-o a Porto 
Alegre, em 1935, mais precisamente ao Pavilhão do Estado de 
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Pernambuco, como representante do governo estadual, durante a 
Exposição Comemorativa do Centenário da Revolução Farroupilha, 
encarada como a primeira exposição de arquitetura moderna no 
Brasil. Na capital gaúcha, conheceu o poeta Augusto Meyer, que se 
tornou um de seus grandes amigos.

A arquitetura e a engenharia foram sempre nortes na vida 
e no espírito de Cardozo: professor universitário de ambos os 
cursos, lecionou geometria analítica, economia e finanças, cálculo 
infinitesimal, materiais de construção, teoria e filosofia da arquitetura. 
Para ele, arquitetura e engenharia deveriam estar solidamente 
fincadas em uma técnica aprimorada, além de contemplarem soluções 
que abraçassem a especificidade do contexto brasileiro.

Em 1939, como paraninfo da classe de formandos da Escola de 
Engenharia, fez um discurso contra o governo de Pernambuco, 
controlado à época por Agamenon Magalhães, o que acarretou sua 
demissão, assinada por Gercino Pontes, secretário de Viação e Obras 
Públicas. Desempregado e acossado pela falta de escolhas, Cardozo 
deixou o Recife pelo Rio de Janeiro. Chefiado por Rodrigo Melo Franco 
de Andrade, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN) contratou Cardozo pouco após sua chegada ao Rio. Como 
um de seus importantes trabalhos no SPHAN, participou de restauros 
de construções barrocas mineiras e fluminenses.

Foi assim, nos primeiros anos da década de 1940, que Joaquim 
Cardozo ligou-se fortemente ao “grupo do Patrimônio”, ao lado de 
nomes como Rodrigo Melo Franco de Andrade, João Cabral de Melo 
Neto, Manuel Bandeira e Evaldo Coutinho. Colaborador do SPHAN 
até 1945, data em que o serviço passou a ocupar o novo edifício do 
Ministério da Educação, Cardozo travou amizade com Oscar Niemeyer 
nessa fase. Além de amigos, foram companheiros profissionais por 
décadas a fio; a parceria iniciou-se em 1941, como testemunhou o 
célebre jurista Evandro Lins e Silva, muito próximo de ambos:

Joaquim Cardozo e Oscar Niemeyer 
encontraram-se e formaram uma simbiose 
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perfeita. Cardozo entendeu, sentiu, pensou 
e respondeu aos desafios estéticos dos 
projetos que a arrojada e genial capacidade 
inventiva de Niemeyer elaborava. Foi assim 
como o “encontro das águas”, o Negro e 
o Solimões juntaram-se para formar o 
Amazonas... A arquitetura de Brasília, na sua 
beleza extraordinária, multiforme e variada, 
deve-se ao traço de gênio de Niemeyer, e a 
execução desse traço, leve e tênue, motivo 
de admiração e de êxtase de todos nós, tem 
a marca da cerebração do matemático e 
poeta Joaquim Cardozo. Cardozo encarnou 
o espírito dos projetos de Oscar Niemeyer. 
(SILVA, 1979, p. 22)

O feliz encontro entre engenheiro calculista e arquiteto logo 
frutificou sob a forma de ideações – e realizações – magníficas: os 
edifícios do Iate Clube, da Igreja de São Francisco de Assis, do Cassino 
da Pampulha (atual Museu de Arte) e do Teatro de Belo Horizonte, 
todos na capital mineira, obras da década de 1940. Participante ativo 
da primeira geração à frente da moderna arquitetura brasileira, 
no Recife, Joaquim Cardozo também integrou o grupo que marcou 
época como a segunda geração, cujo ponto de partida deu-se com as 
soluções obtidas na Pampulha. Vinte anos mais tarde essa geração 
impulsionadora da moderna arquitetura brasileira encontraria seu 
auge na criação paroxística de Brasília.

Dono de raciocínio agilíssimo, memória capaz – que guardava 
alguns de seus bastantes poemas, quase nunca passados para o papel 
por Cardozo –, erudição esmagadora – incluindo-se aí o conhecimento 
de cerca de quinze idiomas – e larga capacidade contemplativa, 
Cardozo foi sempre o calculista de eleição do amigo Niemeyer.

A amizade firme e duradoura com João Cabral de Melo Neto e 
Manuel Bandeira assentou-se também nos anos 1940. A relação 
de vida inteira entre Cabral e Cardozo foi envolvida por trocas 
intelectuais e um ambiente de camaradagem.
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Já Manuel Bandeira citou Joaquim em carta datada de 03 de fevereiro 
de 1926 e remetida a Carlos Drummond de Andrade, referindo-se à 
atividade cultural da época no Nordeste, e incluiu uma apreciação 
crítica bastante incisiva a respeito dos autoproclamados modernistas 
locais. A observação de Manuel Bandeira é especialmente pertinente 
quando se aprende que, na condição de integrante do grupo de poetas 
da Revista do Norte, Cardozo não se conformava com uma mera releitura 
do modernismo paulista nem se vinculava ao regionalismo adotado 
e apregoado por Gilberto Freyre, mas apresentava características 
universais, sem deixar de espelhar aspectos locais.

Bandeira também incluiu Cardozo em sua Antologia dos poetas 
bissextos contemporâneos, editada em 1946, que em boa medida 
projetou seu nome em âmbito nacional. Após ver publicada boa parte 
da produção literária de Cardozo – porém não seus contos –, Bandeira 
retificou sua posição anterior, fixada na Antologia e em Apresentação 
da poesia brasileira.

Somente em 1947, em seu 50º aniversário, Cardozo veria seus 
escritos tomarem a forma de livro, com a publicação de Poemas, uma 
homenagem promovida por seu círculo de amigos e editada pela Agir, 
com direito a desenhos de Luís Jardim e prefácio de Carlos Drummond de 
Andrade. No referido texto, o poeta mineiro sentenciou: “Um aparelho 
severo de pudor, timidez e autocrítica salvou-o das demasias próprias 
de todo o período de renovação literária. E permitiu-lhe dedicar às 
coisas pernambucanas enfim admitidas no campo da poesia uma 
contemplação que não se deliciava na superfície, buscando penetrá-las 
no seu significado ou no seu mistério” (ANDRADE, 1947, p. 8).

Por ter estreado em livro tardiamente, apenas aos 50 anos, e 
nunca haver se ligado de modo cabal a nenhum movimento estético 
específico, “[...] Joaquim Cardozo tornou-se uma ‘descoberta’”, como 
argutamente assinala a crítica Luciana Stegagno-Picchio (2004, p. 
568). Luciana sublinha a flagrante atualidade da obra cardoziana, 
perpetrada sem vícios de escola, cacoetes de estilo ou soluções 
ligeiras, que lhe permite granjear a estima do amante da literatura, 
sem prejuízos: “[...] os seus objetos (o relógio, o homem que dorme, 
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as coisas todas cristalizadas pelo tempo na sua dimensão natural) e 
o seu modo de orquestrar a partitura poética, deixando o leitor livre 
para organizar a seu gosto as intervenções, atraem os mais jovens 
poetas de hoje” (STEGAGNO-PICCHIO, 2004, p. 567).

Após aproximadamente 12 anos – entre 1942 e 1954 – efetuando 
cálculos de edifícios Brasil afora para Oscar Niemeyer, em 1956 Cardozo 
passou a comandar a Seção de Cálculo Estrutural do Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo da NOVACAP. A aventura da construção de 
Brasília gravou-se no espírito e na obra literária de Joaquim Cardozo. 
Sua paixão por arquitetura e urbanismo, artes e literatura levou-o a 
colaborar periodicamente no quinzenal Para Todos, dos irmãos James 
e Jorge Amado, e a fundar, junto com os parceiros de longa data Oscar 
Niemeyer e Rodrigo Melo Franco de Andrade, entre outros, a revista 
Módulo – um marco para a arquitetura brasileira. Membro da direção 
e do conselho editorial da revista, Cardozo contribuiu assiduamente 
na publicação com artigos e ensaios.

Os anos 1960 viram a multiplicação de elogios e críticas positivas 
provenientes de alguns dos mais respeitados críticos literários 
nacionais, como Fausto Cunha e José Guilherme Merquior. Foi 
também na década de 60 que Cardozo recebeu uma reverente 
homenagem da revista Módulo, que o elegeu como tema de número 
especial, apresentando textos de uma genial turma composta por 
Jorge Amado, Rodrigo Melo Franco de Andrade, Samuel Rawet, Mário 
Barata, o supracitado Fausto Cunha e Oscar Niemeyer.

Notável engenheiro calculista de Oscar Niemeyer, topógrafo, 
brilhante matemático, foi capaz de pensar e viabilizar as até então 
impossíveis e incogitadas proezas arquitetônicas da Nova Capital 
numa concreção de sua extensamente inquieta e ousada chama 
intelectual. Dele disse o amigo e parceiro profissional Niemeyer:

Em minha vida profissional, tive o 
privilégio de encontrar na colaboração 
amiga e superior de Joaquim Cardozo esse 
complemento essencial. [...] Sua atuação se 
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mantém, invariavelmente, num alto nível de 
compreensão e otimismo, interessado em 
fixar para cada problema a solução justa, 
a solução que preserve a forma plástica 
em seus mínimos aspectos, indiferente às 
dificuldades que poderão advir; certo, como 
eu, de que a arquitetura, para constituir 
obra de arte, deve antes de tudo ser bela e 
criadora. Se lhe proponho solução difícil de 
realizar, ele a estuda com redobrado carinho, 
desejoso de não lhe reduzir outros detalhes 
que acentuem essas características. E a tudo 
isso acresce o trato ameno e simples do 
homem inteligente – Cardozo é o brasileiro 
mais culto que conheço – incapaz de impor 
uma opinião com a intransigência das 
coisas irrefutáveis, apresentando-as sempre 
como sugestões pessoais, que julga justas e 
convenientes. (NIEMEYER, 1961, p. 5)

No final da vida foi profundamente chagado pelo acidente do 
desabamento do Pavilhão da Gameleira, obra do governo mineiro, em 
1971, projetado por Oscar Niemeyer e calculado por ele, causando a morte 
de dezenas de operários. Consternado pelas ameaças de culpabilização 
pela tragédia, Cardozo viu-se encurralado pela injustiça e calúnias 
multiplicadas. Defendido juridicamente por Evandro Lins e Silva, ao 
final do julgamento foi inocentado de qualquer responsabilidade pelo 
desastre. Contudo, seu temperamento doce e sensível sofreu irreparável 
abalo com a pressão insuportável gerada pelo episódio; desolado, 
abandonou definitivamente a profissão em 1972 e recolheu-se, abatido. 
Recorda tal momento delicado Evandro Lins e Silva, que não se cansava 
de enfatizar a qualidade do caráter de Cardozo:

O destino me uniu a Cardozo numa hora de 
ansiedade e expectativas, de tormentos e 
aflições. Aquele homem sem malícia, frágil e 
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ameno, não fora feito, não estava preparado 
para enfrentar a perfídia e a astúcia de 
adversários sem escrúpulos, nos embates 
desgastantes de um procedimento legal. 
Passamos a sofrer juntos, assumi com ele as 
suas dores. E foi assim que conheci melhor 
a grandeza desse extraordinário exemplar 
humano que se chamou Joaquim Cardozo. 
(SILVA, 1979, p. 22)

O difícil ano de 1971 viu também um momento mais sereno, quando 
da publicação de Poesias completas pela Civilização Brasileira, que 
compilou toda a obra poética de Cardozo. Dois anos depois, em 1973, 
embora tenha sido agraciado com homenagens importantes como o 
recebimento do grau de Sócio Benemérito do Instituto de Arquitetos 
do Brasil, a Menção Honrosa da União Internacional de Arquitetos e a 
lembrança de seu nome para uma das salas da I Bienal de Arquitetura 
de São Paulo, regressou, após décadas, ao Recife, fragilizado e 
envelhecido. Na capital pernambucana passou a viver com as irmãs.

No ano de seu 80º aniversário, 1977, doou sua biblioteca completa, 
avaliada em cerca de 7.500 volumes, à Universidade Federal de 
Pernambuco. Ainda que seu corpo lentamente se consumisse, seu 
pensamento continuava alerta, fascinante e fascinado. Após o 
agravamento de seu quadro de saúde ao longo do biênio 1977-1978, 
morreu aos 81 anos, em 04 de novembro de 1978, em Olinda, Pernambuco, 
Joaquim Cardozo, homem de impactante e larguíssima erudição, capaz 
de discorrer sobre assuntos os mais variados, poliglota conhecedor de 
quinze idiomas, estudioso incansável da literatura mundial.

Enlutado pela perda do adorado amigo, João Cabral de Melo Neto 
refletiu em verso ácido (“Na morte de Joaquim Cardozo”) a respeito 
da injustiça difamante que atingiu Cardozo em seus últimos anos, 
reservando-lhe certo infame ocaso. Para João, Cardozo merecia 
veneração irrestrita por sua qualidade humana inexcedível e seu 
pioneirismo – poder-se-ia dizer modernismo – em termos de imagens, 
forma e conteúdo literários:
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Joaquim Cardozo foi um dos maiores poetas 
que conheci. No Recife, não tive oportunidade 
de conviver com ele, que havia sido expulso 
de lá pelo governo do estado. Mas, quando me 
mudei para o Rio, em fins de 42, passamos a 
conviver diariamente. Foi o homem mais 
culto que conheci na minha vida. Sabia até 
chinês. E isso dentro da modéstia que lhe foi 
sempre característica.

Cardozo não procurou os ambientes literários, 
não procurava ninguém. Só procurava quem 
o procurasse. Uma das honras que tenho na 
vida é que ele, já de volta ao Recife, disse a um 
jornalista que os três maiores amigos de sua 
vida eram Rodrigo Melo Franco de Andrade, 
Oscar Niemeyer e João Cabral de Melo Neto. 
Sua obra é extraordinária, embora não tenha 
sido suficientemente estudada. Cardozo 
encontrou o verdadeiro estilo moderno no 
Brasil, sem ser modernista.

Estava sempre compondo um poema. Se 
alguém pedisse, ele dava. Se não, esquecia [...] 

É o maior pernambucano que conheci. Encorajei-
me a escrever poesia pernambucana por causa 
do Cardozo. (MELO NETO, 1997, p. 21)

João Cabral, aliás, foi um dos pioneiros em publicar a obra de 
Cardozo, ao editar o volume Pequena antologia pernambucana (1948) 
em sua tipografia manual – intitulada O Livro Inconsútil –, em 
Barcelona, onde ocupava o posto de vice-cônsul na representação 
diplomática brasileira. O livro trazia dez poemas de autoria 
cardoziana: “Imagens do Nordeste”, “Recordações de Tramataia”, 
“Terra do mangue”, “Canção”, “Cajueiros de setembro”, “Dezembro”, 
“Chuva de caju”, “As alvarengas”, “1930” e “Olinda”.
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Dono de percurso editorial no mínimo tortuoso, por assim dizer, 
Cardozo, sempre circunspeto, teve sua obra publicada graças ao 
esforço contínuo de um grupo de amigos leais, empenhados em 
divulgar sua produção literária tanto quanto possível. “Ele é um 
daqueles tantos exemplos de ‘poeta para poetas’. Em Pernambuco, 
figurou sempre, de maneira quase esotérica, como uma espécie de 
guia ou sábio. Nas letras brasileiras, a descoberta foi lenta” (LIMA, 
2008, p. XIII). O próprio Cardozo não se dedicava de bom grado 
a “propagandear” sua obra, furtando-se a procurar editores que 
pudessem viabilizar sua publicação. Cardozo descuidava-se até 
mesmo de pôr em papel seus poemas.

Daí a insistência de João Cabral em dar forma adequada aos escritos 
cardozianos, compatível com seu alto grau de inovação e tessitura 
literária. Daí a busca incansável de Cabral por esparsos, com indicações 
de localização fornecidas muitas vezes pelo próprio Joaquim Cardozo.

A longa amizade entre Cardozo e Cabral frutificou em vários 
poemas do segundo acerca do primeiro. O caráter “marinho” de 
Cardozo ressaltado no poema cabralino “A Joaquim Cardozo”, sua 
fluidez e aquosa opacidade, sereno na superfície, redemoinhado nas 
profundezas, aplica-se à perfeição a sua produção literária, toda ela 
simples nas pequenas vagas que rebentam ao tocar o leitor, densa e 
inesperada em suas imagens abissais.

As referências a Cardozo não pararam aí. O cão sem plumas (1950) 
é dedicado “a Joaquim Cardozo, poeta do Capibaribe”. A imagem da luz 
nordestina, ampla, oceânica – implacável em sua abertura de facho 
irradiado e irradiante – é aquela encontrada em “A luz em Joaquim 
Cardozo”, no qual aponta Cabral: “Escrever de Joaquim Cardozo/ só 
pode quem conhece/ aquela luz Velázquez/ de onde nasceu e de que 
escreve.// A luz que das várzeas da Várzea/ onde nasceu, redonda,/ 
vem até o ex-Cais de Santa Rita/ que viveu: luz redoma,// luz espaço, 
luz que se veste,/ leve como uma rede,/ e clara, até quando preside/ 
o cemitério e a sede” (MELO NETO, 1988, p. 111). É a imagem da luz 
natural, na verdade natal, que sempre acompanhará o poeta em sua 
terra e nas alheias, seu Recife em outros recifes, antigo Cais de Santa 
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Rita transladado para margens além, seja ele Cabral ou Cardozo. 
Mais que o Recife e sua herança de memórias, luzes e recantos, um 
imaginário solidamente armado ao longo de séculos e cultivado em 
palavra por ambos, a dupla compartilhava o apego ao fazer literário, 
ao versejar tamanho.

Poeta, contista, dramaturgo, ensaísta, crítico literário, de arte, 
arquitetura e urbanismo, talentoso desenhista, Cardozo era um 
humanista supremamente dedicado, de inteligência fulgurante, 
personagem emblemático da buliçosa boêmia literária recifense 
nos anos 20 e 30. Pernambucano do Recife, nunca chegou a trilhar o 
caminho do modernismo que então se espraiava em terras brasileiras; 
palmilhou, contudo, a seara do “modernismo independente”, “mais 
ausente do que participante” (ANDRADE, 1947, p. 9), entrando em 
contato com as novidades literárias dos grandes centros culturais e 
absorvendo-as com parcimônia a partir da leitura de livros e revistas 
estrangeiros e da amizade com intelectuais e artistas como Vicente 
do Rego Monteiro, Gilberto Freyre, Ascenso Ferreira, Cícero Dias, 
entre outros. A recuperação da obra literária de Cardozo é também, 
portanto, certa reconstrução de uma como que parcela da história do 
modernismo brasileiro.

Pouco a pouco, o homem tímido de inesgotável erudição, 
introspectivo e dono de curiosidade sempre vasta, ainda que 
involuntariamente firmou-se na constelação das letras brasileiras, 
passando a se constituir em nome respeitado, consolidado. Uma 
estrela coadjuvante, cujo brilho intermitente despejava-se apesar 
da distância. Cardozo desde cedo pareceu estrangeiro dentro do 
painel de autores nacionais pela índole recatada e um tanto relapsa 
na divulgação da obra, estrangeiro também pela não adesão a 
movimentos, ondas. Uma não adesão que se deu, não pela recusa – como, 
aliás, pouco conviria à sua condição de homem manso, enluarado –, 
mas por um simples postar-se autônomo, quase intuitivo. Um criador 
sem pátria, sem rótulos, sem raízes – pelo menos não identificáveis. 
Alheio a ambições vanguardistas. Um marginal à margem, que nunca 
se quis outsider, transgressor, rebelde – jamais o protótipo do escritor 
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flamejante, original à beira do abismo, que se constrói por oposição 
direta ao que ambiciona refutar, depredar. Uma literatura que não 
quer se caracterizar como de manifesto, de entradas e bandeiras, de 
escola: abarca apenas suas palavras medidas, precisas – matemáticas 
–, um pensar possível.

Criação de um dos mais instigantes e multifacetados autores 
brasileiros do século XX, a obra cardoziana, límpida, intriga com 
sua profundidade e complexidade, desdobrada em poesia, contos, 
dramaturgia, crítica de arte, de arquitetura e urbanismo, além dos 
projetos matemáticos e de engenharia.

Cardozo traz sempre uma intensa carga de preocupações 
metafísicas em sua obra e uma manifestação constante do elemento 
sobrenatural, além de conjurar uma atmosfera onírica que traspassa 
toda a trama textual, numa conjugação equilibrada de fantasmático 
e real, perfeita e poeticamente equacionados: “Na sua múltipla visão, 
ele ousou ir a fundo no seu conhecimento das coisas, não apenas 
através da lógica da ciência, mas seguindo o itinerário de uma 
metafísica sentida e pressentida” (NORÕES, 2008, p. 14). As questões 
metafísicas, a compreensão da força da natureza e a assiduidade do 
fantástico, pontos amplamente explorados por Cardozo em todos os 
recantos de sua obra, se acordaram no autor quando de sua infância, 
no bairro do Zumbi, de cajazeiras, cajueiros, nuvens e terra – num 
“recorte lírico, que parte de sua cidade, de sua região e que se abre 
para os mistérios do Cosmos” (LUCCHESI, 2008, p. 132). É o seu Recife, 
“mágico e real”, “centro de sua terra” (LUCCHESI, 2008, p. 132), lúcido 
e formoso, orgulhoso e teluricamente fabular, o ponto de partida para 
sua divagação acerca das coisas do mundo, sua fatura-fagulha.

Ao partir das suas coisas mesmas – seu quinhão de terra solar e 
catedral, chão de argila preta, antiga e açucareira, a colorida flora 
local, cajazeiras, mangueiras, cajueiros, nuvens as mais diversas e 
fascinantes, os costumes das gentes do lugar, seu Recife maravilhoso, 
alvamente caiado, mítico, alinhavado às mais vivas memórias 
de infância e juventude – Cardozo conversa com elementos que 
o moldaram e o fizeram homem e, assim, privilegia um enfoque 
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enraizado, mas não por isso restrito a regionalismos marcados; 
pelo contrário, ele faz de seu cantão um portal de acesso ao grande 
segredo – humano, cósmico. Ele “[...] saberá partir do regional (o 
Recife natal, o Nordeste seco e preciso de Graciliano Ramos e de João 
Cabral) para chegar ao universal. Apenas ‘paisagem, profundamente’” 
(STEGAGNO-PICCHIO, 2004, p. 567). É no seu Recife, cidade ancestral, 
“princípio das coisas poéticas” (LUCCHESI, 2008, p. 132), que 
Cardozo busca seu recorte, construído à base de sonho, afeto, lirismo 
e lembrança. A claridade do Recife, derramada em praias e relevos 
exatos, ostensiva em mar, céu e brancuras areníticas, alumia também 
a memória do autor e incandesce o pensamento. Saindo do Recife, seu 
cenário particular e entranhado, cidade que abriga sua recordação, 
seu devaneio e sua vivência, Cardozo ruma para o universal, o aberto, 
circular e infinito. Nas palavras do poeta Marcus Accioly:

Procurem-no no leite das mangabas, no látex das resinas, na água 
dos cocos verdes, nos coquinhos redondos da macaíba e compridos do 
catolé, no hálito das folhas úmidas, no cheiro das plantas, nos pendões 
de cana. Procurem-no nas flores dos cajus vermelhamarelos, nos 
cabelos lisos e crespos da chuva-de-vento e da chuva-de-sol, nos pífanos 
de bambu soprados por cigarras, no pavão de cores líquidas, nos ninhos 
das cajazeiras sem cajás, nas gaiolas sem pássaros, nos covos sem peixes, 
no inverno seco e no verão molhado. Procurem-no na primeira mulher 
com mar no nome. Procurem-no, procurem-no, procurem-no.

Quando for noite, abram uma janela ou um postigo para que entre 
a sua sombra e – mal-assombrada ou bem-assombrada – baile até a 
luz. Deixem pelo menos a claraboia vazada de lua, que ele se estreita 
longo, se inclina pelo raio obliquo, esgueirando-se feito um morcego 
branco – com asas de anjo – que chupa o sangue das frutas e abana o 
sono das crianças. (ACCIOLY apud LIMA, 2008, p. XXVI)

No conto “Minha tia Dondon”, por exemplo, temos a irrupção de 
um clima onírico – também encontrado no belo relato memorial de 
“Na estação” – ao se narrar o fenômeno da premonição da morte da 
tia-avó Dondon. Em “Variações sobre uma vida”, Cardozo indaga a 
respeito da existência, dos motivos de nossa presença nesta terra:
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Nós estamos aqui, neste mundo, de passagem; 
pode ser que tenhamos vindo do nada ou da 
eternidade, isto é, no espaço onde estivemos 
antes de nascer nada exista ou tudo exista 
para sempre; entre o nada e a eternidade não 
há transição ou passagem; entre o que nada 
existe e a existência total o que existe é uma 
sequência de nada, uma travessia consciente, 
homo-existente. Essa voz que me persegue, o 
que será dessa consciência? A sua verdade? 
A sua abstração? Que parte dela revela 
esse monólogo sonoro que me atormenta? 
Monólogo ou diálogo (se é diálogo) é uma 
conversa, através de mim, entre dois mundos 
– o anterior e o posterior a nós? E Deus, que 
parte tem nessa entonação que extrapola de 
mim mesmo para o Antes e o Depois? A vida é 
um não ser perene? Isso pode ser uma prova 
de um não ser divino? (CARDOZO, 2008, p. 
487)

Classificado inadequadamente por Manuel Bandeira como 
“poeta bissexto”, Joaquim Cardozo sobrepuja deveras como mago do 
entrançamento

num raro equilíbrio de forças – [de] tradição 
e inovação, ciência e poesia, metafísica e 
matemática, aspecto quântico e fronteiras 
do Universo. E não obstante essa noosfera, 
de temas e proposições, deparamo-nos com 
um lirismo delicado, longe de propostas 
cientificistas redutoras, ou de presumidas 
lições [...] Trata-se de [...] um atento seguidor 
de Leonardo da Vinci, usando outros métodos, 
mas não abandonando, em momento algum, 



95<< sumário

esse olhar plural, essa intuição das coisas, 
de sua clareza e complexidade. (LUCCHESI, 
2008, p. 131)

Na interessante visão de Carlos Drummond de Andrade, um 
altíssimo e dos mais célebres admiradores:

De fato, pode dizer-se de qualquer verdadeiro 
poeta que a vida inteira ele desenvolverá 
um tema único, que é o seu próprio, e que 
se confunde com a sua natureza e o seu 
entendimento pessoal das coisas humanas. 
Esse tema sofrerá um sem número de variações, 
e exposto sob formas diferentes parecerá 
diverso, tão diverso quanto os sucessivos 
objetos a que se aplique a visão poética do 
autor. Tais objetos, é sabido, não interessam 
em si, senão pelo fundo de valores jacentes 
que façam subir à tona [...] ou como ponto de 
referência para a meditação poética que o 
autor tentará infindavelmente, embora a saiba 
sincopada, fugitiva, descontínua, evanescente 
e, quase sempre, irredutível ao vocábulo. [...] 
é possível, talvez, chegar à concepção de um 
só tema, identificado com a pessoa mesma 
do poeta, ou seja, a própria visão física e 
metafísica do mundo, que cada poeta leva 
consigo. [...] é o próprio espírito que oferece 
a Joaquim Cardozo situações de poesia, com 
o seu exercício cada vez mais desembaraçado 
sobre o universo das formas. E essa poesia 
se constitui menos das coisas poetizadas do 
que da própria ótica poetizadora de Cardozo. 
(ANDRADE, 1947, p. 10)

Medianamente conhecido como poeta – autor dos volumes Poemas, 
Signo estrelado, Trivium, Mundos paralelos, O interior da matéria, Um 
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livro aceso e nove canções sombrias, este póstumo –, Joaquim Cardozo é 
quase absolutamente desconhecido em sua pequena, porém vigorosa 
e única, produção ficcional. Os doze contos escritos por Cardozo – 
“Voltando de Marcação”, “Perdidos nos tabuleiros”, “Tramataia”, “O 
rugido”, “De novo em Cabedelo”, “Minha tia Dondon”, “Na estação”, 
“Brassávola”, “O caminho”, “A pesca de lagostim”, “Variações sobre 
uma vida”, “Em busca do Marco das Balanças” –, embora componham 
um corpus pequeno, possuem significativo valor literário, sobretudo 
se levarmos em consideração a riqueza de sua composição e das 
imagens ali presentes e seu quase ineditismo. Foram reunidos 
pelo próprio – sem muita diligência, todavia, como convinha a seu 
temperamento modesto, solitário e reservado – para publicação em 
volume, a se chamar Água de chincho, mas permaneceram inéditos 
em livro por quase 30 anos após sua morte, em 1978.

Chinchos são gravatás, aparentados das bromélias, de pequeno 
tamanho, abundantes à margem de trilhas e caminhos nos tabuleiros 
paraibanos. Com seis contos – entre doze – centrados no imaginário 
que envolve e caracteriza a Baía da Traição, não é fato a ser estranhado 
que o nome cogitado por Cardozo aluda diretamente àquelas terras e 
àquela experiência. “Ali, segundo ele, o sol era tremendo, ‘não se podia 
levar água e a seca terrível obrigava-nos a beber água de chincho’” 
(AMARAL apud NORÕES, 2008, p. 105). Não à toa, “água de chincho” 
é aquela da chuva empoçada – “água de chuva contida dentro das 
folhas de pequenos gravatás”, no dizer do narrador cardoziano em 
“Tramataia”, integrante do volume de contos. Trata-se da coisa 
contida, a corrente abrigada, a diafanidade aquosa que, ao se fixar e 
avolumar, se faz espelho do que está fora e de si mesma.

Pouco se tentou – talvez por conta da complexidade incontornável 
e inerente à tarefa – trazer à luz a obra literária de Joaquim Cardozo 
– sobretudo seu lado contista –, caracterizada por uma admirável, 
irrequieta e riquíssima multiplicidade de imagens, interesses e temáticas, 
em que, numa quase inédita e extremamente bem-sucedida fórmula, 
se combinam elementos frequentemente vistos como incompatíveis 
(metafísica e matemática, ciência e poesia, consciente e inconsciente, real 
e onírico, macrocosmo e quantum) num belo arranjo composicional de 
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vistoso equilíbrio e inúmeras camadas. A obra cardoziana pede justiça, 
pede para ser lida, escutada, e este trabalho tenta, singelamente, torná-la 
mais difundida, ponte para sua acessibilidade.

Muito afastado de visões limitadas e limitantes, de segregações 
vazias e reducionistas do conhecimento, Cardozo engendra uma 
trama que se afigura como essencialmente lírica, contempladora da 
grande e universal experiência do humano; nele convivem delicadeza, 
precisão, ousadia e vigor. O uno é o seu mistério, o sortilégio que o 
bruxo Cardozo conjura em sua fatura literária. Ao se devotar às 
coisas todas, plenas, justas na sua inteireza, à variedade do fulgor do 
homem, claro e concêntrico, Cardozo elege um olhar que se espraia 
dentro de um fazer literário exemplarmente resolvido e envolvente.

Seus contos quase todos indicam relatos de experiências pessoais, 
respiram uma atmosfera de vivência particular, não apenas por 
apresentarem uma narrativa de primeira pessoa, mas, sobretudo, por 
contarem com um narrador que comumente embute no texto um tom 
de veracidade e incute a ideia de se tratar de um episódio ocorrido 
de fato. O tratamento essencialmente narrativo conferido a certos 
contos, além da frequência significativa de trechos assaz descritivos, 
por vezes os torna semelhantes a simples crônicas sobre paisagens e 
acontecimentos aleatórios. No entanto, a narrativa escapa ao clima de 
desenvolvimento de um relato mero – e aí Cardozo se mostra mestre da 
criação de atmosferas, mago oportuno, ajuntando sentidos, memória, 
sonhos, tensão e desarranjos psíquicos em imagens que lhe são caras.

Ecoando outros “mestres da expressão” – Borges, Poe, Rimbaud, 
Conrad, entre outros –, em Cardozo a rotina de enraizamento do sujeito, 
a “raiz firme das coisas”, do desenrolar do universo que lhe é peculiar, 
é quebrada por um momento intervalar, pela vacância funcional, em 
que o homem, jogado na soltura de si e do tempo-espaço, se encontra 
à mercê do fortuito, da violência arrebatadora do mundo, que o 
convoca e cheia de ímpetos pasma-o completamente, o faz querê-la 
profundamente, vivamente. Engolido pela beleza pulsante da coisa que 
o circunda, o homem deixa-se levar, curva-se ao vigor do imponderável, 
do puro impacto, puro som, pura imagem. O mundo convida-o muito, 
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e ele anula uma cisão antes pensada e estabelecida ao se entregar, 
devoto, ao paganismo do desmesurado, do furioso, que não permite 
neutralidades, e assim espedaça o olhar complacente, exato e limpo 
sobre si e fratura distâncias que o insulam da unidade fundamental.
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A máquINA BuROCRáTICA Em KAFKA E 
muRILO RuBIÃO

Adelaide Caramuru Cezar1

“O meio absorveu o fim como o mata-borão absorve 
a tinta”

(Jean-Paul Sartre)

Jean-Paul Sartre, em ensaio publicado nos Cahiers du Sud, em 
1943, e inserido, em 1947, na coletânea Situações, I, “Aminadab, ou o 
fantástico considerado como uma linguagem”, destaca a proximidade 
entre o segundo romance de Maurice Blanchot (1907-2003), 
Aminadab, publicado em 1942, e os romances de Franz Kafka (1883-
1924), escritos nas duas primeiras décadas do século XX. Segundo 
Sartre, tem-se “o mesmo estilo minucioso e cortês, a mesma polidez 
de pesadelo, o mesmo cerimonial afetado, extravagante, as mesmas 
buscas vãs, pois não levam a nada, os mesmos raciocínios exaustivos 
e improfícuos, as mesmas iniciações estéreis, pois não iniciam a 
nada” (2005, p. 136). Ressaltadas as semelhanças entre Aminadab, 
do escritor francês, e O castelo, O processo e Metamorfose, do escritor 
tcheco, Sartre afirma não saber a origem desta proximidade, mas 
que: “Ela [lhe] interessa tão somente porque permite aventar o 
‘derradeiro estágio’ da literatura fantástica. Pois o gênero fantástico, 
como os outros gêneros literários, tem uma essência e uma história, 
esta sendo apenas o desenvolvimento daquela” (2005, p. 136).

Blanchot nega conhecimento da obra de Kafka no momento em que 
escreveu Aminadab. Igualmente no Brasil, Murilo Rubião (1916-1991), 
contemporâneo de Blanchot, nega a leitura do escritor tcheco antes que 

1  Doutora em Teoria de Literatura e Literatura Comparada pela UNESP, câmpus 
de Assis. Professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade 
Estadual de Londrina.
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seu vínculo com o referido escritor tenha sido apontado por críticos 
literários brasileiros depois do lançamento de O ex-mágico, em 1947. 
Álvaro Lins, J. Guimarães Alves, José Augusto de Carvalho, segundo 
Sandra Regina Chaves Nunes, foram os críticos que primeiro abordaram 
a proximidade do conto muriliano com a obra de Franz Kafka.

Como explicar que artistas tão distantes, desconhecedores uns 
dos outros, apresentem pontos de contato em suas criações? Pode-
se afirmar que se está diante de acaso fortuito? Não será antes a 
constante do século XX marcada pela regulamentação burocrática 
e administrativa a modificar de maneira significativa a vida das 
pessoas, tornando suas cotidianidades mais problemáticas?

Em O castelo, um agrimensor oriundo de outro país é convidado a 
trabalhar em um sinistro castelo. Depois de longa viagem efetivada 
durante o inverno europeu por livre e espontânea vontade, tenta acesso 
a ele, sem, no entanto, consegui-lo, dada a mediação de uma burocracia 
que parece existir apenas para emperrá-lo em seu objetivo. Como 
diz Hannah Arendt, “Kafka representa adequadamente a natureza 
verdadeira dessa coisa chamada burocracia – a substituição do governo 
pela administração e das leis por decretos arbitrários” (2008, p. 101).

Em “A fila”, conto muriliano, publicado pela primeira vez em 1974 e 
editado pela última vez em 1988, um interiorano mineiro vem ao Rio de 
Janeiro com claro objetivo de conversar com gerente de determinada 
Companhia sobre assuntos de terceiros. O protagonista, Pererico, não 
revela ao empregado da Companhia, Damião, ainda que solicitado, 
o conteúdo desta pretendida conversa. Apenas faz saber, de maneira 
incisiva, que “é coisa rápida, de minutos” (RUBIÃO, 2010, p. 76), 
contando com isto que o contato venha a ser prontamente efetivado.

Como K., personagem de O castelo, não tem acesso a Klamm, o 
burocrata superior que, conforme acredita o personagem, poderia 
admiti-lo, permitindo-lhe, desta forma, “estabelecer-se, tornar-
se cidadão, construir uma vida, casar, encontrar trabalho, ser um 
membro útil à sociedade” (ARENDT, 2008, p. 99), o personagem de 
Murilo Rubião, Pererico, depois de, durante mais de seis meses, ter ido 
diariamente à fila que deveria conduzi-lo ao gerente, não tem acesso 
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a ele, pois este morre antes de atendê-lo. Aqui também é a burocracia 
que emperra seu objetivo apontado ao porteiro pelo protagonista já no 
momento da chegada como “coisa rápida, de minutos” (RUBIÃO, 2010, 
p. 76). Em comum entre as duas citadas obras está, pois, a presença de 
uma administração perversa, seja no castelo, seja na Companhia, que, 
em lugar de ser um meio para obter-se com rapidez um fim, apresenta-
se como empecilho para o alcance do objetivo visado.

A abertura de cada uma das criações apresenta semelhanças. Em 
ambas, os narradores em terceira pessoa, no caso de Kafka, narrador 
insciente – aquele que, “embora fale pelo personagem, só mostra 
estar sabendo aquilo que ele realmente sabe, ou seja: nada ou quase 
nada” (CARONE, 2009, p. 17), no caso de Rubião, narrador onisciente, 
− fazem saber a chegada de personagens de fora em ambientes que 
lhes são totalmente desconhecidos. Trata-se da apresentação de 
heróis − melhor dizendo, de anti-heróis, uma vez que em momento 
algum alcançam os objetivos visados − que não pertencem ao meio, 
situando-se a focalização nos referidos personagens que, como tais, 
apresentarão aos leitores uma visão de mundo que lhes é totalmente 
desconhecido. Em Kafka, o anti-herói na abertura da citada obra 
encontra-se como que na antessala da aldeia na qual ficará por todo 
romance, olhando-a tal qual um forasteiro desconhecedor daquilo 
que vê e, concomitantemente, almejando ter acesso ao castelo, razão 
de ser de sua viagem, uma vez que veio atender a uma chamada 
profissional de seu proprietário:

Era tarde da noite quando K. chegou. A aldeia 
jazia na neve profunda. Da encosta não se 
via nada, névoa e escuridão a cercavam, nem 
mesmo o clarão mais fraco indicava o grande 
castelo. K. permaneceu longo tempo sobre 
a ponte de madeira que levava da estrada à 
aldeia e ergueu o olhar para o aparente vazio 
(KAFKA, 2008, p. 7).

Em Murilo Rubião, há maior determinação. O anti-herói também 
não pertence ao meio. Vem do interior de Minas Gerais para a cidade 
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do Rio de Janeiro, nunca antes por ele visitada. Sabe, no entanto, 
para onde se dirigir. Ao descrevê-lo, o narrador em terceira pessoa 
faz uso de períodos curtos, tão incisivos quanto os relatados passos 
seguros do personagem recém-chegado. Não se antevê no parágrafo 
de abertura do conto o processo de aniquilamento que será imposto 
ao personagem no desenvolvimento da trama. Há apenas registro da 
segurança daquele que chega sabendo o que quer:

Vinha do interior do país. Magro, músculos 
fortes, o queixo quadrado, deixava 
transparecer no olhar forte determinação. 
Não vacilou entre os dois portões, escolhendo 
o que lhe pareceu ser o da entrada principal. 
Dentro do prédio percorreu diversos 
corredores, detendo-se com frequência para 
ler os letreiros encimando as portas, até 
encontrar a sala da gerência da Companhia 
(RUBIÃO, 2010, p. 76).

Os problemas dos personagens são logo apresentados. Mediadores 
far-se-ão presentes de maneira a comprometer seus objetivos. Assim, 
Schwazer, primeiro dos muitos mediadores que se situarão entre K. e 
o castelo, logo se apresenta, colocando, altas horas da noite, o primeiro 
entrave para o cansado recém chegado: “− Esta aldeia é propriedade 
do castelo, quem fica ou pernoita aqui de certa forma fica ou pernoita 
no castelo. Ninguém pode fazer isso sem permissão do conde. Mas 
o senhor não tem essa permissão, ou pelo menos não a apresentou” 
(KAFKA, 2008, p. 7). Em Rubião, diferentemente do que ocorre com 
K., há apenas um mediador entre o personagem e o gerente: Damião. 
Este, assim como os funcionários do castelo com suas distintivas 
calças sempre justas, veste-se de maneira diferenciada, certamente 
por orgulhar-se da posição que ocupa na engrenagem social em que 
se vê inserido. Desta forma, já no segundo parágrafo do conto lê-se: 
“Atendeu-o um negro elegante, ligeiramente grisalho nas têmporas 
e de maneiras delicadas. O desconhecido calculou que o preto 
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desempenhava as funções de porteiro, apesar das roupas caras e do 
ar refinado” (RUBIÃO, 2010, p. 76).

Neste parágrafo situa-se uma forte diferenciação entre K. e 
Pererico, personagem de Murilo Rubião. Há neste a presença do 
preconceito. Damião é visto por seus olhos que logo detectam o fato 
de ser negro e, como tal, deduz sua função na empresa: porteiro. 
O diálogo que se sucede aumenta o conflito de natureza social. Há 
petulância por parte do protagonista que nega informações àquele 
que considera, por sua raça, subalterno:

− Deseja falar com quem? – perguntou.
− Com o gerente.
− Emprego?
− Não.
− Seu nome.
− Pererico.
− De quê?
− Não interessa, ele não me conhece.
− Posso saber o assunto?
− É assunto de terceiros e devo guardar 
sigilo. Apenas posso assegurar-lhe que é 
coisa rápida, de minutos. Ademais tenho 
urgência de regressar à minha terra 
(RUBIÃO, 2010, p. 76).

Há no protagonista muriliano a presença daquela hybris que 
caracteriza os heróis da tragédia grega. Trata-se de insolência e 
de orgulho. Ele sabe o que quer: falar com o gerente. Para fazê-
lo, no entanto, deve submeter-se à empáfia do mediador, Damião, 
que quer saber seu nome completo e a natureza do assunto a ser 
tratado. Estes dados são formalmente solicitados pelo funcionário 
e categoricamente negados pelo solicitante. Como Pererico é um 
estranho à Companhia, em verdade, um forasteiro, pois não conhece 
os entraves do funcionalismo na capital, não tem noção dos problemas 
que pode enfrentar devido a este não cumprimento daquilo que lhe 
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foi pedido. Posteriormente, Damião fará com que o mineiro saiba 
ser a indicação do assunto a ser tratado condição sine qua non para 
pronto atendimento, ainda que de maneira simulada, como se apenas 
obedecesse ordens superiores. Trata-se, pois, das denominadas zonas 
cinzentas a facilitarem a prática de corrupção:

− [...] Por que esta discriminação, permitindo 
somente a alguns o privilégio de dormirem 
aqui?
− A permissão de passar a noite no recinto é 
dada aos que não fazem segredo dos assuntos 
a serem tratados com a administração da 
empresa (RUBIÃO, 2010, p. 78).

Frente ao impasse, Pererico não cede. Quando se vê novamente 
nocauteado, sua reação tem a agressividade preconceituosa de 
ente que se crê superior e detentor, como tal, do poder de palavras 
maledicentes: “– Crioulo peçonhento, devia lhe dar uma surra 
por me ter passado para trás, mas não quero agora quebrar-lhe o 
pescoço” (RUBIÃO, 2010, p. 78). Mais adiante, fica clara a insinuação 
de uma maneira mais prática para obter-se o objetivo almejado. 
Damião, simuladamente, diz a Pererico: “ − Você está seguindo um 
caminho errado e se sacrificando à toa. Nem remunerado deve ser. 
Se colaborasse comigo, tudo seria fácil. – Tirara do bolso a carteira e, 
aparentando distração, arrumava as cédulas pela ordem de valores” 
(RUBIÃO, 2010, p. 81). Indignado com a evidente insinuação da prática 
da corrupção, Pererico arrancou a carteira das mãos de Damião, 
“esparramando as notas pelo chão” (RUBIÃO, 2010, p. 81).

K. mostra-se, assim como Pererico, insolente e orgulhoso. Sua 
situação, no entanto, é demasiadamente precária, como ele mesmo 
afirma, tomado pela raiva, ao prefeito da aldeia:

−Oh, senhor prefeito – disse K. – Agora é o 
senhor que vê as coisas claras demais. Vou 
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enumerar-lhe algumas das que me retêm 
aqui: o sacrifício que fiz para me distanciar de 
casa, a longa viagem, as esperanças fundadas 
que alimentei em nome de minha aceitação 
neste lugar, minha total falta de recursos, a 
impossibilidade de encontrar, agora, na minha 
terra, um trabalho equivalente e finalmente, 
o que não é menos relevante, minha noiva, 
que é daqui (KAFKA, 2008, p. 88).

Quando lhe é oferecido um trabalho alternativo – servente de 
escola – recusa, sendo, no entanto, logo obrigado a voltar atrás, pois 
não tem sequer onde dormir. As duas hospedarias da aldeia recusam 
sua presença. O frio é intenso. Resta a ele e a Frieda irem para uma 
das salas de aula, sendo obrigado a ouvir, a contragosto, a seguinte 
colocação do professor: “A concessão do posto é apenas um favor 
dirigido ao senhor, e favores, quando se toma consciência de sua 
responsabilidade pública, não são levados tão longe” (KAFKA, 2008, 
p. 88). Indignado, K. rebate, mas o professor faz ouvidos moucos.

E como se comportam os mediadores? Permanecem os mesmos do 
início ao final de cada uma das obras. Klamm não se mostra a ninguém 
e igualmente não contrata K. como agrimensor. Figura apenas como 
uma esperança na mente do protagonista. Damião, por sua vez, 
conserva-se em sua empáfia, oferecendo a Pererico senhas cada dia 
mais altas, deixando claro seu poder frente ao homem no início da 
narrativa tão seguro de si mesmo e, depois de meses, tão deprimido, 
desprovido até da pobre vontade de estar na interminável fila.

Os dias se sucedem sempre iguais: de um lado, a luta de K. e Pererico 
por conseguirem o que almejam; de outro, a indiferença daqueles que 
os podem conduzir aos objetivos que determinaram suas vindas ao 
fantasmagórico Castelo sempre distante e à fábrica situada na cidade 
do Rio de Janeiro. No entanto, nada muda e o absurdo se instaura na 
mesmice da busca sempre inconclusa que se crê a cada dia pronta a ser 
resolvida. No universo do Castelo configura-se toda uma comunidade 
de alienados temerosos de suas próprias sortes, contentando-se com 
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o pouco que lhes é atribuído por medo de perdê-lo. Ninguém se atreve 
a situar-se com o forasteiro. Em “A fila” há apenas dois personagens 
em situação de confronto, Pererico e Damião, caracterizando-se o 
segundo por um posicionamento silencioso, contínuo e cínico a gerar 
no primeiro esperança de que o dia seguinte será diferente, sem, no 
entanto, nunca se modificar.

Mulheres surgem nos caminhos dos protagonistas. Possuem 
pouco poder na engrenagem social. Galimene é uma prostituta que 
vem todas as tardes “no pátio da fábrica, desinteressada da pessoa 
do gerente, só para tagarelar com os homens e garantir alguns 
encontros noturnos” (RUBIÃO, 2010, p. 80). Quando o dinheiro de 
Pererico termina, é ela que lhe garante cama e mesa, cercando-o de 
carinho e, concomitanemente, será ele, Pererico, que lhe permitirá o 
sonho de abandonar a vida de meretriz. Ela será, no entanto, para ele, 
apenas um meio de sobreviver na capital. Frieda, Leni também serão 
para K. personagens que tornarão sua vida mais agradável, porém, 
em O castelo as mulheres não têm espaço no poder. Estão sempre 
em postos subalternos, cuidando do bom andamento dos albergues, 
como é ocaso de Gardena. Olga, Amália, irmãs de Barnabás, são ainda 
mais marginalizadas que as demais mulheres devido à não aceitação 
de Amália de um funcionário do castelo como amante.

Sartre em seu ensaio “Aminadab, ou o fantástico considerado como 
uma linguagem” afirma ser o jogo de cabra cega estabelecido entre 
solicitante e poder – no caso das citadas obras de Blanchot e Kafka − 
um jogo fantasmagórico e terminantemente afirma:

Mas é preciso fechar o círculo: ninguém pode 
penetrar no universo dos sonhos se não está 
dormindo; da mesma forma, ninguém pode 
entrar no mundo fantástico se não se torna 
fantástico. Ora, sabe-se que o leitor começa 
sua leitura identificando-se com o herói do 
romance. É este então que, ao nos emprestar 
seu ponto de vista, constitui a única via de 
acesso ao fantástico (SARTRE, 2005, p. 143).
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Pererico e K. por suas não desistências do sinistro e interminável 
jogo acabam transformando eles mesmos em personagens fantásticos. 
Desta forma, Kafka, autor de O castelo, e Murilo Rubião, autor de “A 
fila”, constituem-se como uma etapa; “por meio dele(s), bem como de 
Hoffmann, de Poe, de Lewis Carroll e dos surrealistas, o fantástico 
prossegue no progresso contínuo que deve, no limite, concluir com 
aquilo que ele sempre foi” (SARTRE, 2005, p. 149).
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OS uNIVERSOS POSSíVEIS Em: o conto da 
ilha dEsconhEcida, dE JOSé SARAmAGO, 
E “A TERCEIRA mARGEm dO RIO”, dE JOÃO 

GuImARÃES ROSA

Maria da Saúde Gomes da Silva1

INTROduÇÃO
Um homem bate à porta do palácio do rei pedindo um barco para sair à 

procura da ilha desconhecida. Uma mulher atende e despacha pessoas do 
palácio pela porta das decisões. O barco sai em busca da ilha desconhecida. 
O pai resolve construir uma canoa e nela morar até o final da vida. O filho 
acompanha surpreso, a decisão do pai, de morar numa canoa sobre o rio. 
As situações estranhas aqui descritas fazem parte do enredo dos contos 
de José Saramago e João Guimarães Rosa, que servirão de objeto de 
análise para este trabalho. Sendo, O conto da ilha desconhecida, de autoria 
do autor português, publicado como livro em 2008, e, “A terceira margem 
do rio”, de autoria do autor brasileiro, publicado em uma coletânea de 
textos intitulada Primeiras Estórias, de 2005.

Os contos, apresentados anteriormente, fazem parte do conjunto 
da obra dos autores português e brasileiro e revelam algumas 
características insólitas no universo ficcional onde atuam, causando 
maior estranhamento ao longo da leitura realizada. 

O termo “insólito” vem sendo discutido por diversos estudiosos da 
área da literatura fantástica, e se caracteriza, segundo o Dicionário 
compacto da Língua Portuguesa, pelas seguintes definições: “não 
habitual, incomum às regras” (p. 272). Algo que causa estranhamento, 
alteração da normalidade.  A escrita de José Saramago e Guimarães 

1 * Mestranda em curso, do Mestrado em Estudos Literários, oferecido pela 
Universidade Federal de Rondônia, sob a orientação da professora Dra. Sonia Maria 
Gomes Sampaio. Pesquisa intitulada: A representatividade dos agentes ficcionais na 
obra Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, conclusão em setembro, de 2014.
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Rosa, com suas temáticas inusitadas, segue quase sempre pelo 
universo do absurdo, do maravilhoso, do fantástico, do sobrenatural, 
ou talvez, do extranatural. É possível perceber que ambos os autores 
transitam sem nenhuma dificuldade por estes gêneros, cada um a seu 
modo, criando circunstâncias que despertam no leitor um olhar mais 
atento sobre o enredo ficcional que se faz presente nos textos desses 
autores, principalmente, aquelas onde os fatores insólitos parecem 
inquietar a mente do leitor. 

Antes, porém, de entrarmos na análise dos contos, faremos um 
percurso teórico – explicativo a respeito do termo “insólito”, que tem 
inquietado alguns estudiosos do assunto. Segundo Flavio García, nos 
Discursos fantásticos de Mia Couto, 2013.

A incidência do termo insólito nas teorias do Fantástico, visto como 
gênero literário, conforme o apresentam Tzevtan Todorov (1992) e 
Filipe Furtado (1980), ou como modo discursivo, tendência assumida 
por Iréne Bessière (2001) e, mais adiante, pelo mesmo Furtado 
(2011), é reiterada na tradição crítica sobre a ficção fantástica, 
sendo bastante comum a alusão tanto à literatura insólita quanto à 
literatura do discurso insólito, termo ora apontado como designativo 
de uma categoria do discurso ficcional, ora como designativo de um 
conjunto de obras que manifestam tal categoria. Essa oscilação se faz 
presente em múltiplas correntes teóricas e variadas expressões da 
crítica literária (GARCÍA, 2013, p. 36). 

Desse modo, percebemos que, como se trata de um termo ainda 
não definido, ou seja, em evolução, o insólito tanto pode surgir no 
texto ficcional como no conjunto de obras que exibem características 
avessas ao que denominamos comum, ou, como forma discursiva que 
compõe o enredo de determinadas obras ficcionais. Como conjunto de 
obras, todos os acontecimentos do texto ficcional serão direcionados 
para as manifestações insólitas. Como discurso, serão considerados, 
a narração, as atitudes e comportamentos que revelam a presença do 
insólito por meio da linguagem utilizada no texto fantástico. 
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o conto da ilha dEsconhEcida
O enredo deste conto é composto pela história de um homem que 

vai até o palácio de um rei, não identificado nominalmente, à procura 
de um barco para sair velejando em busca da ilha desconhecida. 
Vejamos as primeiras palavras do texto proferidas pelo narrador 
em terceira pessoa: “Um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe, 
Dá-me um barco. A casa do rei tinha muitas mais portas, mas aquela 
era a das petições” (SARAMAGO, 2008, p. 5). Desde o início dessa 
narrativa percebemos a presença do indeterminado pelo constante 
uso do artigo indefinido “um”, acompanhado dos substantivos 
“homem”, “barco”, e um narrador, que ao invés de chamar a moradia 
do rei de palácio, chama-a de “casa”, como se já, a princípio, estivesse 
diminuindo a figura política que o rei representa.

Ao iniciar a narrativa com artigos indefinidos, o narrador em 
terceira pessoa, deixa claro que a história não seguirá o padrão 
ficcional comumente utilizado nas narrativas tradicionais, ou lineares. 
O conto saramaguiano nos permite a observação de que, a partir das 
indefinições iniciais, é que o insólito será estabelecido. Desse modo, o 
insólito se manifesta não só por meio das palavras, dos diálogos entre 
as personagens, como pelos acontecimentos que definem as atitudes 
das mesmas e a constante ironia, com a qual o narrador critica o 
comportamento indiferente do rei para com o seu povo.

O narrador do conto saramaguiano narra uma história norteada 
pela presença da anormalidade dos fatos apresentados, mas repleta 
de ironia ao sistema vigente, a monarquia. A crítica política e social se 
torna a peça chave da narrativa, que culmina numa atitude ainda não 
presenciada pelo povo daquele reino: o aparecimento do líder político 
diante da população: “Como o rei passava todo o tempo sentado à 
porta dos obséquios (entenda-se, os obséquios que lhe faziam a ele), 
de cada vez que ouvia alguém a chamar à porta das petições fingia-se 
desentendido (...)” (SARAMAGO, 2008, p. 5).

A fila que se fazia em frente à porta das petições, a mesma onde 
estava o homem que procurava um barco, nunca chegava ao fim, 
porque o rei jamais se destinava à porta para atender alguém, ao 
contrário, permanecia sempre sentado à porta dos obséquios, que 
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eram feitos a ele próprio, não ao povo. Este era um costume que se 
repetia ao longo dos anos, pois ninguém se manifestava contra o rei 
que detinha o poder e utilizava-o somente a seu favor.

O misterioso homem que procura um barco é quem muda as regras 
estabelecidas e exige o atendimento necessário como cidadão comum 
daquele reino. A partir do dia em que o homem que queria um barco 
resolveu acampar dentro do palácio, em frente à porta das petições, o 
rei teve que aparecer mesmo contra a sua vontade. O costume antigo 
era: quando o povo começava a reclamar por não serem atendidos, “o 
primeiro-secretário chamava o segundo-secretário, este chamava o 
terceiro, que mandava o primeiro-ajudante, que por sua vez mandava 
o segundo” (SARAMAGO, 2008, p.6). Um comportamento estranho, que 
critica a lentidão do trabalhador público, aquele que não demonstra 
nenhuma agilidade em cumprir suas funções. Observe-se que o 
desinteresse aqui, não é somente por parte do rei, mas por parte de toda 
equipe que o acompanha. Esse parece ser o grito que o narrador lança, o 
grito contra o embargo, a não presteza do serviço público ao povo.

Para Todorov (1992), a literatura fantástica sempre parte de 
uma situação concebida como normal para, em seguida, surgir o 
insólito como responsável pela quebra dessa normalidade no texto 
ficcional. É o que se dá em O conto da ilha desconhecida, onde temos 
uma diversidade de fatos que fazem parte da realidade daquele reino, 
mas surge uma personagem com a capacidade de desfazer a mesmice, 
a alienação do povo. Muito embora permaneça o estranhamento 
a respeito dessa personagem que procura um barco para sair à 
procura do que não existe, a ilha desconhecida, ela é de fundamental 
importância para a manifestação do insólito no conto. 

Marisa Gama-Khalil, fazendo uma leitura da presença do insólito no 
texto ficcional, faz referência a Filipe Furtado (1980, p. 120), dizendo:

(...) os diversos elementos que contribuem 
para a representação do espaço fantástico 
polarizam-se em dois tipos de cenário cujos 
componentes, por sua vez, se interpenetram 
frequentemente: o cenário realista e o 
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cenário alucinante (...) (GAMA-KHALIL, 
2012, p. 34).

O jogo entre esses dois cenários faz com que a narrativa desenvolva 
uma fenomenologia insólita. Entenda-se “cenário realista” como 
cenário próprio do enredo fantástico-literário.

Sabemos que a permanência do homem na porta do palácio foi 
enérgica, tanto que forçou a saída do rei para saber o que ele queria. 
No momento em que as portas do palácio começam a abrir-se, o povo 
se espanta com o acontecimento, pois a presença do rei diante dos 
súditos nunca tinha sido vista. Confirma-nos o narrador dizendo:

O inopinado aparecimento do rei (nunca uma 
tal coisa havia sucedido desde que ele andava 
de coroa na cabeça) causou uma surpresa 
desmedida, não só aos ditos candidatos 
mas também à vizinhança que, atraída pelo 
repentino alvoroço, assomara às janelas das 
casas, no outro lado da rua. (SARAMAGO, 
2008 p. 14 – 15)

O embargo político que se faz presente no conto, criado pela 
indiferença do rei, revela que a narrativa não se atém somente aos 
fatores insólitos no sentido de assustar, apavorar, mas, revela uma 
tentativa de mudança político-social. O descaso para com o povo é 
demonstrado a partir do exercício de um poder anormal, em que o 
comum é o desaparecimento do rei, e não o aparecimento.

O poder de alienação, exercido sobre a população do reino, faz 
com que o conto saramaguiano seja relacionado às narrativas 
de Franz Kafka, por denunciar o poder dominante de uma classe 
sobre outra, sempre utilizando cenários e situações nada comuns. 
Quando tentamos explicar o comportamento das personagens do 
conto de Saramago pela razão, não conseguimos. Contudo, podemos 
afirmar que as atitudes das personagens transitam pelo universo 
fantástico, pois a ambiguidade que se faz presente proporciona um 
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vínculo com este gênero, através do paradoxo que provoca entre a 
atitude da personagem, de sair à procura da ilha desconhecida, e a de 
permanecer alienado ao sistema monárquico predominante.

Outra forma de encontrarmos a presença do fantástico no conto 
saramaguiano se dá através da ironia presente no conto em relação 
ao poder exercido pelo rei e a alienação do povo para com este. Filipe 
Furtado, no texto, A construção do fantástico na narrativa (1980), ao fazer 
uma leitura das manifestações anormais no texto literário esclarece que 
a presença do fantástico se dá em diversos campos do conhecimento.

Para incrementar a sua plausibilidade, a 
narrativa fantástica também recorre amiúde 
ao que se pode denominar referência factuais, 
alusões mais ou menos extensas e profundas 
a factos ou fenômenos do mundo empírico 
inteiramente comprováveis e relacionados 
com diversos ramos do conhecimento. 
(FURTADO, 1980, p. 56)

Essa relação factual é mantida no conto de Saramago quando 
percebemos no texto uma crítica social e política, sustentada pela voz 
narrativa, que denota inconformidade com o padrão de autoridade 
praticada pelo rei. Permitindo, assim, que o protagonista do conto 
assuma um papel inquietante, estranho às atitudes do povo local que, ao 
invés de apoiá-lo, o taxam de doido e inconveniente, por ocupar o espaço 
onde deveria ser formada a fila à espera de um rei que nunca aparecia.

A insistência da personagem em querer um barco para sair em busca 
do desconhecido, representado no conto pela ilha, inquieta o leitor. 
Apesar de ser advertido pelo rei de que já não há ilhas desconhecidas, 
o homem persiste no seu intento, inquirindo a autoridade máxima, o 
rei, perguntando-lhe:

Quem foi que te disse, rei, que não há ilhas 
desconhecidas, Estão todas nos mapas, Nos 
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mapas só estão as ilhas conhecidas, E que ilha 
desconhecida é essa que queres ir à procura, 
Se eu to pudesse dizer, então não seria 
desconhecida. (SARAMAGO, 2008, p. 17)

O diálogo travado entre o homem que queria um barco e o rei 
representa uma alteração da normalidade, porque, para o povo 
daquele reino, o normal não era ser atendido, mas serem esquecidos 
com a maior naturalidade. Politicamente, o correto é que sejamos 
atendidos pelo o que reclamamos, mas o universo do conto 
saramaguiano é outro. Nesse universo, predomina a hesitação entre 
o que de fato deveria ser feito, que é o atendimento à população, e a 
raridade do aparecimento do rei, que comumente se manifesta como 
não cumpridor dos seus deveres.

Em O conto da ilha desconhecida, a hesitação que culmina com a 
presença do fantástico e, posteriormente do insólito, dura o tempo 
necessário para que o leitor possa fazer uma reflexão de uma suposta 
“realidade”. Segundo Todorov, no texto As estruturas narrativas 
(2008): “O fantástico, dura apenas o tempo de uma hesitação: 
hesitação comum ao leitor e à personagem, que devem decidir 
se aquilo que percebem se deve ou não à “realidade”, tal qual ela 
existe para a opinião comum” (p. 156). Quando citamos a palavra 
“realidade”, fique claro que estamos nos referindo à realidade 
adaptada ficcionalmente para o enredo do texto literário com o qual 
mantemos contato. No caso desse trabalho, trata-se de textos que 
apresentam enredos e temáticas pertencentes ao gênero fantástico, 
repleto de características insólitas.

No conto de Saramago, o sonho será o fator essencial para 
duvidarmos da existência da ilha desconhecida que comprova a 
presença do insólito. Ela será encontrada com todos os detalhes 
pelo homem que a procura, porém a probabilidade de que seja 
ficcionalmente “verdadeira” é outra suposição, onde permanece o 
contínuo jogo do possível e impossível. Vejamos a passagem:
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Desde que a viagem à ilha desconhecida 
começou que não se vê o homem do leme 
comer, deve ser porque está a sonhar, apenas 
a sonhar, e se no sonho lhe apetecesse um 
pedaço de pão ou uma maçã, seria um puro 
invento, nada mais. (SARAMAGO, 2008, p. 61)

A cena descrita pelo narrador nesse excerto chama a atenção para 
a atitude da personagem homem que queria um barco, quando este 
sai velejando em alto mar à procura da ilha desconhecida, que não se 
sabe, de acordo com o texto, se ela existe ou se não passa de um sonho, 
e ainda afirma que tudo isso é pura invenção. Mais uma vez, a figura 
do narrador conduz a narrativa ao encontro dos elementos insólitos.

Todorov adverte que a “narrativa elementar comporta dois 
tipos de episódios: os que descrevem um estado de equilíbrio ou 
de desequilíbrio e os que descrevem a passagem de um a outro” 
(2008, p. 162). A oposição que prevalece entre ambos os episódios 
permite o desajustamento que ocorre no texto ficcional. No conto 
saramaguiano, temos uma atitude comum de exigência dos direitos, 
provocada pelo homem que quer um barco; um fator incomum 
representado pelo rei que nunca aparece; e a decisão do rei em 
fornecer um barco ao homem que sai em busca da ilha desconhecida. 
Esses comportamentos quebram o equilíbrio da narrativa e fazem 
surgir o fantástico, composto por elementos insólitos responsáveis 
por romper com uma lei fixa, com regras estabelecidas.

Através da fala final do narrador, percebemos a volta da 
normalidade no conto, pelo fato de que o homem não mais dorme, mas 
está acordado. E a ilha desconhecida que entendemos como o barco 
que conduz o homem, e não o homem que conduz o barco, sai à procura 
de si mesma. Percebemos aqui o vínculo que o insólito estabelece, 
provocando uma reflexão sobre a realidade das personagens, que se 
vincula a questionamentos políticos, sociais e filosóficos, mas que, 
antes, precisou passar pela hesitação provocada pelo fantástico.
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Acordou abraçado à mulher da limpeza, e ela 
a ele, confundidos os corpos, confundidos 
o beliches, que não se sabe se este é o de 
bombordo ou o de estibordo. Depois, mal o 
sol acabou de nascer, o homem e a mulher 
foram pintar na proa do barco, de um lado 
e do outro, em letras brancas, o nome que 
ainda faltava dar à caravela. Pela hora do 
meio-dia, com a maré, A Ilha Desconhecida 
fez-se enfim ao mar, à procura de si mesma. 
(SARAMAGO, 2008, p. 62)

Ao final do conto saramaguiano, o homem encontra a ilha 
desconhecida e segue adiante, com a diferença de que ele agora não 
está mais sozinho e que “A Ilha Desconhecida” busca a si mesma. Em 
sua companhia, segue a mulher da limpeza, a mesma que trabalhava 
no palácio do rei, e despachava as pessoas a mando do rei pela porta 
das petições. Os acontecimentos insólitos, neste conto, surgem 
para provocar uma transgressão da lei natural e causar uma rápida 
ruptura no equilíbrio das coisas, provando que o texto literário 
baseado no insólito, fantástico, estranho ou maravilhoso está 
sempre descrevendo algo possível de acontecer, algo que transita 
constantemente entre dois universos, o natural e o extranatural.

a tErcEira margEm do rio
O segundo conto analisado é de autoria do autor brasileiro João 

Guimarães Rosa. O narrador em primeira pessoa apresenta no 
enredo a decisão de um pai em abandonar o conforto do lar, esposa e 
filhos para morar numa canoa sobre o rio. “NOSSO PAI ERA HOMEM 
CUMPRIDOR, ORDEIRO E POSITIVO; Do que eu mesmo me alembro, 
ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que ou outros, 
conhecidos nossos. Só quieto” (ROSA, 2005, p. 77). Diferentemente 
do conto de Saramago, em que a presença do insólito surge como uma 
crítica social e política, o de Guimarães parte da angustia, da solidão, 
de sentimentos internos não compreendidos. O narrador utiliza a 
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primeira frase do texto em caixa alta para chamar a atenção do leitor 
e revelar que a narrativa apresentada revelará situações incomuns, 
assim como o estilo de escrita do próprio Guimarães.

Guimarães Rosa, com o seu olhar manso e plácido sobre a realidade 
do mundo, faz literatura como se estivesse produzindo vida. Sua 
linguagem quase oral e sua prosa que mais parece verso aproxima 
o leitor do mundo literário e prende-o ao ponto de produzir um 
deslocamento do possível ao impossível causando estranhamento e 
inquietação. Alberto da Costa e Silva, comentando sobre as Primeiras 
Estórias, afirma que o autor mineiro representa, por meio do seu 
universo literário, personagens com tanta vivacidade e humanidade 
que elas, constantemente, trazem as mesmas características. Vejamos 
a citação que se segue:

Órfãs, solitárias, doentes, medrosas, violentas ou desgarradas, 
as personagens destas Primeiras Estórias não ignoram a dor e o 
desamparo, mas, quando Guimarães Rosa as traz para bem perto, 
descobrimos que nelas, como em nós “o mel do maravilhoso” cobre o 
pão de cada dia. (ROSA, 2005, p. 14)

Se, em Saramago, os elementos insólitos transitam pelas áreas da 
crítica social e política, em Guimarães Rosa, tais acontecimentos se 
apresentam levando em conta os sentimentos. A angústia, a solidão 
e a melancolia farão das personagens centrais do conto, o pai e o 
filho, figuras estranhas, com características diferentes dos demais 
membros da família. Porém, esse estranhamento só se apresenta 
após a decisão de morar em uma canoa, pois, até então, a personagem 
pai era conhecido pela tranquilidade.

A decisão impactante do pai de abandonar a família e morar 
numa canoa causa incômodo não somente aos familiares, que não 
compreendem a decisão, como aos habitantes do lugar onde vive 
a família. Tomando como base os aspectos fantásticos presentes 
no conto de Rosa, sabemos que a decisão do pai dá abertura para a 
manifestação do insólito e possibilita o desequilíbrio entre o que é 
normal e o que é anormal.

Ao ficar pronta a canoa, concretiza-se a decisão que ainda era tida 



120<< sumário

como maluquice pela família, principalmente pela esposa do homem. 
Mas, diz-nos o narrador, o próprio filho da personagem mencionada 
que: “(...) Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e 
decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou 
matrula e trouxa, não fez a alguma recomendação” (ROSA, 2005, p. 
77). A naturalidade com a qual a personagem se afasta da família para 
fazer da canoa o novo lar abre espaço para o fantástico manifestar 
sua principal característica: a transição de uma realidade à outra 
completamente diferente.

O conto permite ao leitor sair do mundo, em que permanece 
somente como observador, e assumir uma posição interpretativa da 
nova realidade que se mostra no desenrolar da narrativa de Rosa. Uma 
realidade invertida, contrária, misteriosa, que no conto é direcionada 
para reflexões existenciais; o indivíduo, cansado de ser o que sempre 
foi, assume uma nova postura das coisas, começando por si mesmo.

Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a 
nenhuma parte. Só executava a invenção de 
se permanecer naqueles espaços do rio, de 
meio a meio, sempre dentro da canoa, para 
dela não saltar, nunca mais. A estranheza 
dessa verdade deu para estarrecer de todo 
a gente. Aquilo que não havia, acontecia. 
(ROSA, 2005, p. 78) 

A figura do pai, personificada no conto, representa o ser que, 
assim como o protagonista do conto saramaguiano, resolve quebrar 
com as regras estabelecidas. Só que as regras do conto de Rosa 
são as familiares, as que tocam a sensibilidade, os sentimentos 
das personagens. Todorov afirma que quando assuntos polêmicos 
como a denúncia social, o desequilíbrio familiar, doenças físicas e 
desequilíbrio mental são expostos pelo gênero fantástico através 
de acontecimentos insólitos é o “meio encontrado pelo fantástico” 
(TODOROV, 1992), para combater determinadas censuras 
que a sociedade esconde. Concordamos com Todorov, quando 
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percebemos nos contos aqui analisados o rompimento com questões 
tradicionalmente problemáticas, que acabam sendo trazidas à baila.

O protagonista do conto não desaparece de imediato, embora 
exerça uma atitude estranha à normalidade. Executa somente o ato 
de permanecer sobre o rio, na canoa. O motivo não se soube, não se 
saberá. Esse comportamento anormal fará com que a personagem seja 
tratada como louca, “por isso, todos pensaram de nosso pai a razão 
em que não queriam falar: doideira” (ROSA, 2005, p. 78). Na visão do 
narrador, para a família, assim como os vizinhos e a população local, 
o único motivo que levaria alguém a fazer de uma canoa sua casa e 
do rio seu habitat era a loucura, a alteração da consciência, da razão.

A narrativa de Rosa transita pelo universo imaginário em que 
somos contemplados pela constante percepção do mundo ilusório. Na 
obra A construção do fantástico na narrativa, Filipe Furtado, citando 
Lovecraft afirma: “(...) devemos julgar uma história sobrenatural 
não pelas intenções do autor ou pela simples mecânica do enredo, 
mas pelo nível emocional que ela atinge no seu ponto mais insólito” 
(LOVECRAFT apud FURTADO, 1980, p. 10). Essa afirmativa corrobora 
com as características emocionais encontradas no conto de Rosa, 
porque altera as relações familiares entre o protagonista e os demais 
membros da família, mas não anula o sentimento dos filhos e da esposa 
pelo pai. Ela produz um efeito sentimental ainda mais forte no filho 
narrador - aquele acometido pelo medo e pela culpa sem saber o motivo.

Ao longo do conto de Rosa, percebemos que, o que antes parecia 
estranho à família da personagem pai, se torna aceitável com o passar 
do tempo. “A gente teve que acostumar com aquilo. Às penas, que, com 
aquilo, a gente mesmo nunca se acostumou, em si, na verdade” (ROSA, 
2005, p. 79). A sensação provocada pelo insólito, no universo fantástico 
do conto de Guimarães Rosa, produz um efeito negativo de início, causado 
pelo estranhamento da decisão tomada pelo pai, mas com o passar do 
tempo se percebe que, o que parecia extraordinário torna-se aceitável.

O fantástico estabelece, desse modo, uma ambiguidade 
questionadora entre o possível e o impossível, revelando “questões 
fundamentais da existência humana, sobretudo, a atitude (quase 
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sempre ambígua) deste perante o universo, o seu próprio abismo 
interior e o grande limite, a morte” (FURTADO, 1980, p. 138). O 
“abismo interior” citado por Furtado é a chave para manifestação dos 
episódios fantásticos do conto em destaque, porque cria uma tensão da 
personagem com ela mesma e, posteriormente, com os outros membros 
da família, e o ambiente onde mora a casa. Porém, ao final do conto, a 
impressão que temos é que tudo acaba voltando à normalidade.

Neste conto, a personagem filho, que narra a história, representa 
a figura do agente que fica com a missão de assumir o lugar do pai. 
Todavia, reflete uma inquietação sentimental e mental a partir da 
estranha decisão tomada por seu progenitor e revela isto dizendo: 
“Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta, tanta 
culpa? Se o meu pai, sempre fazendo ausência: e o rio-rio-rio, o rio 
– pondo perpétuo” (ROSA, 2005, p. 81). O rio representa o tempo 
que se segue, o tempo que não se explica, diante da sua imensurável 
dimensão. Mostra também a culpa por algo que nem ele sabe explicar, 
seguido de um medo surreal; todavia, podemos detectar nesse medo 
a hesitação, a ambiguidade, que sempre vimos falando no decorrer 
deste trabalho.

A escolha da personagem em viver de forma cientificamente 
anormal às regras de humanidade nos faz perceber, mais uma vez, 
que episódios como estes não fazem parte do mundo empírico, ao qual 
deveria pertencer a personagem pai. No entanto, concordamos com 
Jaime Alazraki, no texto “Que és lo neofantástico?” (1990), quando 
ele afirma que as inquietudes provocadas pelo insólito nas narrativas 
modernas vão muito além da intenção de assustar.

Son, em su mayor parte, metáforas que buscan 
expressar atisbos, entrevisiones o interstícios 
de sinrazón que escapan o se resisten al 
linguaje de la comunicación, que no caben 
em las celdillas construídas por la razón, 
que van a contrapelo del sistema conceptual 
o centífico com que nos manejamos a diario 
(ALAZRAKI, 1990, p. 277).
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Na verdade, entendemos, pelo que afirma Alazraki, que as 
manifestações insólitas são metáforas que desafiam realidades 
ficcionalmente possíveis, que fogem do conceito racional no qual os 
habitantes do mundo moderno estão inseridos; e, por último, insinuam 
acontecimentos que sempre afetaram as civilizações pela presença 
do sobrenatural, fatores estes jamais explicados pela ciência.

Ao final do conto de Rosa, a aparição fantasmagórica do pai 
diante do filho provoca o desespero e a incredulidade deste último, 
por não mais reconhecer no pai características terrenas. “Por pavor, 
arrepiados os cabelos, corri, fugi, me atirei de lá, num procedimento 
desatinado. Porquanto que ele me pareceu vir: da parte de além. E 
estou pedindo, pedindo, pedindo um perdão” (ROSA, 2005, p. 82). 
Em Rosa, o medo e a loucura, característicos do fluxo de consciência 
produzido pelas personagens pai e filho sobre a finalidade da vida, 
dão passagem aos elementos insólitos, assim como o próprio medo 
de lidar com o sobrenatural, que coloca a personagem filho em uma 
situação de culpa pela decisão tomada pelo pai, sem entender o 
misterioso desaparecimento do patriarca.

CONSIdERAÇõES FINAIS
Os contos aqui analisados são textos que contribuem para o 

aparecimento de duas características fundamentais do gênero 
fantástico: a irrupção do insólito e a quebra com padrões 
tradicionalmente estabelecidos. A irrupção do insólito em O conto 
da ilha desconhecida coloca em crise um sistema político marcado 
pela autoridade de um rei pouco interessado nas necessidades 
de seus súditos e nas obrigações que deveria cumprir. O conto de 
Saramago põe em cena a crítica social e política, que quebra uma 
regra estabelecida, provocando o desequilíbrio de um reino, onde 
tudo estava erroneamente equilibrado; estruturalmente, o mesmo se 
dá em “A terceira margem do rio”, onde a irrupção do insólito causa 
o desequilíbrio de uma família até então vista como normal, levando 
uma das personagens à morte, e, à outra, a doença.

O sonho vivido pela personagem saramaguiana ao final do conto 
permite uma nova hesitação porque a ideia da personagem de 
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encontrar a ilha desconhecida parece não passar de uma ilusão. Será 
através do universo onírico que a ilha desconhecida se fará presente, 
mas a probabilidade de que esta seja verdadeira, ficcionalmente 
falando, é outro mundo, onde permanece o contínuo jogo entre 
imaginação, loucura e lucidez.

O conto de Saramago termina, mostrando que o desejo do homem 
em encontrar a ilha desconhecida segue adiante, ou seja, a busca pela 
transformação do mundo e de si mesmo continua. A personagem 
filho, do conto de Rosa, também tenta se encontrar, mesmo diante do 
desespero, da solidão, da incapacidade de não assumir o lugar do pai. O 
filho do conto de Rosa é o indivíduo não preparado para as provações da 
vida, é a fraca vítima que se assusta com o sobrenatural, diferentemente 
da personagem do conto saramaguiano, que desafia o sobrenatural.

Os acontecimentos insólitos, em ambos os contos, surgem para 
provocar uma transgressão da lei natural e causar uma rápida 
ruptura no equilíbrio das coisas, provando que o texto fantástico, 
ao apresentar características insólitas, poderá criar situações que 
pertencem ao estrito universo ficcional, ou poderá utilizar como 
experiência literária a realidade comum que, ao passar pelo processo 
de choque com essa realidade, se transforma em algo concebido como 
surreal, estranho às práticas do mundo inteligível.

No conto de Guimarães Rosa, a hesitação e a ambiguidade se darão 
através da suposta loucura da personagem filho. “Sem fazer véspera. 
Sou doido? Não. Na nossa casa, a palavra doido não se falava, nunca 
mais se falou, os anos todos, não se condenava ninguém de doido. 
Ninguém é doido. Ou, então, todos“(ROSA, 2005, p. 81). Ao final do 
conto, a ideia de loucura é visível, mesmo quando a personagem 
tente negá-la. Naquela casa o pai e o filho eram os únicos taxados de 
“doido”, mas, ao final, vem a surpresa: na verdade, ali todos pareciam 
ser doidos, diz a personagem, negando a suposta racionalidade 
existente na família. O insólito se estrutura, então, como categoria 
neste conto por questionar convicções religiosas, familiares e sociais, 
além de alterar o sentido da racionalidade que estabelece o equilíbrio 
familiar, completamente desfeito, ao longo do conto de Rosa.

A aparição fantasmagórica do pai diante do filho provoca o 
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desespero e a incredulidade deste último, por não mais reconhecer no 
pai características terrenas. “Por pavor, arrepiados os cabelos, corri, 
fugi, me atirei de lá, num procedimento desatinado. Porquanto que ele 
me pareceu vir: da parte de além. E estou pedindo, pedindo, pedindo 
um perdão” (ROSA, 2005, p. 82). O medo de lidar com o sobrenatural 
coloca a personagem filho em uma situação de culpa pela decisão 
tomada pelo pai, que culminará com a morte do patriarca e a não 
capacidade do filho em assumir o lugar deste na família. Termina 
o conto de Rosa com a personagem filho acometida pela doença, o 
desequilíbrio e a morte que o ronda.

Os dois contos inquietam o leitor por conduzir ao plano do 
inexplicável. O mundo que coabitamos é o mundo sustentado pelo 
famoso código cartesiano, Cogito, ergo sum e, sair dele, é basicamente 
permitir que ideias invasoras adentrem nossas mentes racionalistas. 
Por isso, a literatura como arte, que não só cria como reinventa, nos 
apresenta um mundo onde tudo é possível. E, no caso desses textos, 
fica claro o impacto que as personagens produzem ao quebrar velhos 
conceitos na tentativa de anular uma realidade, gasta de hábitos e 
padrões sociais, para viverem em um mundo criado pela própria 
imaginação, rompendo com a naturalidade das coisas.

As decisões tomadas tanto pelas personagens saramaguianas e 
rosianas indicam a perturbadora passagem daquilo tido como familiar 
para a dimensão “do sonho, do pesadelo, da loucura” (KHALIL, 2012, 
p. 34). Ao longo da análise dos contos, percebemos que os elementos 
insólitos se manifestam gradualmente, de acordo com a narrativa 
tecida pelos narradores. Os acontecimentos vão se tornando cada 
vez mais estranhos, de acordo com os diálogos e as divagações das 
personagens e dos narradores. A frequente presença de fatores insólitos 
nos contos analisados permite uma arriscada comparação com o 
mundo fantástico da obra Cem anos de solidão, do escritor colombiano 
Gabriel Garcia Marquéz, quando esta, chega ao ponto culminante do 
surreal. Fica aqui o registro, pois tratar dessa aproximação escaparia 
ao propósito do artigo que agora apresentamos.
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THéOPHILE GAuTIER E JOAquIm mANuEL dE 
mACEdO: O OLHAR FANTáSTICO

Sabrina Baltor de Oliveira1

A entrada e o desenvolvimento do gênero fantástico no campo literário 
brasileiro é um tema rico, que pode e deve ser minuciosamente explorado 
e a respeito do qual muito ainda há por ser descoberto. As relações 
entre produções literárias europeias e nacionais devem ser revistas, 
uma vez que uma imensa parte da fortuna crítica brasileira insiste em 
ver a literatura nacional como uma produção “influenciada” pelas obras 
dos grandes escritores do velho continente. Por vezes, a análise é ainda 
mais pejorativa, classificando alguns escritores como imitadores ou, até 
mesmo, plagiadores de textos e ideias de autores europeus.

É verdade que basta uma simples pesquisa em alguns periódicos 
literários e não-literários do século XIX no Brasil, para verificar a 
presença maciça de romances, textos, contos e citações de escritores 
portugueses, franceses, ingleses e alemães. No entanto, nos parece que 
mais do que assimilar padrões estéticos ou temáticos, o meio intelectual 
brasileiro do século XIX vivia uma efervescência de ideias, uma busca 
pela construção de uma literatura nacional e, nesta intenção, estabelece-
se, não uma influência, mas uma reflexão sobre os textos e pensamentos 
que invadiam nossas revistas e jornais e uma engenhosa adaptação 
destes gêneros e temas à realidade e aos questionamentos nacionais.

Desta forma, quando procuramos explorar e analisar a questão do 
olhar fantástico no conto Jettatura de Gautier e no romance A Luneta 
Mágica de Joaquim Manuel de Macedo não é, absolutamente, sob a 
ótica da influência. Nosso interesse maior é constatar as semelhanças 
e diferenças na construção desse olhar fantástico nos textos 
estudados. Ou melhor, analisar como o gênero fantástico europeu, 

1 Doutora em Estudos Literários Neolatinos pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro e Professora Adjunta do Instituto de Letras da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro.
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em termos mais amplos, e o tema do olhar maldito, em termos mais 
específicos, são reelaborados, em moldes nacionais, por Joaquim 
Manuel de Macedo no romance supracitado.

Não é apenas o campo literário brasileiro que está em formação 
no século XIX, o campo literário francês também. Em 1830, Théophile 
Gautier, com apenas 19 anos, é um pintor amador e admirador fervoroso 
da obra poética de Victor Hugo. Data deste ano o seu primeiro volume 
poético Poésies e de 1831, segundo familiares, a publicação anônima 
de seu primeiro conto fantástico Un repas au désert de l’Egypte, 
no periódico Le Gastronome, no dia 24 de março. Embora críticos 
literários franceses, especialistas em gênero fantástico, como Pierre 
Castex, considerem Le diable amoureux de Jacques Cazotte (1772) 
como a primeira produção do gênero na França, é exatamente a partir 
dos anos 30 do século XIX que se pode falar de uma significativa e 
abundante produção fantástica francesa elaborada por jovens talentos 
como Gautier, Pétrus Borel, Gérard de Nerval e por autores já mais 
consagrados e experientes como Charles Nodier.

Vale lembrar que o começo da grande produção literária francesa do 
gênero fantástico, sobretudo pelos jovens do petit cénacle2, começa nos 
anos 30, mas é nos anos 20 que o gênero conquista leitores e admiradores 
com as traduções das obras do escritor alemão E.T.A. Hoffmann feitas 
por Loëve-Weimar. O próprio Gautier era um leitor voraz das obras do 
expoente do gênero fantástico alemão e escreveu dois artigos sobre 
a criação estética do fantástico em Hoffmann: um de 1830, publicado 
postumamente por Spoelberch de Lovenjoul em Histoire des oeuvres de 
Théophile Gautier e o segundo no periódico Chronique de Paris, em 1836. 
Para a citação do segundo artigo, usamos o livro Souvenirs de théâtre, 
d’art et de critique, editado por Charpentier em 1883.

Tal digressão tem como propósito lembrar que o gênero fantástico 

2  Grupo de jovens escritores, pintores, poetas, escultores, gravadores, tais 
como Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Philothée O’Neddy, Pétrus Borel, Jehan 
Duseigneur, Joseph Bouchardy, Alphonse Brot, Jules Vabre, Auguste Maquet, 
Célestin Nanteuil, Napoléon Tom, que eram admiradores do nascente movimento 
romântico e defensores da fraternidade das artes. O nome petit cénacle é inspirado 
pelo conhecido salão literário de Victor Hugo, Le Cénacle.
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na França tem igualmente origem estrangeira. São os contos de 
Hoffmann e, sobretudo, o sucesso que eles obtêm junto ao público 
leitor francês que motivarão os jovens escritores do petit cénacle a 
se dedicar ao gênero: “Hoffmann é popular na França, mais popular 
do que na Alemanha. – Seus contos foram lidos por todo mundo: a 
porteira e a grande dama da sociedade, o artista e o merceeiro 
ficaram satisfeitos com ele” (GAUTIER, 1883, p.41). 

Não era apenas o campo literário francês que estava em formação 
nesta primeira metade do século XIX, mas a própria carreira artística 
destes jovens. Para se tornar conhecido na época e publicar livros, 
primeiro o escritor deveria conquistar uma certa popularidade a 
partir do lançamento de seus textos ficcionais na seção folhetim de 
jornais e revistas contemporâneos.

Para os autores que não possuíam dinheiro para financiar a edição 
de suas obras, somente a popularidade nos periódicos garantia a 
publicação no formato livro. Vale lembrar que no século XIX surge 
o “escritor profissional”, aquele que, como Théophile Gautier, vivia 
literalmente de sua pena:

O escritor romântico vive uma situação 
ambígua. O mecenato quase não existe mais 
(as pensões reais são ridículas). Ele deve pedir 
sua pluma para alimentá-lo. Frequentemente 
ele deve vender sua liberdade literária se 
fazendo jornalista como Gautier ou Nerval. 
(THÉRENTY, 2001, p. 13)

Deste modo, é impossível negar a existência de um fator financeiro 
e de uma estratégia de tomada de posição no campo literário através 
da escolha do fantástico pelos jovens escritores franceses. Eles 
enxergavam na popularidade de Hoffmann uma oportunidade de se 
tornarem conhecidos. Em alguns textos, Gautier mostra claramente esta 
consciência de sua dependência financeira em relação aos periódicos:

Um poeta, que não tem fortuna e que não é 
de nenhum partido político, é obrigado, para 
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viver, a escrever nos jornais. Ora, não se pode 
sempre escolher as coisas que se preferiria 
fazer. O folhetim de teatro é um trabalho 
semanal que dá magros benefícios, mas 
benefícios fixos, e este é um ponto importante 
em uma família pequena. (GAUTIER Apud 
FEYDEAU, 1874, p. 68-69)

No entanto, a escolha pelo fantástico não pode ser vista somente 
por este prisma financeiro; há uma opção que também é estética. 
O fantástico é associado, nesta primeira metade do século XIX, na 
França, ao Romantismo. Charles Nodier, autor que deu uma grande 
importância ao maravilhoso e ao fantástico em seus escritos, produz 
o ensaio Du fantastique en littérature, publicado primeiramente na 
Revue de Paris em novembro de 1830, texto no qual associa claramente 
o fantástico e a nova escola romântica.

A aparição das fábulas recomeça no momento 
em que acaba o império destas verdades reais 
ou admitidas que empresta um resto de alma 
ao mecanismo deteriorado da civilização. 
Eis o que tornou o fantástico tão popular na 
Europa há alguns anos, e o que o faz a única 
literatura essencial da idade da decadência 
ou de transição em que nós chegamos. Nós 
temos mesmo que reconhecer nisso um bem 
espontâneo de nossa organização, pois se o 
espírito humano não se comprouvesse ainda 
nas vivas e brilhantes quimeras, quando ele 
tocou diretamente todas as repugnantes 
realidades do mundo verdadeiro, esta 
época de desilusões estaria exposta ao mais 
violento desespero, e a sociedade ofereceria 
a revelação tenebrosa de uma necessidade 
unânime de dissolução e de suicídio. É preciso 
então não gritar contra o romântico e contra 
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o fantástico. Estas pretensas inovações são a 
vida política das nações, e sem elas, eu mal 
sei o que nos restaria hoje do instinto moral 
e intelectual da humanidade. (NODIER, 1830, 
pp. 209-210)

É evidente que Nodier coloca o movimento literário romântico e o 
gênero fantástico lado a lado. Eles possuem a mesma missão: aliviar 
a alma presa a uma sociedade desiludida, libertar o espírito humano 
por meio da fantasia e da imaginação, abolir as regras da literatura 
clássica deixando a criação se desenvolver livre. O jovem Nerval, 
amigo desde o colégio de Gautier, endossa as palavras de Nodier, 
ressaltando o lado revolucionário e libertador da literatura fantástica 
que a aproximava inegavelmente dos ideais da nova escola romântica. 
Publicar contos fantásticos equivalia a aderir a este novo conjunto de 
ideias a respeito da literatura, era pertencer ao grupo de escritores 
que, em torno da figura emblemática de Victor Hugo, buscava renovar 
as letras francesas.

Por que [...] repelimos para longe a literatura 
compassada do século de Luís XIV, toda 
esta poesia milimétrica como os jardins de 
Versailles, toda esta prosa bem alinhada 
como a corte do Grande Rei? É porque 
em literatura nós visamos ao fantástico. 
(NERVAL Apud CASTEX, 1951, p.65.)

Assim, ao optar por escrever tantos contos pertencentes à estética 
do fantástico, Gautier tinha a consciência de que estava filiando a 
sua obra, em definitivo, ao movimento literário romântico, ao qual 
a imagem de sua pessoa física já estava atrelada desde o episódio 
do colete vermelho que o jovem escritor francês portava na estreia, 
igualmente em 1830, da peça Hernani de Victor Hugo. Gautier 
conhecia também o sucesso, entre os leitores franceses e a imprensa, 
dos contos de Hoffmann, ou seja, tal escolha do jovem Gautier é uma 



132<< sumário

estratégia consciente de tomada de posição no nascente campo 
literário. Além disso, nos dois textos a respeito da obra de Hoffmann, 
Théophile ressalta a importância de um estilo descritivo detalhista, 
de uma alma de pintor para conseguir apresentar ao leitor as fantasias 
grotescas existentes nos contos fantásticos.

Hoffmann, de fato, é um dos escritores mais 
hábeis a capturar a fisionomia das coisas e 
a dar as aparências da realidade às criações 
mais inverossímeis. Pintor, poeta e músico, 
ele apreendeu tudo sob um triplo aspecto, 
os sons, as cores e os sentimentos. Ele se dá 
conta das formas exteriores com uma nitidez 
e uma precisão admiráveis. Seu lápis é vivo e 
quente. (GAUTIER, 1883, pp.43-44)

Vale destacar que Gautier já tinha consciência das particularidades 
que separavam o fantástico do maravilhoso. Ele vê em Hoffmann 
o que há de mais perturbador neste novo gênero, a inserção do 
sobrenatural num ambiente perfeitamente contemporâneo e normal, 
elogiando e destacando o estilo capaz de convencer o leitor a acreditar 
na possibilidade do improvável no mundo real.

Um conto começa – Vós vedes um interior 
alemão, um chão de madeira de pinheiro 
bem esfregado com pó de pedra, paredes 
brancas, janelas enquadradas de trepadeiras, 
um cravo em um canto, uma mesa para chá 
no meio, tudo o que há de mais simples e 
de mais perfeito no mundo, mas uma corda 
do cravo se quebra sozinha com um som 
que parece um suspiro de mulher, e a nota 
vibra muito tempo nesta caixa comovida; a 
tranquilidade do leitor é já perturbada e ele 
começa a desconfiar deste interior tão calmo 
e tão bom. (GAUTIER, 1883, p.44)
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Em 1836, data da publicação deste artigo, com apenas 25 anos, 
Gautier já havia publicado três contos fantásticos em periódicos 
e recolhido em volume, sob o título de Les Jeunes-France, alguns 
contos “exóticos” publicados primeiramente na imprensa, dentre 
os quais alguns se aproximam do fantástico. Neste ano e na mesma 
revista em que fez a crítica sobre a obra de Hoffmann, publicaria 
o seu conto fantástico, talvez, mais reconhecido e valorizado, La 
Morte Amoureuse. Assim, defender a obra de Hoffmann, destacar as 
suas qualidades, equivalia a defender a própria obra. É impossível 
não perceber o destaque que ele dá ao estilo descritivo, pictural 
de Hoffmann. Característica que todos os críticos ressaltavam na 
própria obra do escritor francês, que, aos 19 anos, não sabia se seria 
pintor ou escritor.

Seu mérito mais real é o de ter sabido fazer 
desta língua acadêmica, que parece ter sido 
criada propositadamente para os advogados, 
os homens políticos e os cientistas, uma 
língua imagética, rica em cores, prestando-
se a todas as necessidades da pintura. Ela 
sabia contar antes de Gautier; graças a ele, 
ela pinta; ela não mais se sente inferior nem 
em relação às línguas modernas, nem em 
relação às línguas mortas. (FEYDEAU, 1874, 
pp.255-256)

O próprio Gautier diz várias vezes que “pintar com as palavras nos 
parecia mais cômodo do que pintar com as cores” (GAUTIER, 1929, 
p.26), ou seja, a escolha do fantástico, o elogio à obra de Hoffmann 
não é inocente. Era por meio do fantástico que seu estilo descritivo 
mais podia se desenvolver.

Toda esta introdução dissertando apenas sobre Gautier teve como 
objetivo mostrar o porquê da opção pelo fantástico e o que significava 
no século XIX a entrada, para o escritor, de seus contos em periódicos. 
Era, como demonstramos, o caminho natural para ser conhecido e 
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publicado posteriormente em formato volume. Todos os contos 
fantásticos de Gautier foram primeiramente publicados na imprensa 
para depois serem recolhidos e lançados por uma ou várias editoras.

O conto fantástico em que o tema do olhar maldito mais aparece 
em Gautier e que analisaremos neste artigo é: Jettatura, cujo primeiro 
lançamento é no jornal Le Moniteur Universel, em junho e julho de 1856.

O mesmo tema é explorado pelo escritor brasileiro Joaquim Manuel 
de Macedo em um romance intitulado A Luneta Mágica, que também 
aparece primeiro no periódico Semana Ilustrada de 22 de março a 
27 de setembro de 1868 para depois ser publicado no formato livro 
em 1869, ou seja, assim como acontecia no campo literário francês, 
o romance de Macedo primeiro passa pela “prova” da imprensa para 
depois ser publicado em volume. Eis então a segunda semelhança 
que podemos destacar entre as obras acima citadas, além do tema 
do olhar destruidor, as duas ficções são lançadas em periódicos para 
depois serem publicadas em volume. Como lembra Jacques Goimard, 
analisando o romance-folhetim no campo literário francês: “O 
romance-folhetim é impresso somente sob forma de livro se ele teve 
grande sucesso e somente após sua saída no jornal, o que supõe que 
ele é escrito para o jornal” (GOIMARD, 1974, p.20).

Da mesma forma que vimos como a obra de Hoffmann é defendida, 
compreendida e refletida por Gautier e como isso faz parte 
indiscutivelmente de uma estratégia de legitimação e, ao mesmo 
tempo, da própria reformulação do gênero fantástico em seus textos, 
desejamos analisar como esta literatura fantástica e o tema do 
olhar maldito chegam ao Brasil e são repensados e reelaborados por 
Joaquim Manuel de Macedo em A Luneta Mágica.

Inicialmente, é preciso comprovar algo que não é de todo evidente. 
O romance A Luneta Mágica pode ser definido como pertencente ao 
gênero fantástico? Como o autor Joaquim Manuel de Macedo lida 
com o tema do sobrenatural? Na leitura do romance, nos pareceu 
patente que, embora o texto guarde inúmeras semelhanças com o que 
Todorov em Introdução à literatura fantástica conceitua como gênero 
fantástico, ele difere deste, sobretudo, por conter uma reflexão 
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filosófica a partir do evento sobrenatural. Não é aleatoriamente que 
este romance de Macedo é classificado por muitos como um apólogo. 
No entanto, limitá-lo apenas como um apólogo moralizador seria 
reduzir erradamente este romance.

Em sua introdução ao livro O fantástico brasileiro: contos esquecidos, 
Cristina Batalha nos dá pistas de como seria esse fantástico que 
chega ao campo literário brasileiro do século XIX, suas semelhanças e 
diferenças no que concerne ao fantástico europeu:

Em seus primórdios, a narrativa fantástica 
apresenta-se ainda presa aos modelos 
romanescos nos moldes folhetinescos, de 
inspiração gótica, passando gradativamente 
pela reflexão filosófica, pela análise 
naturalista de obsessões mórbidas e da 
loucura, ganhando feições mais modernas 
nos moldes kafkianos, (...). (BATALHA, 2011, 
p.10)

Após a conceituação do fantástico por Todorov, parece errado e 
estranho, por exemplo, classificar os contos de Noite na Taverna de 
Álvares de Azevedo como pertencentes ao gênero fantástico. Estes 
se aproximariam muito mais do macabro, da literatura gótica e do 
romantismo frenético. No entanto, em suas primeiras edições, o título 
do livro de contos de Álvares de Azevedo era complementado com o 
seguinte epíteto: contos fantásticos. Ademais, há uma citação explícita 
ao gênero fantástico e ao escritor alemão logo no início do livro:

– Agora ouvi-me, senhores! Entre uma saude 
e uma baforada de fumaça, quando as cabeças 
queimam e os cotovelos se estendem na 
toalha molhada de vinho, como os braços do 
carniceiro no cepo gottejante, o que nos cabe 
é uma historia sanguinolenta, um daquelles 
contos phantasticos – como Hoffmann os 
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delirava ao clarão doirado do Johannisberg! 
(AZEVEDO, 1938, pp.16-17)

Sem ter a intenção de diminuir o grande valor dos estudos 
todorovianos para a definição da literatura fantástica, buscamos 
aqui apenas lembrar que, antes do teórico búlgaro, muitos já 
analisavam as particularidades deste tipo de literatura, escritores 
que a produziam, inclusive. Como citamos anteriormente, Théophile 
Gautier já pressentia que a grande singularidade do fantástico 
residia na introdução do elemento sobrenatural num ambiente 
perfeitamente prosaico e normal. Característica do gênero também 
muito destacada por Todorov. Desta forma, uma obra não precisa 
necessariamente conter todos os elementos característicos do 
gênero fantástico analisados por Todorov para ser considerada como 
fantástica. É preciso levar em consideração a adaptação das obras às 
suas respectivas épocas, culturas e sociedades.

A necessidade de produzir efeitos de 
fantástico diferentes segundo as épocas e 
segundo as diferentes culturas, preservando, 
ao mesmo tempo, o núcleo central do gênero 
e suas relações reconhecíveis, embora 
discutíveis, faz com que o gênero perdure, 
aos escritores de continuar a explorá-lo 
e aos críticos de procurar entender essa 
“evolução”. (BATALHA, 2011, p. 19)

Cristina Batalha, no trecho acima citado, problematiza a 
conceituação de fantástico, e, em outro momento de sua introdução 
ao livro O fantástico brasileiro: contos esquecidos, chega a defender o 
termo “fantásticos”, no plural, pois o gênero, embora possua algumas 
características determinantes, é mutável de acordo com o tempo e as 
sociedades onde floresce. Assim, o que antes nos parecia um empecilho 
- o uso filosófico que Macedo faz do evento sobrenatural - nos surge 
agora como uma especificidade do fantástico em solo nacional.
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Por outro lado, não é possível negar a existência em A Luneta 
Mágica destes elementos característicos do gênero fantástico muito 
bem delimitados por Todorov. O principal deles é a intrusão de um 
fenômeno sobrenatural em um mundo perfeitamente normal e 
razoável. No livro de Macedo, somos apresentados à sociedade carioca 
do II Reinado, com a descrição de todos os seus tipos e costumes 
comuns. No entanto, há uma nota dissonante, como lembra Gautier 
quando disserta sobre Hoffmann: a existência de lunetas mágicas 
fabricadas por um armênio misterioso e que permitiria ao narrador-
personagem Simplício, antes tão míope que mal podia enxergar, ter a 
visão perfeita e sonhada dos objetos e das pessoas. Porém este pagaria 
um preço se a observação de um mesmo elemento se estendesse por 
mais de três minutos: a visão do mal, com a primeira luneta, e a visão 
do bem, com a segunda.

Todorov explica que a hesitação a respeito da veracidade ou 
da existência do fenômeno sobrenatural é o que caracteriza o 
fantástico. Se a explicação dada para explicar o evento fantástico é 
a loucura do personagem que o percebe ou somente leis naturais até 
então desconhecidas, passa-se do fantástico para o estranho. Se, ao 
contrário, se aceita a intrusão do elemento mágico, do irreal, sem 
que ele possa ser explicado racionalmente, entramos no domínio do 
maravilhoso. O efeito de fantástico consiste exatamente na hesitação 
entre esses dois caminhos, a impossibilidade de definir se o evento 
sobrenatural ocorreu ou não.

Em A Luneta Mágica de Joaquim Manuel de Macedo, o narrador-
personagem Simplício parece, na maior parte do tempo, convencido 
do poder mágico de suas lunetas.

A visão do mal, o conhecimento das paixões 
ruins, dos vícios, dos intentos pérfidos 
ocultos nas dobras negras dos primeiros 
corações humanos que eu devassara com 
a minha luneta mágica, dos três corações, 
em que eu mais confiava, e que mais amava, 
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começavam a produzir no meu espírito os 
seus naturais efeitos.
Se meu irmão, minha tia e minha prima, 
os únicos parentes que me restavam no 
mundo, os dois primeiros que me haviam 
criado desde bem tenros anos, Anica que fôra 
minha camarada da infância, quase minha 
irmã, assim tão cruelmente me enganavam, 
que podia eu esperar dos estranhos e dos 
indiferentes?...(MACEDO, 1961, pp.43-44)

Todavia, os outros personagens, que formam a sociedade que o 
cerca, parecem convencidos do contrário, acreditam que Simplício 
está dominado pela loucura e que é preciso destruir a luneta a fim de 
ter uma chance de chamá-lo de volta à razão. Muitos se afastam dele, 
outros cochicham quando passa, outros ainda o vaiam ou o querem 
agredir. Simplício, além de desiludido com a humanidade, pois vê o 
mal em todos os lugares e seres, começa a temer a reação pública e 
acaba por ficar doente. Nas palavras do médico que o trata, é possível 
ter acesso ao julgamento da sociedade carioca e a uma outra possível 
explicação para o suposto poder mágico da luneta:

- O velho Nunes, que se proclama seu amigo e 
íntimo confidente, foi com efeito o propalador 
das notícias que correm; e sabe o que se 
pensa? O que todos acreditam?
- Diga.
- Que o senhor, tendo imaginação 
ardentíssima e fraquíssima razão, foi 
arrastado por um pérfido e malvado 
armênio até deixar-se dominar pela mais 
inacreditável mania; que por isso o senhor 
imagina ver, o que não vê, o que não é real; 
supõe, julga infalível a visão extraordinária 
da sua luneta, e nas confidências de alguns 
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amigos, que aliás abusam da sua credulidade 
enfêrma, descreve os corpos, e expõe íntimos 
das consciências de quantas senhoras, e de 
quantos homens fita com a sua luneta.
- Mentira e verdade! Corpos não, é falso; 
minha luneta é honestíssima; almas sim, 
minha luneta as patenteia plenamente, e eu 
tenho visto em todos hediondas maldades.
- Não discutamos agora êsse pretendido 
poder da sua luneta. O que é certo é que o 
simples receio de que o senhor, acreditando 
que vê realmente o que apenas molestamente 
imagina, e que descreve em confidência de 
amigos quadros físicos, defeitos e virtudes, 
em que ninguém crê; mas que em todo caso 
ridiculizam não pouco as vítimas da sua 
luneta, faz com que todos o evitem, todos 
o queiram longe, todos temam somente o 
ridículo que provém do que chamam sua 
mania. (MACEDO, 1961, pp.78-79)

Convicção verdadeira? Medo de que a luneta tivesse realmente o 
poder de revelar o mal que cada homem e mulher da época escondia 
cuidadosamente dentro de si? Não é possível esclarecer a partir da 
narrativa de Simplício dos fatos. Como aponta bem Bianca Karam, em 
sua tese A escrita de uma tradição: Macedinho ou Macedo?, a narração 
em primeira pessoa de A Luneta Mágica, no lugar do narrador 
onisciente presente em outras obras de Macedo como A Moreninha 
e O Moço Loiro, tem como principal resultado uma desconfiança do 
leitor que percebe o mundo, os fatos e os personagens descritos pela 
visão incompleta e parcial do personagem-narrador. É somente aos 
seus pensamentos e aos seus julgamentos que o leitor tem acesso. No 
caso de Simplício, essa desconfiança torna-se ainda maior uma vez 
que ele se revela “míope física e moralmente” (MACEDO, 1961, p.1). 
Além da incapacidade física de perceber o mundo exterior, Simplício 
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tem ainda uma deficiência intelectual que o impede de discernir o que 
está por trás das aparências.

O narrador seleciona as ações narradas e tece 
comentários sobre as mesmas. Tal fato, além 
de oferecer ao leitor – como acontece em 
narrativas em primeira pessoa – uma visão 
pessoal e parcial dos fatos, complexifica 
ainda mais a estrutura da narrativa, 
principalmente porque Simplício sabe ser 
incapaz de reconhecer, e portanto narrar, os 
fatos tais quais são. (KARAM, 2006, p. 90)

Karam conclui acertadamente que a hesitação, tão importante 
para Todorov, se instaura principalmente no leitor, que não confia 
plenamente no julgamento do personagem-narrador, que insiste em 
ser capaz de desvendar os corações humanos sob o prisma ora do bem, 
ora do mal, conforme a luneta que porta; mas também não se decide a 
acreditar em sua loucura defendida pelos outros personagens.

Por outro lado, o leitor, já alertado sobre a 
miopia do narrador, permanece em estado 
de hesitação. Especialmente porque, no 
momento em que as lunetas estão sendo 
produzidas, Simplício volta à sua condição de 
quase cegueira e sequer sabe o que acontece. 
Apenas depois, quando dispõe das lunetas, 
Nunes narra-lhe o que aconteceu. Este fato 
intensifica ainda mais a desconfiança do 
leitor, afinal, Simplício apenas nos repassa as 
palavras de Nunes, e delas também não temos 
nenhuma garantia. (KARAM, 2006, p.90)

A hesitação, no leitor, atinge seu ápice quando Simplício, na maior 
parte do tempo tão convicto do poder sobrenatural de suas lunetas, 
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começa a questionar a própria razão: “E rir-se-ão todos de mim!... e 
me chamarão o – doido! Meu Deus! Estarei eu realmente doido?...” 
(MACEDO, 1961, p.81)

Mais próximo ao fim da narrativa, Simplício volta a ter certeza a 
respeito do poder mágico de suas lunetas. O leitor, no entanto, não 
consegue compartilhar plenamente, por tudo o que foi mostrado 
anteriormente, de sua convicção. Assim, a hesitação permanece até 
o fim, sobretudo quando o personagem-narrador não pode relatar ao 
leitor, devido a uma promessa feita ao Reis, o patrão do armênio e 
amigo de Simplício, os resultados de sua terceira luneta que lhe daria, 
supostamente, a visão da sabedoria.

Parece-nos possível, assim, sobretudo com a presença permanente 
da hesitação, ora do leitor, ora do narrador, ora dos outros personagens 
em relação ao caráter sobrenatural das lunetas de Simplício, filiar 
esta obra de Macedo ao gênero fantástico. 

O romance A Luneta Mágica já foi estudado em comparação com 
outros contos fantásticos. No texto E.T.A. Hoffmann e o Romantismo 
brasileiro, Karin Volobuef menciona um estudo de Flora Süssekind em 
que esta aponta como fonte do romance de Macedo, o conto de fada 
humorístico de Hoffmann Meister Floh (Mestre Pulga). Neste conto, 
Peregrinus Tyb teria acesso ao pensamento das pessoas através de uma 
luneta que lhe foi oferecida por um grilo falante. Volobuef, no entanto, 
aproxima A Luneta Mágica de um outro conto de Hoffmann e salienta 
um ponto que nos provoca a pensar: a utilização do elemento fantástico, 
nos dois contos, para realizar uma crítica social. Esta crítica amarga 
e desiludida à sociedade carioca realmente fica clara em Macedo e foi 
um dos motivos que nos fez duvidar do pertencimento do romance 
à literatura fantástica. Entretanto, nos parece agora, cada vez mais 
claro que esta é uma característica desta reelaboração do fantástico 
em moldes nacionais. É certo que os contos de Hoffmann mencionados 
pertencem mais ao maravilhoso do que ao fantástico, mas Macedo 
inserindo o elemento sobrenatural no mundo real, sem ajuda de fadas, 
ou animais falantes, além de se aproximar mais do gênero fantástico 
torna sua crítica social ainda mais aguda, mais direta.
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Lembremo-nos mais uma vez de Klein 
Zaches: nesse texto o elemento mágico 
serve, entre outras coisas, para camuflar a 
crítica a um sistema em que a corrupção, o 
apadrinhamento a troca de favores são os 
meios efetivos para se galgar os postos da 
burocracia estatal. O dom mágico recebido 
pelo Pequeno Zacarias faz com que lhe sejam 
atribuídos todos os méritos alheios. Em 
outras palavras, os outros trabalham e têm 
capacidade, mas é ele – o predileto de uma 
fada – que alcança postos cada vez mais altos. 
Ironicamente, a magia põe a descoberto as 
mazelas de um sistema corrupto de governo.
De modo muito semelhante, A luneta 
mágica também nos mostra um “presente” 
enfeitiçado, mas que, longe de nos levar 
ao reino da carochinha, nos faz ver com 
mais clareza as falhas das instituições. 
(VOLOBUEF, 2002, p. 112)

Um terceiro conto de Hoffmann, no entanto, nos vem à mente ao 
ler e estudar A Luneta Mágica. Um conto, este sim, fantástico, muito 
reverenciado por escritores franceses, inclusive, Théophile Gautier: 
O homem da areia (L’homme au sable, em francês, e Der Sandmann, 
em alemão). Este tema do olhar maldito tão recorrente em Gautier 
e presente também no romance de Macedo, é patente neste texto 
literário de Hoffmann. Todo o enredo se centra nos olhos e em 
instrumentos ópticos, como analisaremos brevemente a seguir. 

De forma bem resumida, O homem da areia conta a história de 
Natanael, um jovem que deixa a noiva, a família e os amigos em sua 
cidade natal, para realizar estudos universitários em uma outra 
cidade. Lá, ele acaba por se deparar com um vendedor italiano 
Coppola que ele acredita ser Coppelius, um homem misterioso que, 
durante a infância, Natanael identificava ao homem da areia e a quem 
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atribuía a morte de seu pai. O homem da areia, segundo a velha criada, 
era um ser malvado que sequestrava as crianças que não queriam 
dormir, jogando areia em seus olhos até fazê-los chorar sangue. Em 
seguida, as colocava num saco e as conduzia até seus filhos pequenos, 
que com bicos torcidos de morcego, picavam os olhos das crianças 
até matá-las. Ainda pequeno, Natanael vê, escondido, o que seu pai e 
Coppelius faziam secretamente no escritório. O garoto fica aturdido 
ao ver os dois homens próximos a figuras humanas sem olhos. 
Assustado, acaba por se denunciar e Coppelius ameaça tirar seus 
olhos, traumatizando-o profundamente. A visão de Coppola, muitos 
anos depois, perturba Natanael, mas este é convencido por sua noiva, 
ao fim de muitos desentendimentos, a esquecer toda essa história. 
No entanto, Coppola volta ao apartamento do estudante e propõe 
a Natanael de vender-lhe olhos. Isso aturde ainda mais o jovem que 
replica: “- Olhos, você diz? exclama Natanael fora de si, como você 
pode ter olhos?”(HOFFMANN, /s.d/, p.180), ao que Coppola responde 
colocando uma infinidade de óculos em cima de uma mesa, que 
angustiam terrivelmente o jovem. Ao conseguir se recompor, Natanael 
repara em um binóculo que o atrai e compra-o, a fim de despachar 
Coppola. Ora, este instrumento óptico está intimamente ligado ao 
desencadeamento da loucura e do posterior suicídio de Natanael. Com 
essas palavras, ele é descrito: “Jamais ele encontrara um instrumento 
cujas lentes fossem tão exatas e tão bem combinadas para aproximar 
objetos sem prejudicar a perspectiva, e para reproduzi-los em toda a 
sua exatidão” (HOFFMANN, /s.d./, pp. 181-182). É com este binóculo 
que Natanael percebe pela primeira vez a beleza de Olímpia. Filha de 
Spalanzani, seu professor, escondida misteriosamente por ele, e que 
provocará o primeiro acesso de loucura de Natanael.

Natanael se apercebeu então pela primeira 
vez da beleza dos traços de Olímpia. Os olhos 
somente lhe pareciam singularmente fixos e 
como mortos, mas, mais ele olhava através 
do binóculo, mais parecia que os olhos de 
Olímpia se animavam com raios úmidos. 
(HOFFMANN, /s.d/, p. 182)
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Perdidamente apaixonado por Olímpia, uma mulher considerada 
por todos estranha, pois não se locomove normalmente e quase não 
fala, Natanael esquece sua noiva Clara e passa o máximo de tempo 
possível com sua nova paixão, o que parece agradar muito a Spalanzani. 
Natanael, por fim, decide pedi-la em casamento, dirige-se, então, 
alegremente à casa de seu professor. Ao chegar, ouve barulhos vindos 
do quarto de estudos e se surpreende ao reconhecer as vozes alteradas 
de Coppola e de Spalanzani, eles disputavam o corpo de uma mulher, 
que Natanael reconheceu como Olímpia. Por fim, ele percebe que 
sua amada não passava de uma figura de cera, uma simples boneca: 
“Natanael ficou imóvel. Ele tinha visto apenas que a figura de cera 
de Olímpia não tinha olhos, e que negras cavidades estavam no lugar 
deles. Era uma autômata sem vida” (HOFFMANN, /s.d/, p. 192). Um 
acesso de fúria e loucura toma conta de Natanael que só não estrangula 
Spalanzani porque seus colegas intervêm. O jovem é encaminhado para 
um hospício, de lá transferido para a casa de sua família, em sua cidade 
natal. Aparentemente recuperado, após ter sido cuidado por sua mãe, 
sua noiva, Clara, e seus amigos, parecia ter reencontrado a felicidade e 
a calma. No entanto, no dia em que deveria mudar-se, com Clara, sua 
mãe e seu amigo e futuro cunhado, Lothaire, para uma grande casa 
de campo herdada por sua família, Natanael tem novamente, no alto 
de uma torre, um acesso de loucura, desta vez, fatal, despertado pelo 
funesto binóculo comprado de Coppola.

Natanael fuçou mecanicamente em seu 
bolso; lá encontrou o binóculo de Coppelius. 
Ele o levou até seus olhos e viu a imagem de 
Clara! Suas artérias bateram com violência, 
raios crepitavam de seus olhos, e ele se pôs a 
mugir como uma besta feroz; (HOFFMANN, 
/s.d/, p. 196)

Em seguida, Natanael tenta matar Clara, lançando-a do alto da 
torre, mas Lothaire o impede. Quando se encontra sozinho, o jovem 
vê a multidão acumular-se para ver o espetáculo que ele mesmo 
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propiciava. É então que localiza Coppelius entre a turba e se mata, 
jogando-se da torre, mas antes de lançar-se no vazio, grita: “Ah! Belos 
olhos! Lindos olhos” (HOFFMANN, /s.d./, p.197), as mesmas palavras 
pronunciadas por Coppola ao tentar lhe vender instrumentos ópticos.

Em A Luneta Mágica, os instrumentos ópticos, no caso, as lunetas 
mágicas causam muito sofrimento a Simplício, nem todo o prazer que 
experimenta ao finalmente poder enxergar as pessoas e os objetos, lhe 
impede de ficar doente ao ser considerado louco, por causa da primeira 
luneta, aquela da visão do mal; nem de tentar o suicídio depois de ser 
motivo de chacota de toda a população carioca por causa da segunda 
luneta, aquela da visão do bem. Curiosamente, é o armênio, fabricante 
das lunetas, que o impede de se matar, ao contrário do que ocorre em 
O homem da areia, em que o vendedor Coppola aparece somente para 
desestabilizar a vida de Natanael: na época da morte de seu pai; no 
momento em que descobre que sua amada é uma autômata; no momento 
em que se mata. Ter ou não ter olhos, enxergar ou não enxergar, usar 
ou não usar instrumentos ópticos que melhoram a visão: eis os dilemas 
que povoam e assombram esses textos fantásticos.

Simplício, por praticamente ser cego desde pequeno, tem por 
grande desejo poder finalmente ver. O armênio, habilidoso graduador 
de vidros, insiste que pode lhe dar a visão perfeita através de uma 
luneta mágica, mas que “é melhor não ver” (MACEDO, 1960, p. 223).

As três lunetas oferecidas pelo armênio a Simplício durante a 
narrativa: a da visão do mal, a da visão do bem e a da visão do bom 
senso, têm todas algo em comum. Elas não seriam nocivas se o portador 
não fixasse um mesmo objeto ou pessoa por mais de três minutos. 
Antes desse prazo, o dono da luneta apenas teria a visão da superfície, 
a visão do exterior; a partir dos três minutos, a magia entra em ação 
e vê-se o íntimo dos seres a partir do prisma do mal, do bem e do 
bom-senso. Mesmo sendo causa de seus males, de seus sofrimentos, 
Simplício não se abstêm da visão mágica. Quebra a primeira luneta ao 
ver o seu próprio íntimo perverso ao se fixar por mais de três minutos 
no espelho. No entanto, volta a cometer o mesmo erro, quando recebe 
a segunda luneta que, por sua vez, igualmente quebra. E mesmo 
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depois da visão conduzi-lo quase à loucura e ao suicídio, ele teima em 
tentar continuar a ver, aceitando a terceira luneta: a do bom senso.

- Terás pois a luneta; mas será a última.
- Conservá-la-ei sempre.
- Quebrá-la-ás.
- Conterá ela também a visão do futuro?
- Como, se é a do bom senso? – criança, a 
visão do futuro não pode ser mais do que 
uma combinação de probabilidades feitas à 
luz do passado.
- Então juro que conservarei a luneta do bom 
senso por toda a minha vida.
- Fá-la-ás em pedaços e intencionalmente.
- Por quê?
- Porque é melhor não ver. (MACEDO, 1961, 
p. 223)

O leitor não sabe qual dos dois está com a razão. Mas considerando 
as previsões confirmadas do armênio ao longo de toda a narrativa, 
podemos suspeitar que Simplício volta a ser quase cego por vontade 
própria, pois, como diz o armênio, é melhor não ver. No conto 
Jettatura de Théophile Gautier, acompanhamos, da mesma forma, 
um olhar maldito, um olhar natural e monstruosamente mágico e 
destruidor, um olhar que o protagonista Paul d’Aspremont resolve 
apagar definitivamente.

A palavra Jettatura é italiana e quer dizer: mau-olhado. O 
protagonista descobre, durante uma viagem a Nápoles para visitar 
sua amada Alicia Ward convalescente, que seria, segundo a população 
supersticiosa da cidade italiana, um Jettatore, ou seja, um portador 
do mau-olhado. Num primeiro momento, ironiza a crença, pois é um 
jovem francês, católico e racional. No entanto, a perseguição do povo 
local, a piora sensível da saúde de Alicia com a sua chegada, sonhos 
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macabros e fúnebres e, sobretudo, a descoberta de um livro a “ jettatura 
do signor Niccolo Valetta” (GAUTIER, 2002, p. 439), convencem aos 
poucos Paul d’Aspremont de que ele realmente pode ser um assassino 
involuntário, cuja arma fatal é o olhar. Eventos que antes pareciam 
infortúnios, acidentes sinistros que havia presenciado, ganharam 
uma outra dimensão: Paul começou a crer que ele os havia provocado 
inconscientemente.

Tanto em O homem da areia de Hoffmann, quanto em A Luneta 
Mágica de Macedo, a visão, enxergar de forma penetrante através de 
um objeto, traz danos sobretudo ao personagem que vê. Em Jettatura, 
notamos um caminho contrário: o olhar sinistro de Paul d’Aspremont 
é maléfico para os outros personagens do enredo, sobretudo sua 
noiva, que perece de descrição em descrição diante de seu olhar. 

Todavia, a particularidade no conjunto de descrições de Alicia 
em Jettatura é o efeito de fantástico provocado pela alteração 
do semblante da jovem, minuciosamente exposta nas descrições 
picturais. O efeito de fantástico é criado porque o narrador acaba 
atribuindo a mudança física da jovem inglesa à influência maligna do 
olhar de Paul d’Aspremont. (BALTOR, 2002, p. 117)

Todavia, este olhar funesto não desespera menos Paul 
d’Aspremont. Mesmo que ele não seja física e diretamente atingido 
por ele, moralmente o protagonista sofre por saber que, mesmo de 
maneira involuntária, causa a dor, o sofrimento e até a morte de 
pessoas inocentes. Pior, ele seria a causa da doença preocupante de 
Alicia, a pessoa que mais ama no mundo.

Se o armênio prevê que Simplício ficará “cego” pela terceira vez 
ao destruir intencionalmente a terceira luneta, Paul decide livrar o 
mundo do flagelo que é o seu olhar, cegando-se. Assim, ele poderia 
viver em paz com Alicia sem assassiná-la. Embora o jovem francês 
esteja convicto de que este sacrifício seja a única saída honesta 
para o seu mal, ainda assim é difícil para ele deixar de ver, deixar de 
contemplar as belezas do mundo, tão procuradas e desejadas também 
por Simplício, apesar de todos os sofrimentos causados, nos dois 
textos, por este desejo de querer ver.
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Sejam condenados, meus olhos, já que vós 
sois assassinos; mas antes de vos fechar para 
sempre, saturai-vos de luz, contemplai o sol, 
o céu azul, o mar imenso, as cadeias azuladas 
de montanhas, as árvores verdejantes, os 
horizontes indefinidos, o conjunto de colunas 
dos palácios, a cabana do pescador, as ilhas 
longínquas do golfo, a vela branca roçando 
o abismo, o Vesúvio, com seu penacho de 
fumaça; olhai, para vos lembrar, todos estes 
aspectos fascinantes que vós não vereis 
mais; estudai cada forma e cada cor, dai-vos 
uma última festa. Por hoje, funestos ou não, 
vós podeis vos parar sobre tudo; embriagai-
vos do esplêndido espetáculo da criação! Ide, 
vede, passeai. A cortina vai cair entre vós e o 
cenário do universo. (GAUTIER, 2002, p. 474)

O imenso sacrifício de Paul cegando-se é infrutífero, pois Alicia 
morre ainda assim. Antes de se cegar, Paul a contempla ardentemente 
pela última vez para guardar uma lembrança viva de sua beleza. Ao 
saber, já cego, da morte de sua amada, atribui a esta última, longa 
e fervorosa contemplação a causa de seu falecimento. Desesperado, 
Paul d’Aspremont, assim como Natanael, põe fim a própria vida. Fim 
trágico que apenas não acontece com Simplício porque o armênio 
impede segurando-o logo após o pulo mortal.

O tema do olhar maldito é fascinante e muito recorrente na 
literatura fantástica, afinal de contas, contemplar o sobrenatural não 
é uma tarefa fácil para os personagens que acabam visitando seus 
próprios fantasmas a partir das reflexões que o evento fantástico 
suscita. Süssekind e Volobuef estão convencidas de que Joaquim 
Manuel de Macedo teria lido Hoffmann, teria lido Gautier também? Uma 
breve pesquisa, que deverá ser aprofundada em estudos posteriores, 
já nos mostra a presença de referências a contos fantásticos de Gautier 
em periódicos e de alguns de seus livros sendo vendidos pelo editor 
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Garnier a partir da década de 40 do século XIX no Brasil, ou seja, ao 
menos duas décadas antes da aparição de A Luneta Mágica. Muitas 
perguntas ainda devem ser feitas e exploradas no que concerne à 
chegada e à reelaboração do gênero fantástico no Brasil. Esperamos 
ter dado um primeiro passo na trilha, que almejamos percorrer, das 
relações França-Brasil no que diz respeito à literatura fantástica.
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