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APRESENTAÇÃO

Os capítulos que compõem esta coletânea são frutos das discussões 
do simpósio “Manifestações do outro eu na literatura: fragmentações 
e desdobramentos”, uma das atividades do II Congresso Internacional 
Vertentes do Insólito Ficcional: (Re)Visões do fantástico: do centro às 
margens, sediado na UERJ, de 28 a 30 de abril de 2014.

O simpósio proposto tem suas raízes no projeto de pesquisa “O duplo na 
literatura e em outros sistemas semióticos (1950-atualidade)”, que integra 
o GT da ANPOLL “Vertentes do Insólito Ficcional”, liderado por Flavio 
Garcia e Karin Volobuef e o projeto de pesquisa “O outro eu: fragmentações 
e desdobramentos do sujeito na Literatura Contemporânea”, ambos os 
projetos sob a liderança de Aurora Gedra Ruiz Alvarez e de Lílian Lopondo, 
esta, a grande mentora dos projetos de pesquisa, inesquecível mestra e 
orientadora destes que organizam este livro, saudosa e querida amiga de 
todos os que com ela conviveram.

Das produtivas trocas de conhecimentos sobre o insólito nas 
fragmentações e desdobramentos da relação eu-outro resultaram 
trabalhos que tratam a questão sob dois vieses: o primeiro, que examina 
a construção do sujeito em textos literários da contemporaneidade, os 
quais nos apresentam o homem como ser problemático, cuja identidade 
é fluida, transitória, inapreensível em sua totalidade, bem como investiga 
os mecanismos por meio dos quais o sujeito se divide e se multiplica; o 
segundo, que analisa os expedientes narrativos produtores do insólito na 
crise identitária instalada na narrativa. 

Abre a coletânea o trabalho de Lílian Lopondo, que, com acuidade, 
examina A máquina infernal de Jean Cocteau, uma leitura dessacralizada da 
tragédia Édipo Rei, de Sófocles. Neste estudo, a especialista em dramaturgia 
discute como se dá a subversão dos componentes da tragédia clássica 
preconizados por Aristóteles pela inscrição do cômico, que rebaixa os heróis 
exibindo-os na sua precariedade humana, e pela translação do racionalismo 
do contexto histórico do escritor grego para o mundo multifacetado do 
século XX, em que a relatividade dos conceitos e a percepção surrealista da 
realidade dão a tônica da reatualização da tragédia helênica.
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O texto “O estranho caso de Júlio Dantas ou Eu também o Outro” apresenta 
um instigante estudo em que Francisco Maciel Silveira trata da dúplice imagem 
do escritor Júlio Dantas, que por um lado, assume o viés do historicismo 
neorromântico, interessado em resgatar personalidades do passado, como D. 
Pedro I e o seu caso amoroso com Inês de Castro, e lhes conferir uma leitura 
diversa da tradição; e, por outro, sob o enfoque naturalista, assume o seu 
olhar de cientista, disseca as patologias dessas figuras históricas e traz à luz 
as suas taras hereditárias. Com fina ironia e agudeza no exame do texto, o 
ensaísta discute esse duplo posicionamento do polêmico escritor, amado e 
censurado pela crítica coetânea, e põe à vista a zona fronteiriça em que se 
cruzam o criador e o cientista – uma versão híbrida de Dr. Júlio Jekyll Dantas e 
de Dr. Júlio Hyde Dantas, como Silveira o concebe.

Relações insólitas e de densa complexidade psicológica se estabelecem 
no texto analisado por Raquel de Sousa Ribeiro. A pesquisadora privilegia 
a narrativa O senhor Breton e a entrevista, de Gonçalo Tavares, escritor 
português, para estudar o duplo, manifesto no jogo entre o entrevistador e o 
entrevistado, representações do eu e do outro. Amparada nos fundamentos 
teóricos do duplo, a pesquisadora examina o desdobramento do Senhor 
Breton – cujo nome faz uma explícita alusão a André Breton e ao Surrealismo 
– em um Senhor Breton real, um Senhor Breton uma voz no gravador e uma 
imagem dele no espelho; um sujeito cindido e unificado. Apoiada também 
na estética da recepção, a ensaísta realiza um agudo exame das posições da 
personagem e das possíveis expectativas do leitor diante dessa entrevista, 
em que o entrevistador é quem faz os comentários e as digressões diluídos 
na pergunta e não dá guarida para o entrevistado encontrar resposta que 
possa tirá-lo dessa situação de desconforto e de opressão.

Flavia Maria Corradin discute os conceitos imitatio e emulatio baseada 
nos ensinamentos de Horácio e a partir dessas formulações teóricas 
desenvolve um acurado exame das peças A Castro (1920), de Júlio Dantas, 
e Castro (1587), de António Ferreira. No exame dessa relação intertextual, 
a estudiosa mostra que, na obra deste último, o protagonismo, que o título 
da peça sugere, não incide sobre Inês de Castro. O caso amoroso destitui-
se de lirismo e dramaticidade por não confrontar os amantes em cena. 
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Em contrapartida, esse papel cabe ao rei D. Afonso IV, que vive um denso 
conflito, dividido entre as imposições do Estado e a escolha afetiva de 
seu filho, D. Pedro. A releitura de Dantas introduz um novo olhar sobre o 
romance de Inês de Castro com D. Pedro I, reservando momentos líricos 
aos amantes que contracenam e, ao mesmo tempo, não negligenciando o 
conflito vivido pelo rei D. Afonso IV, tal qual sucede no texto paradigma.

O confronto entre as duas peças teatrais nada nas águas da teoria do 
duplo, mediante um exame minucioso das duas formas de manifestação 
do eu: da Inês, de D. Afonso IV e do Infante, criadas por António Ferreira, e 
dessas mesmas personagens criadas por Júlio Dantas. 

O capítulo “Hibridização do duplo em Orlando, de Virginia Woolf. 
Metáfora como alteridade” estuda a questão identitária da personagem 
Orlando, de título homônimo, como eixo central do romance da escritora 
inglesa. Neste trabalho, Ana Carolina Mesquita inicia com a apresentação 
de um herói singular, que vive quatrocentos anos, mas que envelhece muito 
pouco. O percuciente estudo mostra que o insólito se adensa, quando em 
meio à narrativa, a personagem muda de sexo e torna-se mulher. Instala-se 
a hibridização, em que o eu e o outro coexistem e partilham a vivência do 
presente e a lembrança do passado, desbastando os limites tênues, movediços, 
que delimitam onde começa o eu e onde termina o outro. O exame do texto 
revela o vanguardismo de Woolf ao criar um duplo que não se biparte e cuja 
identidade se revela fluida, fragmentada, fruto das determinações históricas 
e culturais, bem como ao instalar o hibridismo na escrita.

À luz das teorias de Mikhail Bakhtin e Tzvetan Todorov, Sônia Maria 
de Araújo Cintra, em ‘“Ciúmes’, de Graciliano Ramos: O Eu e o Outro”, 
apresenta-nos uma análise sensível e inteligente do conto do escritor 
alagoano, discutindo o desdobramento da personagem desde o momento 
em que é informada da traição do marido até o desfecho da narrativa. Nesse 
percurso, a tensão amplia-se a passos largos e reflete no comportamento e 
na linguagem da personagem que vai se revelando em diferentes matizes: 
da esposa e mãe ponderada à mulher traída que exibe o seu lado de 
animal ferido, hostil, vingativo, ou à mulher dependente, infantil, que se 
dá conta de seu papel de sujeito reprimido na sociedade falocêntrica em 
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que está inserida. O espelho atua como instrumento de desnudamento da 
protagonista e de apreensão do outro que nela habita.

Francisco Ronaldo da Silva Santos e José Vilian Mangueira exploram 
o tema do duplo como embate entre o eu e a máscara social. Na pesquisa 
em que levam a termo esse propósito, analisam o conto “A história de uma 
hora” (2011), de Kate Chopin, valendo-se das bases teóricas de Nicole F. 
Bravo e de Ana Maria Lisboa de Mello. Neste estudo cuidadoso, examinam 
o percurso em que a protagonista da narrativa descobre a sua outra face, 
ou melhor, um novo modo de ser e de viver, distinto daquele preconizado 
pela sociedade em que se inscreve. Na investigação sobre o duplo enquanto 
máscara social, os pesquisadores discutem também outros temas que a 
este estão diretamente ligados: a sociedade patriarcal e a relação entre os 
gêneros na sociedade americana do final do século XIX.

O capítulo de Marta Maria Rodrigues Nébias trata do duplo, porém 
centrando as suas lentes no romance de Luiz Alfredo Garcia-Roza. 
Perseguido é uma narrativa policial que dialoga com O estranho caso de 
Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Stevenson. Sob o olhar da Psicanálise junguiana, 
a autora discute os conceitos de persona – de máscara do protagonista 
Dr. Nesse –, e de sua sombra – o lado obscuro de sua personalidade, a sua 
paranoia. A análise atenta do texto desvela a relativização de conceitos 
como sanidade/loucura, verdadeiro/falso, vítima/algoz, perseguidor/
perseguido. Essa percepção dúplice de uma mesma realidade torna a 
verdade fugidia e a narrativa ambígua. Ao fim da narrativa, não se sabe 
quem é vítima, quem é culpado; o que é verdade, o que é mentira.  

Lílian Barbosa apresenta-nos no capítulo “Fragmentação e 
desdobramento em Reinaldo Arenas” uma interessante análise de Celestino 
antes da madrugada e de O mundo alucinante. A pesquisadora, com muita 
sensibilidade, examina no primeiro romance como o factual se dilui no 
maravilhoso e, no segundo, investiga a inscrição de três pontos de vista (de 
primeira, de segunda e de terceira pessoas do discurso) que estilhaçam a 
versão do dominador ao incluir visões dos que estão à margem da cultura 
mexicana. A diversidade de olhares desses narradores sobre os fatos e/
ou sobre o que deles fantasiam torna a narrativa fraturada, ambígua, um 
tecido em que a história, o maravilhoso e o onírico se imbricam.
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“Eu sou eu, eu sou o outro: desdobramento e duplicidade em Aura de 
Carlos Fuentes” discute o tema do duplo enquanto elemento que introduz 
o insólito e estrutura o fantástico na narrativa do romancista mexicano. 
Nefatalin Gonçalves Neto apoia-se nas formulações teóricas de Mikhail 
Bakhtin para examinar o cronotopo – compreendido como unidade 
indissolúvel que abriga o tempo e o espaço no momento da constituição das 
personagens – e em Carla Cunha para tratar do desdobramento identitário 
a que as personagens inscritas na narrativa estão sujeitas, muito embora, no 
caso de Aura, a questão identitária vá além do desdobramento do sujeito e 
represente também a identidade mexicana. Ainda para o exame do insólito 
e do fantástico, o estudo lança mão dos ensinamentos de Tzvetan Todorov 
sobre o fantástico, para estudar especialmente o foco narrativo em segunda 
pessoa, que, na novela de Fuentes, é o eixo que dá sustentação à narrativa.

O capítulo “Manifestação fantasmagórica ou imaginação? – expedientes 
de tensão narrativa”, assinado por Aurora Gedra Ruiz Alvarez, discute as 
fronteiras difusas entre o empírico e o metaempírico, entre o eu e o outro, 
entre a criação poética e a vida “insípida” da personagem-narrador do 
conto “O voo da madrugada”, de Sérgio Sant’Anna. Nesse esforço analítico-
interpretativo, a autora investiga os expedientes do insólito que atuam 
no processo de desdobramento da personalidade do protagonista e as 
posições que ele, acumulando o papel de personagem-narrador do relato, 
assume diante desses eventos.

Daniel Arrieta Dominguez, sob um enfoque inovador, investiga o tema 
do duplo nos romances O sol se põe em São Paulo, do escritor brasileiro 
Bernardo Carvalho, e Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee, 
do espanhol Eduardo Lago, tendo como fundamento teórico Michael 
Gazzaniga e George Lakoff. Do primeiro, o pesquisador se apoia nas teorias 
das Ciências Cognitivas que explicam a duplicidade do sujeito como 
manifestação do hemisfério esquerdo do cérebro, responsável por criar 
uma identidade fictícia que se coloca ao lado da do hemisfério direito e 
que atua de forma espontânea, natural. Do segundo, examina as metáforas 
linguísticas do split-self na linguagem. Na análise das personagens, Arrieta 
Domínguez mostra que os duplos, nos romances, são concebidos como 
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ruptura da coerência do agente racional imaginado e como seres que 
identificam, em sua linguagem, aspectos inconsistentes de si mesmos; 
veem-se como pessoas diferentes, ambíguas.

O texto de Marta Dantas da Silva discute, em A.S.A. Associação dos 
Solitários Anônimos, romance de Rosário Fusco, o insólito como manifestação 
do duplo, compreendido como desdobramento da personagem dividida 
entre as coibições sexuais sofridas pela moral burguesa e a libertação dos 
desejos e consequente busca de atividades eróticas. O adensamento desse 
conflito deságua na impotência sexual da personagem e, ao mesmo tempo, 
amalgama-se com a ambiguidade da narrativa, que dilui os limites entre o 
experimentado e o que é percebido pela embriaguez alcoólica, pelo devaneio 
e pelo sonho. As respostas acerca do que é vivido e do que é imaginado 
emaranham-se e perdem-se nas lacunas do relato, e desses vazios erige, 
para o leitor, a moral burguesa como agente repressora do desejo.

O conjunto de trabalhos aqui reunidos representa uma valiosa 
contribuição aos estudos do insólito como manifestação do duplo. Aos autores 
destes ensaios, agradecemos a preciosa colaboração para esta edição e, aos 
leitores, desejamos que essas reflexões sobre o insólito nas fragmentações 
e desdobramentos do sujeito na relação eu-outro os instiguem a outros 
trabalhos sobre o tema e/ou despertem o prazer pela leitura dos textos.

Por fim, dedicamos esta publicação a Prof. Dra. Lílian Lopondo, que 
deixa, além de saudade, uma preciosa contribuição na área dos estudos do 
insólito e resgata, em seu último texto em vida e em outros escritos, uma 
vetusta senda a ser cultivada – o estudo do duplo.
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HibRidizAÇÃO dO duPLO Em OrlandO, dE 
ViRgiNiA WOOLf. mETáfORA COmO ALTERidAdE

Ana Carolina Mesquita1

iNTROduÇÃO

Havia apenas três meses que Virginia Woolf concluíra Orlando: uma 
biografia quando, em junho de 1928, escreve na apresentação da edição 
norte-americana de Mrs. Dalloway: “Nothing is more fascinating than to 
be shown the truth which lies behind those immense façades of fiction 
– if life is indeed true, and if fiction is indeed fictitious. And probably the 
connection between the two is highly complicated”. É intrigante que esta 
afirmação pareça falar menos sobre Dalloway, obra que a colocara em 
definitivo no panteão modernista, e mais sobre Orlando. Nesse romance, 
de forma mais visível do que em qualquer outro antes ou depois em sua 
carreira, Woolf transforma em norte exatamente os interstícios entre real 
e ficção. Desse modo, discute e apropria-se dos espaços entre natureza e 
artifício e, com isso, problematiza as construções de identidade subjetiva 
e representação artística como resultado do cruzamento entre sujeito e 
linguagem. Em Orlando, o trajeto elíptico que começara a ser configurado 
em Mrs. Dalloway em meio à trama da cidade e da memória se expande 
e se transforma em um movimento alucinante, rizomático e simultâneo 
de representações heterológicas, que corre pela história tanto individual 
quanto coletiva – fundidas também elas num híbrido – não em planos e 
retas e sim nos intervalos e intercessões, não ao longo das linhas, mas sim, 
para usar um termo deleuziano, das fraturas.

E são múltiplas as fraturas, e sua natureza é também diversa, pois, 
de fato, tudo é extremamente complicado em Orlando. Woolf escreve um 

1 Doutoranda em Teoria Literária pela Universidade de São Paulo – USP, sob orientação 
da Profa. Dra. Ana Paula Sá Pacheco e do Prof. Dr. Marcelo Pen Parreira, com pesquisa 
sobre a relação entre os diários e a ficção de Virgínia Woolf apoiada pelo CNPq.
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romance em forma de biografia – ou uma biografia em forma de romance, 
pois também é possível vê-lo assim (Diversos momentos significativos da 
vida de Vita foram de fato retratados sequencialmente. Sasha, o primeiro 
amor de Orlando, seria Violet Trefusis, amante da adolescência de Vita. A 
mansão de Orlando foi baseada em Knole, residência da família de Sackville-
West, da nobreza havia 400 anos – exatamente a idade de Orlando. O 
marido de Vita serviu como embaixador em Constantinopla, e foi lá, 
local da transformação de Orlando, que Vita se descobriu grávida, ou, se 
quisermos, “mulher”. No ano da publicação de Orlando, Vita fora premiada 
por seu poema “The Land”, representado no romance de Woolf como “The 
Oak”, obra que Orlando escreve ao longo de todo o livro. Tal como Orlando, 
Vita também praticava o crossdressing: saía pelas ruas na pele de seu alter 
ego, Julian, que ela retrata no romance Challenge, ao representar de modo 
encoberto seu caso de amor com Violet). Mescla a vida de sua amante – 
real, com nome e sobrenome: Victoria Sackville-West, ou simplesmente 
Vita – com a de toda sua dinastia de nobres antepassados e com a vida do 
personagem fabulesco Orlando, de quebra emprestando a esse personagem 
também traços autobiográficos (Tilda Swinton, que interpretou Orlando no 
cinema na adaptação de Sally Potter, comenta esse artifício: “Podemos dizer 
que Orlando é o avatar de Woolf vestido com as roupas de Sackville-West”). 
Funde a si mesma e ao seu pai, o erudito Sir Leslie Stephen, com o narrador/
biógrafo do livro2, parodiando no estilo do romance os procedimentos 
narrativos das biografias vitorianas. Apropria-se de imagens da própria Vita 
e de sua família para ilustrar a biografia de Orlando. Alonga artificialmente 
a vida de seu personagem principal por 400 anos, de modo que testemunhe 
a história da Inglaterra desde os tempos elisabetanos até o presente, porém 
curiosamente optando por que envelheça muito pouco: quando o livro abre, 
Orlando tem 16 anos; quando chega ao ponto final, tem 36 anos e estamos 
no dia 11 de outubro de 1928 (data em que o livro é de fato publicado). Por 
último, mas nem de longe menos importante: no meio da narrativa, faz com 
que Orlando mude de sexo e vire mulher.

2 No fim da obra, ao referir-se à fantástica amplitude da vida de Orlando, o narrador 
comenta: “The true length of a person’s life, whatever the Dictionary of National Biography 
may say, is always a matter of dispute”. Trata-se, é claro, de uma provocação ao pai de Woolf, 
editor do DNB. 
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O caráter anfíbio e ambíguo do romance ressoa para além do texto. 
Por um lado foi rechaçado e chamado de “aberração” por alguns críticos, 
por outro adotado como libelo feminista e depois abraçado pela teoria 
queer; por um lado foi reduzido à “mais longa carta de amor do mundo”3 e 
analisado apenas em seus aspectos de correlação com o caso amoroso entre 
Woolf e Vita Sackville-West; por outro adorado por milhões de leitores, 
adaptado mais de uma vez para o cinema e traduzido entusiasticamente 
por autores de peso como Simone de Beauvoir, Jorge Luís Borges e Cecilia 
Meireles. Talvez por sua deliciosa aura de frivolidade, ou pelo discurso 
condescendente da própria autora sobre a obra4 – que a chamou de 
“writer’s Holiday”, de “joke” (WOOLF, 1980, p. 176-177, v. 3), ou quiçá por 
seu caráter fantástico, fabulesco e satírico ou por seu sucesso comercial (foi 
o maior best-seller de Woolf), o fato é que Orlando foi costumeiramente 
minorizado em relação a outros textos de Woolf e segue como um dos 
menos analisados pela oceânica bibliografia crítica sobre sua obra.

Em sua própria recepção, portanto, vê-se que o romance reproduz 
a ambiguidade estratégica do texto, principalmente por instaurar certo 
estranhamento no corpus de uma autora que, já na época de sua publicação, 
era considerada um dos grandes nomes da literatura dita “séria” de seu 
tempo. Somente a partir de 1985, com a inauguração das leituras pós-
estruturalistas e pós-modernas da obra woolfiana após a publicação de 
Sexual/Textual Politics de Toril Moi, é que a reboque Orlando também começa 
a ser encarado em suas dimensões plurais. Virginia Woolf passou então a ser 
analisada para além dos vieses tanto da teoria e da crítica feministas como da 
estética modernista. Isso porque até meados dos anos 1980 as correntes dos 
estudos de gênero (em especial a teoria feminista), que dominavam a crítica 
de Woolf, costumavam interpretá-la (por motivos político-ideológicos) no 

3 Pamela Caughie usa o termo “aberration” para tratar de Orlando em Virginia Woolf 
& Postmodernism; e é em Portrait of a Marriage que Nigel Nicolson, filho de V. Sackville-
West, chama Orlando de “the longest love letter in the world”. 

4 Em 18 de março de 1928, Woolf escreve em seu diário, a respeito de Orlando: “I have 
written this book quicker than any; and it is all a joke; & yet gay & quick reading I think; 
a writer’s holiday.” Ela reitera em 22 de março: “Yes it’s done – Orlando – begun on 8th 
October, as a joke; & now rather too long for my liking. It may fall between stools, be too 
long for a joke, & too frivolous for a serious book.” 
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nível da literalidade, ao pé do realismo – o que se configura incongruente 
com a estética e o momento histórico do modernismo, do qual Woolf faz 
parte. Essa linha teórica analisava a obra woolfiana por um viés realista 
baseado numa concepção humanista do sujeito (encarado como indivíduo 
autônomo oprimido por uma ordem social) – e isso tanto no nível do ataque 
(quando lamentava uma suposta fuga em relação a qualquer crítica direta 
ao status quo) quanto no do elogio (quando reduzia o valor de Woolf a 
uma dimensão política de denúncia à opressão social das mulheres). Para 
estas correntes da crítica feminista, a dimensão política não passa de “uma 
questão de o conteúdo certo ser representado na forma realista adequada” 
(MOI Apud PINTO, 2009, p. 7, grifo nosso). 

Cabe frisar, entretanto, que este é ainda um terreno movediço. 
Muito embora o pós-estruturalismo ilumine pontos importantes da 
obra de Woolf, ela não pode ser considerada uma autora pós-moderna. 
Apenas, por momentos, parece abraçar avant-la-lettre certo espírito da 
pós-modernidade ao discutir problemas representacionais que só se 
evidenciariam com mais vigor posteriormente.

O HíbRidO COmO ESTRATégiA: ALTERidAdE COmO differánce. 
“E”, NÃO “Ou”

Em Orlando, Virginia Woolf problematiza um movimento de alteridade 
singular que se constituirá na estratégia compositiva central do romance 
e reverberará em igual medida e de modo indissociável nos níveis tanto 
de significantes quanto de significados. Aqui, a outridade não se funda no 
sentido da mera coexistência de opostos, de binômios cujos componentes se 
completam ou disputam a proeminência, mas antes por um procedimento 
baseado não na alternância (no “ou”), e sim na combinação, no “e” – no 
crossover, na construção híbrida, ou, mais precisamente, no que Derrida 
chama de differánce. Como ele explica em seu ensaio homônimo:

It is because of différance that the movement of 
signification is possible only if each so-called 
present element, each element appearing on 
the scene of presence, is related to something 
other than itself, thereby keeping within itself 
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the mark of the past element, and already letting 
itself be vitiated by the mark of its relation to the 
future element [...] (DERRIDA, 1982, p. 11).

Ao adotar uma espécie de hibridização como procedimento compositivo, 
Woolf escapa desde então de uma binomia de “duplos”, de dicotomias 
que, como representantes axiomáticos, destinam-se em última instância 
a representar em conjunto uma unidade sintética. Nesse sentido, Orlando 
representa uma continuação consistente da problemática de representação 
evidenciada nos seus dois romances imediatamente anteriores – Mrs. 
Dalloway e Ao farol –, em que duplos de personagens, masculino/
feminino, constituem polos distintos que na verdade representariam um 
uno: Clarissa e Septimus, Mr. e Mrs. Ramsay (MEISEL, 1999, p. 107). Em 
Orlando a androginia, ao condensar em um único sujeito polaridades 
opostas (notadamente as de gênero – masculino e feminino), configura-
se na manifestação mais evidente de um procedimento de hibridização 
que Woolf adota igualmente tanto no tratamento do conteúdo quanto da 
forma desse romance. É em larga medida por causa dele que o romance 
instaura uma problematização fundamental das concepções tradicionais 
de essência e unidade e, consequentemente, de diferença. Se por um lado 
esta se inicia ao nível da discussão representacional, reverbera com força 
em questionamentos de âmbito social e político por denunciarem o caráter 
de construto cultural das identidades de gênero, sobre as quais se funda o 
discurso de oposição (e domínio) entre o ser e o outro. 

HibRidiSmO NA TRAmA

O fato de o hibridismo (ou androginia) como estratégia compositiva 
saltar de modo gritante na trama de Orlando de certa maneira condicionou a 
recepção deste pelas correntes de estudos de gênero e, mais recentemente, 
da teoria queer. Não passa do nível mais superficial do questionamento de 
gêneros o fato de que no personagem Orlando a androginia se consolida 
admitidamente, tanto pela sua fantástica mudança de sexo como depois 
dela por sua adoção aleatória do crossdressing. Pois a androginia de 
Orlando reverbera, de modo sísmico, por todos os personagens com quem 
ele/ela se relaciona afetivamente. 
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Tomemos por exemplo Sasha, o primeiro amor de Orlando. Sua 
ambiguidade de gênero é apresentada tanto no nível do enunciado mais 
literal, quando ele a chama de “stranger” (p. 416) 5 – “[...] a figure, which, 
whether boy’s or woman’s [...]” (p. 415), “[...] the person, whatever the name 
or sex [...]” (p. 415), “for the boy, for alas, a boy it must be” (p. 416) –, quanto 
quando, numa tentativa de entender tamanha mistura, Orlando a compara 
“to a melon, a pineapple, an olive tree, an emerald, and a fox in the snow” (p. 
415), todos elementos desprovidos de sexo, exceto a raposa (porém isso se 
dá de modo intencional: Orlando mais tarde se lembrará de que Sasha era o 
nome de uma raposa branca russa que teve quando criança e que foi morta 
pelo seu pai por tê-lo mordido cruelmente). A ambiguidade encontra-se 
até mesmo no nível semântico de seu nome, Sasha, que em russo pode ser 
apelido tanto de Alexandre quanto de Alexandra. E desliza ainda para os 
enunciados mais refinados – como o seguinte, que enfatiza o crepuscular, 
a indefinição simbólica de luz e trevas, e o traz ao nível da linguagem: “But 
Sasha, who after all had no English blood in her but was from Russia where 
the sunsets are longer, the dawns less sudden, and sentences often left 
unfinished from doubt as to how best to end them [...]” (p. 421).

Ou o arquiduque Harriet, que se traveste de arquiduquesa para 
conquistar Orlando quando este era homem e deixa cair o disfarce após 
sua transformação: “any other woman with that face, headdress, and 
aspect would have thrown her mantilla across her shoulders to hide it. 
For this woman resembled nothing so much as a hare” (p. 451); “had she 
not shown a knowledge of wines rare in a lady” (p. 452). Por fim temos 
o seguinte comentário do narrador, na situação surreal de Orlando que, 
transformado em mulher, encontra-se com a arquiduquesa e esta deixa 
cair suas roupas femininas e se revela um homem: “In short, they acted the 
parts of man and woman for ten minutes with great vigour and then fell 
into natural discourse” (p. 486). 

Por fim, temos como exemplo ainda o seguinte diálogo entre Orlando 
e Marmanduke Shelmerdine Bonthrop, com quem ela se casa no século 
XIX para aplacar um hilário retorcer involuntário do seu dedo anular que 

5 Por praticidade, todas as citações diretas a Orlando só conterão o número da página citada.
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clamava por um anel de casamento: “‘Are you positive you aren’t a man?’ he 
would ask anxiously, and she would echo, ‘Could it be possible you’re not a 
woman?’ and then they must put it to the proof without more ado” (p. 526).

Entretanto, como veremos, ao representar Orlando como fronteiriço 
entre gêneros (que são, como lembra Judith Butler, uma das construções 
sociais mais potentes a condicionar o modo tanto como os indivíduos 
constroem sua subjetividade quanto como se representam em sociedade – 
BUTLER, 1999, p. 179), Woolf não sugere a possibilidade de uma existência 
do indivíduo para além dos gêneros, atemporal, dotada de uma “essência” 
imutável. Isso porque Orlando, ao contrário do que afirma o narrador-
biógrafo, não continua o mesmo ao longo dos séculos. Se conserva certas 
características, transforma e modifica outras em função mesmo das 
construções subjetivas que se operam por meio da cultura e da sociedade 
em relação ao gênero.

Para Meisel, a androginia em Orlando é, por conseguinte,

the surpassing testimony to the conviction of a 
deep subjectivity or interiority in all of Woolf’s 
fiction, since Orlando’s character remains the 
same despite the vicissitudes of society and 
history, and despite the otherwise decisive 
determinant of subjectivity, gender, which, of 
course, changes midway through the book. 
On the other hand, Orlando is also a text that 
radically criticizes the very notion of innate 
subjectivity that appears to be its principal 
assumption, since it goes out of its way to insist 
upon the determinations of history, culture, 
and the social assignment of gender in the 
production of human subjectivity. “It is clothes 
that wear us”, Woolf reminds us, “and not we 
them”. By switching Orlando’s gender as she 
does, Woolf simultaneously preserves and cancels 
any notion of Orlando’s character as a given. 
(MEISEL, 1999, p. 107, grifos nossos)
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HibRidiSmO NA RETóRiCA fORmAL

A frase de abertura de Orlando já coloca à mostra a estratégia retórica 
deste romance, que se valerá da autocontradição como recurso a fim de 
hibridar polarizações em um único enunciado: “He – for there could be no 
doubt of his sex, though the fashion of the time did something to disguise 
it [...]” (p. 403). Ao declarar que não havia dúvida do sexo de Orlando, 
o próprio narrador-biógrafo já instaura essa dúvida. Colabora para 
aumentar tal incerteza a descrição posterior da aparência de Orlando, que 
lhe confere certa feminilidade (faces rosadas, penugem de pêssego), e, 
posteriormente, as impressões da rainha Elizabeth ao conhecê-lo melhor: 
“For the old woman loved him. And the Queen, who knew a man when she 
saw one, to hough not, it is said, in the usual way [...]” (p. 403; grifos nossos). 
Contudo, esta incerteza não se limita a instaurar certa ambiguidade, uma 
vez que evidencia o fato de que a distinção de gênero é, a um só tempo, 
visual e discursiva (PINTO, 2009, p. 33).

Esse recurso de contradição imediata ao enunciado é, na concepção 
bakhtiniana, algo típico em estilos cômicos. Para Bakhtin, a combinação 
de polaridades ambíguas ou contraditórias no discurso de um romance é 
justamente uma das principais características do estilo humorístico:

A fala de outrem, narrada, arremedada, 
apresentada numa certa interpretação, ora 
disposta em massas compactas, ora espalhada 
ao acaso, impessoal na maioria das vezes 
(“opinião pública”, linguagens de uma profissão, 
de um gênero), nunca está nitidamente 
separada do discurso do autor: as fronteiras são 
intencionalmente frágeis e ambíguas, passam 
frequentemente por dentro de um único 
conjunto sintático ou de uma oração simples, 
e às vezes separam os termos essenciais da 
oração. Este jogo multiforme com as fronteiras 
dos discursos, das linguagens e das perspectivas 
é um dos traços mais importantes do estilo 
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humorístico. Desta forma, o estilo humorístico 
(do tipo inglês) baseia-se na estratificação da 
linguagem comum e na possibilidade de separar 
de algum modo as suas intenções dos seus 
estratos, sem se solidarizar inteiramente com 
eles. É justamente o caráter plurilíngue, e não a 
unidade de uma linguagem comum normativa, 
que representa a base do estilo (BAKHTIN, 1975, 
p. 113, grifos do autor).

E, em Orlando, ele permeia todo o texto. Ao conferir ao narrador-biógrafo 
uma aparente inconstância, expõe como qualquer narrativa dita “objetiva” 
se funda em maior ou menor grau em imprecisões, ao mesmo tempo em 
que enfatiza a comicidade: “Whether, then, Orlando was most man or 
woman, it is difficult to say and cannot now be decided. For her coach was 
now rattling on the cobbles” (p. 491), “Altogether, the task of estimating the 
length of human life (of the animals’ we presume not to speak) is beyond 
our capacity, for directly we say that it is ages long, we are reminded that it 
is briefer than the fall of a rose leaf to the ground” (p. 445); “Life seemed to 
him of prodigious length. Yet even so, it went like a flash” (p. 445). 

Também no ponto de vista do narrador-biógrafo manifesta-se a 
mesma contradição com efeito cômico. O biógrafo parece levar ao pé da 
letra detalhes sem importância como o número de cadeiras que Orlando 
compra para remobiliar sua mansão e solta datas ao acaso aqui e ali 
(quase sempre sem relevância e imprecisas) apenas para demonstrar 
que tem posse de “informações concretas”, mas pede desculpas porque 
“often it has been necessary to speculate, to surmise, and even to use the 
imagination” (p. 456, grifo nosso). Sabe com detalhes o que, por exemplo, 
Orlando viu ao enxergar o brilho dos anéis da mão da rainha Elizabeth 
dentro d’água – “and in truth, his mind was such a welter of opposites 
– of the night and the blazing candles, of the shabby poet and the great 
Queen, of silent fields and the clatter of serving man – that he could see 
nothing; or only a hand” (p. 409) –, mas ignora o que aconteceu no dia de 
sua transformação porque houve uma revolução e depois um incêndio e 
perderam-se os documentos (p. 456). 
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A lógica da retórica de Orlando coloca em xeque as próprias categorias 
que o compõem, portanto. E por esse motivo denota o nível da limitação 
que o idioma, qualquer idioma, enfrenta para representar o real observado: 
em outras palavras, aponta para como circulamos no espaço entre a 
realidade e a percepção, espaço este que é sempre formado de mediações 
e que obrigatoriamente torna a linguagem mais, ou menos, opaca. 
Vejamos a cena seguinte à sua transformação, quando Orlando acorda e o 
biógrafo-narrador declara: “We have no choice left but to confess – he was 
a woman” (p. 466). A construção da frase reduzida às unidades mínimas 
de verbo (no passado, importante destacar), sujeito e objeto não esclarece 
se ele foi uma mulher todo aquele tempo, ou seja, se sempre fora mulher e 
só se descobrira agora, ou se somente a partir de então era mulher – o que 
reforça mais uma vez a incerteza sobre o sexo de Orlando, sugerida já na 
primeira frase do romance. Esse efeito faz com que a mudança de sexo seja 
percebida como inteiramente natural; entendemos a frase sem pestanejar. 
Um efeito ambíguo análogo é repetido na última frase do livro: “It was” 
(declara o narrador-biógrafo em tempo pretérito) “the present moment”.

A respeito dessa imprecisão, Meisel declara: 

As with Shelley, form comes into being only 
in relief, as the function of a relation to or a 
difference from something else. Everything 
in Orlando is as a rule put into place by its 
transgression, this as a specific and exact 
rhetorical strategy on Woolf’s part, a strategy 
of crossing over. The seeming imprecision in 
Woolf’s language is really a principal pattern 
throughout the novel. It is the key not only 
to its rhetorical structure, but also to its own 
estimation of representational categories such 
as fact and fiction, text and world, one gender 
and another, and, of course, inside and outside. 
(MEISEL, 1999, p. 108) 
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mETáfORA COmO OuTRidAdE E COmO CONdiÇÃO dA 
LiTERATuRA: NATuREzA E ARTifíCiO

É preciso nesse ponto lembrar que Orlando investiga, sobretudo, aquilo 
que circunda literatura e a criação, o que o personagem persegue como um 
“ganso selvagem”. Esta é uma das ênfases fundamentais do romance, se 
não a primordial, que norteará todas as demais. E a condição primária de 
qualquer discurso vivo é a alteridade. Mesmo o discurso de si pressupõe 
um eu que se constitui a um só tempo eu e outro, sujeito da ação e objeto 
da escrita. Virginia Woolf problematizará do princípio ao fim nos temas 
de Orlando o fato de que “o discurso como que vive na fronteira do seu 
próprio contexto e daquele de outrem”, como coloca Bakhtin (1975, p. 92). 
A própria transformação de Orlando poderia ser uma metáfora da busca 
do personagem pela metáfora literária, se considerarmos a etimologia 
grega do termo: metaphorá – mudança, transposição.

Vemos no início do livro o jovem Orlando, cujo maior (e secreto) desejo é 
tornar-se escritor, debatendo-se com a dificuldade de representar o que vê. 
Num gesto audacioso (nas palavras do narrador-biógrafo), decide observar 
a natureza em busca da resposta, mas logo desiste e sai para o campo. Afinal, 
“green in nature is one thing, green in literature is another. Nature and letters 
seem to have a natural antipathy; bring them together and they tear each 
other to pieces” (p. 404). Esta passagem constituiria uma paródia da definição 
popular da linguagem como “janela para o real”, uma vez que a única maneira 
de se aproximar da natureza é abandonar o ato da representação (no caso 
aqui, a escrita) e sair para o campo. (PINTO, 2009, p. 51) 

Em um momento seguinte, depois de viver uma experiência frustrante 
com a metáfora (“Every single thing, once he tried to dislodge it from its 
place in his mind, he found thus cumbered with other matter like the lump 
of glass which, after a year at the bottom of the sea, is grown about with 
bones and dragonflies, and coins and the tresses of drowned women”, p. 
445), Orlando perde a paciência e se pergunta: “‘What’s the point of it? [...] 
If literature is not the Bride and Bedfellow of Truth, what is she? [...] Why 
say Bedfellow when one’s already said Bride? Why not simply say what 
one means and leave it?’” (p. 446). Ao que ele olha a natureza: “‘The sky is 
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blue’, he said, ‘the grass is green’.” Mas, ao olhar novamente, percebe que 
“on the contrary, the sky is like the veils which a thousand Madonnas have 
left fall from their hair; and the grass fleets and darkens like a flight of 
girls fleeing the embraces of hairy satyr from enchanted woods. ‘Upon my 
word,’ he said (for he had fallen into bad habit of speaking aloud), ‘I don’t 
see that one’s more true than another. Both are utterly false’” (p. 446).

Orlando intui portanto que se encontra preso à própria linguagem, pois 
esta já substituiu no seu discurso, seja pela metáfora, seja pela literalidade, 
o objeto ao qual ele se refere. Não é possível fugir da metáfora: representar 
é sempre representar algo por mediação de um discurso, algo como algo.

Entre o discurso e o objeto, entre ele e a 
personalidade do falante interpõe-se um meio 
flexível, frequentemente difícil de ser penetrado, 
de discursos de outrem, de discursos “alheios” 
sobre o mesmo objeto, o mesmo tema. [...] Pois 
todo discurso concreto (enunciação) encontra 
aquele objeto para o qual está voltado [...] 
sempre amarrado e penetrado por ideias gerais, 
por pontos de vista, por apreciações de outros e 
por entonações. (BAKHTIN, 1975, p. 86).

Contudo, somente entre os ciganos (com quem vai morar logo após 
a mudança de sexo, ou seja, logo depois de virar mulher) ela perceberá 
de modo total que não só a sua capacidade de representação escrita se 
encontra necessariamente comprometida pela mediação discursiva, mas 
sobretudo, de forma muito mais profunda, a sua própria capacidade de 
apreensão do mundo. O biógrafo sugere que isso seria uma “doença” típica 
ocidental que, uma vez contraída, não se pode erradicar. 

But Orlando had contracted in England some of 
the customs or diseases (whatever you choose 
to consider them) which cannot, it seems, be 
expelled. One evening, when they were all sitting 
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round the camp fire and the sunset was blazing 
over the Thessalian hills, Orlando exclaimed:
‘How good to eat!’ 
(The gipsies have no word for ‘beautiful’. This 
is the nearest.) All the young men and women 
burst out laughing uproariously. The sky good 
to eat, indeed! The elders, however, who had 
seen more of foreigners than they had, became 
suspicious. (...) They began to suspect that 
she had other beliefs than their own. (...) She 
compared the flowers to enamel and the turf 
to Turkey rugs worn thin. Trees were withered 
hags, and sheep grey boulders. Everything, in 
fact, was something else. (468, grifo nosso)

Com as incursões literárias de Orlando, Woolf implica que buscar 
escrever de uma maneira natural não passa de outra pose, outro estilo 
de escrita. Assim, em vez de pressupor a existência de um significado 
transcendental para a linguagem na “natureza”, enxerga a “escrita como 
estilo – historicamente determinado e temporalmente frágil” (PINTO, 
2009, p. 52). Nos processos de comunicação e linguagem, é condição que 
qualquer signo ou marca possam ser citados, repetidos. Esta repetição ou 
citação não ocorre de modo mecânico, porém: traz em si a capacidade de 
alteração de si mesma – é o que Derrida chama de iterabilidade. Qualquer 
marca, portanto, carrega o germe de, por meio da citação, fugir de 
contextos anteriores e originar múltiplos contextos novos.

This does not suppose that the mark is valid 
outside its context, but on the contrary that there 
are only contexts without any center of absolute 
anchoring. This citationality, duplication, or 
duplicity, this iterability of the mark is not an 
accident or anomaly, but is that without which 
a mark could no longer even have a so-called 
‘normal’ functioning. (DERRIDA, 1982, p. 321, 
grifo nosso).
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Diz Bakhtin:

O significado linguístico de uma enunciação 
dada é conhecido sobre o fundo de uma língua 
e o seu sentido atual, sobre o fundo de outras 
enunciações concretas do mesmo tema, sobre o 
fundo de opiniões contraditórias, de pontos de 
vista e apreciações, ou seja, justamente sobre o 
fundo daquilo que, conforme vimos, complica 
o acesso de qualquer discurso ao seu objeto. 
Entretanto, é somente agora que este meio 
plurilíngue de discursos de outrem é dado ao 
locutor não no objeto, mas no âmago do ouvinte, 
como seu fundo aperceptivo, prenhe de respostas 
e objeções. E é sobre este fundo aperceptivo 
da compreensão, que não é linguístico, mas 
sim expressivo-objetal, que está orientada 
qualquer enunciação. Ocorre um novo encontro 
da enunciação com o discurso alheio, resultando 
em uma nova influência específica em seu estilo 
(BAKHTIN, 1975, p. 90, grifos do autor).

Supor que a realidade é no limite inapreensível e que a única 
possibilidade de representá-la ou compreendê-la é por meio de 
mediações, e saber que tais mediações são construtos e nada têm de 
“natural”; compreender que não existe discurso original (ao menos não 
para além do ponto de vista metafísico) e que a subjetividade se encontra 
necessariamente limitada por um mundo de discursos e contextos que se 
repetem e se modificam por iterabilidade – esse é o cerne da discussão que 
Virginia Woolf se coloca em Orlando. Ao fazê-lo, contudo, ironicamente 
começa a se afastar de certa maneira dos pressupostos do próprio 
modernismo que ela mesma representa com vigor. 

Em Mrs. Dalloway e Ao farol verifica-se, no plano representativo, 
uma oposição entre interior (subjetividade) e exterior (mundo), que 
pressupõe uma espécie de “essência” natural do indivíduo – ainda que 
difusa e múltipla, temporalmente estroboscópica. Já em Orlando essa 
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oposição se torna esfumada e marcada pela simultaneidade, inclusive no 
nível do enunciado. Assim, por exemplo, se o que está no centro da “alma” 
de Orlando é a “abertura”, então exterior (“abertura”) e interior (“alma”) 
encontram-se curiosamente identificados. Se por um processo inescapável 
da própria representação (a mediação de discursos precedentes) o objeto 
que se encontra na natureza jamais poderá corresponder com absoluta 
fidelidade à imagem que dele somos capazes de formar, então os processos 
de representação devem necessariamente ocorrer no interstício, no 
vão aberto entre o real e a percepção subjetiva – ou seja, no artifício. 
Entretanto, como afirma Marjorie Perloff, justamente o artifício era o 
“declared enemy of modernism [...], specifically the artifice of separating 
the word from the ‘natural object’ to which it ostensibly refers” (PERLOFF, 
Apud CAUGHIE, 1991, p. 30). A esse respeito, Pinto afirma que, apesar 
do repúdio à tradição do século XIX, boa parte dos modernistas anglo-
americanos não abandonou a noção vitoriana de “natural”: 

A crença numa linguagem ‘natural’ é aliás bem 
afirmada por vários escritores modernistas. 
Pound defende, por exemplo, que ‘o objecto 
natural é sempre o símbolo adequado’, enquanto 
Yeats descreve a boa escrita como ‘as palavras 
naturais na ordem natural’. A linguagem 
“natural” nesta perspectiva recusava qualquer 
forma de ornamento, sendo este visto como algo 
de artificial. [...] Embora a prática poética destes 
poetas tenha frequentemente contrariado estas 
declarações, elas não deixam de sugerir uma 
nostalgia em relação à natureza num momento 
de rápida industrialização. (PINTO, 2009, p. 49).

Não se trata mais da mera coexistência de polaridades, ou da 
multiplicidade de discursos, mas de um processo de combinação, de 
iterabilidade, de hibridismo, que circula a partir daquilo que existe de 
intermédio e não de oposição entre as categorias. Deve-se observar, 
porém, que isso não pressupõe nem uma fusão completa, nem uma 
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dissolução total, nem indissociação absoluta na qual nenhuma categoria 
ou objeto deixa de existir como tal. Um e outro continuam existindo como 
diferenças: apenas o caminho seguido pela narrativa de Orlando evidencia 
o que, em um e outro, existe de semelhança. 

bREVE COmENTáRiO SObRE TEmPORALidAdES E REALiSmO 
fANTáSTiCO 

Espécie de palimpsesto, Orlando condensa e funde uma variedade de 
tipologias discursivas por hibridização. A artificialidade do discurso do 
romance abarca estilos de diversos períodos históricos ingleses – do eufuísmo 
até as colagens surrealistas, passando pelas digressões de Sterne – e destrói 
no estilo a noção essencialista de gênero e identidade. Por sua vez, a opção 
pelo realismo fantástico e pelo tom fabulesco exagerado desafia as noções 
de fato e ficção e se apresenta como um recurso fronteiriço, que instaura o 
discurso sempre às margens, alegórico. E, claro, proeminentemente mistura 
o discurso da biografia (vitoriana) com o romanesco.

O teórico Anis Bawarshi (2003, p. 7-8) afirma que, ao mesmo tempo 
em que os gêneros contribuem para definir suas situações específicas, 
colaboram para moldar a maneira como compreendemos e analisamos 
tais situações. Para Charles Bazerman, gêneros são “moldes para o 
funcionamento social” e, ao mesmo tempo, locais onde se constroem 
significados (BAZERMAN, 1997, p. 19). Um dos principais fatores que 
afetam a recepção de uma obra, tanto quanto o autor, afirma Bawarshi, 
é seu enquadramento em gêneros. Por analogia com a função autor 
desenhada por Foucault, ele falará assim em uma função gênero.

Esta função gênero se vê também esfumada em Orlando. Dias antes 
de o livro ir para as livrarias, Virginia Woolf faz um comentário em seus 
diários que ilustra esse condicionamento da recepção.

The news of Orlando is black. We may sell a 
third that we sold of The Lighthouse before 
publication – Not a shop will buy save in 6es & 
12es. They say this is inevitable. No one wants 
a biography. But it is a novel, says Miss Ritchie. 
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But it is called a biography on the title page, they 
say. It will have to go to the Biography shelf. I 
doubt therefore that we shall do more than 
cover expenses – a high price to pay for the fun 
of calling it a biography. And I was so sure it 
was going to be the one popular book! (WOOLF, 
1980, p. 198)

É possível, porém, enxergar Orlando como uma obra que abraça o realismo 
fantástico – ressaltando que este vem sendo visto modernamente não como 
gênero, mas como modo literário narrativo. O realismo fantástico se funda sobre 
duas perspectivas conflitantes, uma baseada em uma visão “racional” da realidade 
e outra na aceitação de uma realidade sobrenatural como algo prosaico. (Ver 
a esse respeito, por exemplo, CHIAMPI, 1980). Isso o distinguiria de dois 
modos da fantasia – um porque não funda todo um novo mundo à parte, 
e sim se passa no mundo convencional, outro porque os acontecimentos 
extraordinários não são recebidos como estranhos, e sim com naturalidade. 
Assim, Orlando muda de sexo e não causa o menor estranhamento em 
ninguém; Orlando e outros personagens, como o crítico Nick Greene, vivem 
séculos sem envelhecer e isso não é considerado aberrante. 

Mais do que a sátira, mais do que a fábula, o realismo fantástico 
(enquanto amálgama entre realidade e fantasia) se constitui no modo 
narrativo mais relevante do hibridismo como estratégia em Orlando. Além 
disso, os traços analisados previamente – hibridização, ironia do ponto de 
vista do narrador, indeterminação narrativa e combinação entre realidade 
e fantasia – são todos característicos das obras de realismo fantástico. Não 
à toa, Orlando foi adorado por Borges e uma das inspirações de Gabriel 
García Márquez para escrever Cem anos de solidão.

CONCLuSÃO

Em 10 de setembro de 1928, pouco antes da publicação de Orlando, 
Virginia Woolf assim escreve em seu diário:

Often down here I have entered into a sanctuary; 
a nunnery; had a religious retreat; of great agony 
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once; & always some terror: so afraid one is of 
loneliness: of seeing the bottom of the vessel. 
That is one of the experiences I have had here in 
some Augusts; & got then into a consciousness 
of what I call “reality”: a thing I see before me; 
something abstract; but residing in the dawns 
or sky; beside which nothing matters; in which I 
shall rest & continue to exist. Reality I call it. And 
I fancy sometimes this is the most necessary thing 
to me: that which I seek. But who knows – once 
one takes the pen & writes? (1980, p. 196, grifos 
nossos)

Quando enfatiza formal e semanticamente não mais a alternância ou 
a multiplicidade de categorias sobrepostas, mas sim a intersecção, aquilo 
que simultaneamente pertence a uma e outra categoria, Woolf principia 
a construir uma espécie de outridade esfumada. Exatamente porque 
não estabelece fronteiras claras para nenhuma identidade ou categoria, 
Orlando como um todo se funda sobre um dizer e imediato contradizer, 
um eterno pôr-se em xeque. Sua base já não é o duplo, mas aquilo que ao 
mesmo tempo é e não é, aquilo que ao mesmo tempo em que se constitui 
signo material, aponta para algo exterior a si – e que dessa maneira, por 
rejeitar a noção de unicidade e essencialidade, repudia obrigatoriamente 
a ideia de diferença absoluta. Tal procedimento guia a um só tempo a 
construção da forma, do estilo e do conteúdo de toda a obra, inclusive 
no nível da retórica e da enunciação. Ao hibridar gêneros e discursos – 
biografia e romance, discurso histórico e fábula, realismo fantástico e sátira, 
ficção e crítica, natureza e representação, identidade e performatividade, 
indivíduo e mundo, leitor, autor e texto –, Virginia Woolf aponta para a 
discussão entre natureza e artifício, evidenciando o caráter de construto 
sociocultural e político da construção de identidades, que só pode ser 
realizada a partir do cruzamento entre sujeito e linguagem. E ela assim 
o faz acima de tudo quando adota o artifício como elemento principal na 
construção do estilo narrativo, da trama e dos personagens de Orlando. 
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Dessa maneira, traz para dentro da própria forma do romance uma 
discussão política e social de determinação do indivíduo, evidenciando a 
impossibilidade de uma essência subjetiva anterior, “natural” e imutável, 
defendida pelos discursos essencialista e metafísico. Foucault afirma que 
a partir do século XIX,

a possibilidade de transgressão que pertencia 
ao ato de escrever adquiriu cada vez mais o 
aspecto de um imperativo próprio da literatura. 
Como se o autor, a partir do momento em que 
foi colocado no sistema de propriedade que 
caracteriza nossa sociedade, compensasse o 
status que ele recebia, reencontrando assim o 
velho campo bipolar do discurso, praticando 
sistematicamente a transgressão, restaurando o 
perigo de uma escrita (FOUCAULT, 2009, p. 275, 
grifo nosso).

Fora da construção da linguagem inserida em um contexto de discursos 
pré-existentes, não existe percepção de mundo nem sujeito, e até mesmo 
todas as categorias consideradas “naturais”, como as biológicas, dependem 
da mediação da construção cultural. A representação se funda nos 
interstícios. São as lacunas do construído que permitem sua destruição – 
e recombinação infinita.
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mANifESTAÇÃO fANTASmAgóRiCA Ou imAgiNAÇÃO? 
– expedienteS de tenSão narrativa

Aurora Gedra Ruiz Alvarez1

À minha querida mestra Lílian Lopondo

O insólito na literatura caracteriza-se pela incidência de fato(s) que 
altera(m) o ordinário em um estatuto ficcional e cria(m) uma cadeia de 
sucessos que provoca(m) o desequilíbrio na personagem e a ambiguidade 
na narrativa. Para refletir sobre esse fenômeno, este trabalho examinará 
“O voo da madrugada”, de Sérgio Sant’Anna, escritor da literatura brasileira 
contemporânea. Esse conto dá título à coletânea que reúne narrativas que 
tratam da solidão, do sexo, da morte, da debilidade física e moral do homem 
e da evasão dessas realidades. Em “O voo da madrugada”, encontramos 
alguns desses temas – sexo, morte, angústia, solidão e evasão – que se 
combinam para configurar o vazio existencial da personagem-narrador.

A narrativa inicia-se com a introdução da voz da personagem-narrador 
que se propõe a contar uma história que ele considera “digna de registro”, 
ocorrida em sua vida “dura e insípida” (SANT’ANNA, 2007, p. 507). 
Examinando os atributos, de que a personagem-narrador se vale para 
avaliar sua vida, podemos considerar que o primeiro adjetivo dá conta de 
uma existência difícil, quer em razão das muitas exigências da profissão 
que não lhe dá trégua para o descanso, quer pela solidão em que vive. 
Já o segundo atributo mostra que a rotina é sua companheira. Notemos 
que no parágrafo introdutório, já se dispõe o ingrediente que prenderá 
a atenção do leitor, interessado em descobrir a natureza dessa vivência 
extraordinária na existência de um ser tão comum e sofrido.

1 Doutora em Letras (Literatura Portuguesa) pela Universidade de São Paulo (USP). 
Docente do Curso de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (UPM). Coordena com Lílian Lopondo o grupo de pesquisa “O 
outro eu: fragmentações e desdobramentos do sujeito na literatura contemporânea”.
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A narrativa funda-se em um discurso que ativa a memória para resgatar 
experiências significativas para a personagem-narrador. De acordo com 
Walter Benjamin, a “memória é a mais épica de todas as faculdades.” 
(BENJAMIN, 1994, p. 210). Ela institui uma instância que seleciona, 
organiza e atribui o grau de intensidade às emoções do que vai ser narrado. 
Assim, encarnando um discurso memorialista, a personagem-narrador de 
“O voo da madrugada” transita o lapso de tempo para rememorar o vivido, 
impregnado em sua origem por sentimentos fortes, vários, por vezes, 
difusos, e, na outra ponta, focalizar o presente, o ato da escrita, momento 
em que ela procura não conferir emoção e excepcionalidade aos fatos. No 
ato enunciativo o passado se ressignifica.

Para entendermos como se dá o processo de idas e vindas do presente 
ao passado e vice-versa, examinemos por primeiro a fábula. Esta pode ser 
dividida em dois momentos relevantes para o protagonista, interligados 
por uma lógica marcada pelo terror diante da complexidade humana 
– matéria tecida de atos e pensamentos sórdidos e, ao mesmo tempo, 
sublimes – e pela experimentação do insólito.

Iniciemos pelo primeiro andamento de acontecimentos que gravita em 
torno das ocorrências em um quarto de hotel barato – o Hotel Viajante –, em 
Boa Vista, situado em frente a uma boate, onde a diversão e a prostituição se 
conjugam ao lado da exploração de menores e da omissão do poder público. 
É nesse espaço que o protagonista se sente atraído pelo barulho da música 
e de motores de carros que chegam e partem, bem como pelas luzes que 
matizam de cores variadas o edifício e as jovens que aguardam seus clientes. 
Mesmo ciente do jogo de sedução e de desencanto que esses encontros lhe 
proporcionam, dirige-se à boate, percurso em que ouve uma voz infantil, 
um sussurro, que o chama de um beco, ao lado da casa noturna. Neste ponto 
eclode a cena crucial que lhe provoca um conflito de sentimentos, que lhe 
tumultua a alma e o impele para o outro momento narrativo.

Ao procurar divisar entre as sombras da noite e as luzes da boate 
de onde teria vindo aquela voz, o protagonista apreende estupefato a 
presença de uma menina que se lhe oferece. Seu horror adensa com o 
aparecimento de um homem, de aspecto asqueroso, que faz um discurso 
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venal acerca daquela criança. Enojado daquele mundo torpe afasta-se, 
mas, pouco depois, sentimentos opostos o perturbam: de um lado, sua 
repugnância por aquela cena aviltante; de outro, o desejo de possuir 
aquela impúbere. Dá-se um embate entre o sujeito formado pelos valores 
humanistas que execra veementemente a exposição infantil à prostituição 
e o sujeito orientado pelo instinto, que busca a experimentação do corpo, 
a despeito de essa vivência ser fruto da exploração sexual de uma criança. 
Aterrorizado diante da descoberta desses impulsos em si, decide naquele 
mesmo momento sair do hotel e retornar no primeiro voo para São Paulo. 
Crê que, em sua casa, possa se abrigar de seu duplo, se proteger de seus 
próprios demônios. Nessa ocorrência, o conceito de duplo comparece como 
percepção da oposição entre o consciente e o subconsciente. Na primeira 
esfera psicológica da mente atuam os fatos psíquicos considerados válidos, 
positivos, quase sempre aqueles construídos em consonância com o meio 
em que o sujeito está inscrito; na segunda residem o interdito, o trauma, 
que irrompem manifestos nas carências, nos desejos de transgressão.

O segundo momento da narrativa inicia-se a partir da saída intempestiva 
do protagonista de Roraima para a capital paulista.

À distância temporal do que está sendo contado, o narrador em 
tom conselheiro instrui o leitor que os acontecimentos dessa noite, 
especialmente desse segundo andamento devem ser tomados por “certa 
febre e agitação em [s]eus pensamentos” (SANT’ANNA, 2007, p. 514), ou 
pelo devaneio, como advertira logo no início da narrativa2. A advertência já 
prepara o leitor para apreender um jogo entre o empírico e o sobrenatural, 
entre o vivido e o imaginado, materializado por vários índices que criam 
um ambiente favorável à instalação do insólito.

O primeiro índice ocorre no saguão, quando a personagem-narrador 
encontra várias pessoas vestidas de negro e algumas chorando. Na 
sequência, no check-in, a funcionária lhe pergunta se é um dos parentes 

2  “Posso imaginar, em meus devaneios noturnos cenas de um sofrimento agudo que, 
em geral, prefiro não materializá-las em peças escritas. Mas garanto que sou capaz de 
conjeturar as piores coisas. [...] Como a imaginação pode ser muito mais aterrorizante do 
que a realidade para um insone.” (SANT’ANNA, 2007, p. 508)
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dos mortos do desastre aéreo acontecido alguns dias atrás e, em seguida 
lhe informa que aquele voo especial se destina a levá-los (os parentes) 
juntamente com os restos mortais das vítimas do desastre. Até este ponto, 
tal é o desejo de fugir dos incidentes de Boa Vista que nenhum desses 
dados lhe altera o ânimo de partir; a personagem-narrador apenas sente 
o espanto natural diante daquela situação pouco comum de viagem aérea. 

Certo arrepio lhe percorre o corpo, no entanto, quando não encontrando 
uma lanchonete aberta àquela hora da madrugada, compra um café de 
uma anciã, que reintroduz a conversa sobre a viagem com os mortos e 
pergunta-lhe:

– O senhor não tem medo de viajar com eles? [...]
[...]
– Os mortos? – eu disse – O que podem fazer? 
Não podem nem morrer de novo. Por isso esse 
avião não cai de jeito nenhum.
– Ninguém sabe o que viaja com eles, meu 
filho – ela sussurrou, – Pois se a minha perna 
[amputada] eu ainda sinto ela aqui... – a velha 
apontou para a sua mutilação. E para novo 
espanto meu naquela noite, fez os sinais da 
bênção, a meia distância entre o seu e o meu 
rosto. De alguma forma aquilo me tocou [...]. 
(SANT’ANNA, 2007, p. 512)

A resposta da senhora introduz um elemento que o inquieta, mas o seu 
desejo de esquecer o episódio de Boa Vista é mais forte. A essa razão ele 
acrescenta outro índice que reforça a sua vontade de partir e a imagem que 
apresentara de sujeito ressentido, só e infeliz na sua profissão: o prazer de 
voar, ou melhor, de se libertar das realidades vividas nas duas pontas desse 
percurso aéreo, conforme ele nos relata: de um lado, o seu trabalho árduo 
de auditor farmacêutico viajando de uma cidade a outra e, de outro, a vida 
maçante e frustrada de homem traído e abandonado pela esposa. Essas duas 
experiências penosas ativam uma válvula de escape nos momentos em que 
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está em voo: libera-lhe a imaginação, que passa a funcionar como compensação 
positiva em face do sofrimento e permite-lhe a fruição do prazer.

Nessa experiência em que a fantasia assume o comando de seus 
pensamentos, sente-se desdobrar-se: ora imagina-se no solo, apreciando 
os minúsculos pontos luminosos do avião, ora vê-se dentro dele; ou, 
então, supõe-se ser um ponto móvel no sistema cósmico, que se desloca 
rapidamente até ser subtraído, pelo caos ou pelo infinito. 

Essa evasão no devaneio cessa quando a personagem-narrador volta a 
dispor dados da rotina da viagem aérea e a insistir que retornara a ter os pés 
fincados na realidade. Segue-se nesse instante um relato detalhado sobre 
os serviços a bordo e depois conta que a tranquilidade voltara a reinar na 
aeronave. A descrição detalhada da refeição e de seus sabores funciona 
como zona fronteiriça marcada pela atuação pragmática da personagem-
narrador. Anterior e posteriormente a esse trânsito na realidade empírica, 
ela mergulha no devaneio. O insólito intervém no momento seguinte ao 
jantar, como podemos perceber no fragmento:

Aproximava-se do apogeu da madrugada, 
pressentia-se de algum modo a aurora, mas não 
havia ainda indícios de luz, como se o tempo 
houvesse parado.
Foi nesse intervalo que eu a vi, como se surgida 
de lugar nenhum, mas, provavelmente – pensei 
–, da área reservada aos passageiros da classe 
executiva, que era protegida por uma cortina 
(SANT’ANNA, 2007, p. 514).

O excerto apresenta-nos uma ambiência captada no espaço de tempo 
entre a noite (o auge da madrugada) e o raiar da manhã. Nesse período 
de intensa redução de luz, surge uma presença feminina. A essa condição 
de muito pouca luminosidade acresce-se a sensação de atemporalidade, 
elementos que, possivelmente, poderiam ter acionado novamente o devaneio.

Ao focar a aproximação da jovem em sua direção, o discurso biparte-
se entre o empírico e o fantástico: há um jogo de oposições. Ao mesmo 
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tempo em que parece introduzir o fantástico, prenhe de ambiguidade na 
primeira parte do sintagma (“de lugar nenhum”), a conjunção adversativa 
retira-lhe a natureza insólita, encarrega-se de dar explicações plausíveis, 
envoltas, no entanto, pela dúvida acerca do aparecimento daquela que 
tanto o impressionara. Encontramos a personagem-narrador no jogo 
enunciativo entre o experimentado e o ato da enunciação, ensaiando o 
desejo de legitimar a sua distância do devaneio.   

No entanto, o discurso memorialista assume o controle e empenha-se 
a partir desse momento a apreender a imagem daquele ser extraordinário 
e centraliza-se no passado, captando as sensações experimentadas. As 
antíteses se prestam bem à tarefa de mostrar a dificuldade da personagem-
narrador em descrever aquela jovem. Por fim, no agora da enunciação, 
conclui com uma comparação entre a jovem do avião e a menina vítima do 
lenocínio infantil.

[...] E quando pousou a cabeça em meu peito, 
com total naturalidade, seu gesto me impôs que 
eu a acariciasse seus cabelos, com a ternura que 
se tem por uma menina. Mas seu traje severo, 
a ausência de pintura no rosto e nos lábios, os 
modos recatados, apesar de sua aparente audácia, 
em nada a faziam semelhante à garota do beco 
que eu deixara para trás, muito longe, e que agora 
me vinha à lembrança como se não passasse de 
uma miragem. (SANT’ANNA, 2007, p. 515)

O discurso estabelece a comparação entre o vivido em Boa Vista e o vivido 
e/ou devaneado no avião. Curiosamente, a personagem-narrador toma, 
nesse momento, a menina que vira se prostituindo no beco ao lado da boate, 
como “miragem”, e não aquela jovem que, de modo surpreendente, entrara 
em sua vida e dela saíra sem deixar vestígios. Mas vamos mais ao encalço de 
outros indícios que possam elucidar ou trazer mais sombras ao relato.

Em seguida a essa reflexão do protagonista, a narrativa encaminha-se 
para o diálogo entre ele e a jovem, quando se introduz um comentário jocoso 
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– ou sério? – que aponta, talvez, para uma realidade que a personagem-
narrador decide não decodificá-la na esteira do mistério, do fantasmagórico.

– É um dos parentes? [...].
– Não, eu estou entre eles – ela disse, virando o 
rosto para mim, com um meio sorriso no qual 
tentei decifrar, sem conseguir, algum sinal de 
deboche.
– Eles quem? – perguntei, lembrando-me da 
preta velha no aeroporto e admitindo também 
o inimaginável, o que a razão negava, fazendo 
meu coração bater, mas sem nenhum terror. Pelo 
contrário, sentia-me impelido a penetrar mais 
naquele obscuro território que, singularmente, 
tinha-me alguma coisa de familiar. Nele, eu me 
sentia bem. (SANT’ANNA, 2007, p. 515)

Neste ponto, a expectativa do leitor de que a narrativa deságue no 
macabro é grande. A personagem-narrador não parece estar vivendo 
o seu momento de sujeito pragmático; ao contrário, resiste a ele e 
deixa-se conduzir pela troca de carinhos e pelo enleio que a bela moça 
lhe proporciona e, depois, pelo sono reparador de sujeito apaixonado. 
No entanto, urge que se dê um desfecho a esse encontro de afetos e de 
mistério. Este sobrevém quando é acordado pela aeromoça que lhe pede 
para se preparar para a aterrissagem e, nesse instante, percebe que a sua 
companheira não mais está ao seu lado. Sucedem-se situações em que 
a personagem transita da sensação de perda à esperança de revê-la no 
desembarque. Como essa expectativa se frustra, inicia, depois da saída 
do aeroporto, uma longa pesquisa (em várias redações de jornal) para 
descobrir a identidade daquela jovem. Seria ela uma das pessoas que 
morrera no desastre aéreo em questão?

A personagem-narrador põe em ação o seu lado cartesiano, avesso ao 
sobrenatural e ao esoterismo. Ao cabo, entretanto, tudo parece se envolver 
em mistério, que a personagem-narrador rarefaz com certo humor 
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cáustico e com uma cerrada análise das possibilidades de interpretação 
desse fato. Seria um sonho, uma alucinação ou um fantasma? A tudo isso, 
o protagonista antepõe a grata experiência física de afetos vividos com a 
misteriosa passageira.

A confrontação de ideias acerca dos acontecimentos do voo especial 
não para aí. O foco da narrativa desloca-se para o momento da chegada 
em seu apartamento, depois da viagem. Retorna o cenário sombrio e 
de quase ausência de luz que o faz sentir uma “presença” à sua espera. 
O ambiente parece se preparar para nova eclosão do mistério, não sem 
antes a personagem-narrador informar ao leitor de que estava exausto 
da viagem e que pretendia dormir um pouco. Observemos a assunção do 
posicionamento vigilante daquele que enuncia, temeroso de que a narrativa 
caia nas teias do fantástico. Mas a quem pertenceria essa “presença”, ou 
sugestão de “presença”? Seria a viajante do voo da madrugada? A narrativa, 
entretanto, rompe com a expectativa do leitor. Acontece o desdobramento 
do sujeito. Sentado em sua cama, o protagonista se depara com o outro.

O breve momento de reconhecimento do seu duplo permite-lhe 
distinguir suas faces: de um lado, a de um sujeito cansado, melancólico e só; 
de outro lado, um sujeito que ele “poderia ser, ou quem sabe, como aquele 
que verdadeiramente eu era, vencidas as barreiras mais entranhadas” 
(SANT’ANNA, 2007, p. 520)

Cria-se, aqui, uma ruptura na narrativa, marcada pelo espaço em branco 
entre o relato da percepção do desdobramento do ser e o que segue. Se o 
significado do que antecede essa fragmentação na narrativa mostra um 
sujeito consciente de sua existência “insípida e dura”, como anunciara no 
início, exibe-o, também no limiar, apontando para outra possibilidade de 
existência. Já o que aparece após esse espaço vazio de elementos gráficos 
erige outra cena enunciativa, em que a atenção da personagem-narrador 
se focaliza sobre o que produz quando se senta à mesa para escrever: 
os relatórios – que o afastam de si mesmo, da possibilidade de criar – e 
“as coisas que, não sendo utilitárias, e ainda que quase sempre malditas, 
retiram sua razão de ser de si mesmas.” (p. 520) Neste passo se instala 
novamente o embate entre o sujeito empírico – o produtor de relatórios 
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que a sua profissão de auditor lhe cobra – e o sujeito produtor da escrita, 
aquele que se distancia do racional e mergulha na imaginação.

O excerto a seguir vem nos dar algumas pistas sobre o sentido desse 
confronto: “Abro então a janela, deixando que penetrem no quarto o ar 
puro e a claridade. No entanto, nesta minha escrita, é e será sempre noite.” 
(SANT’ANNA, 2007, p. 520)

As imagens “claridade” e “noite” parecem sinalizar que essa tensão 
perdura; o sujeito permanece bipartido entre o dionisíaco e o lunar. No 
entanto, no último parágrafo do conto em exame, desvela-se a ponta do 
fio da narrativa que dá causa ao relato. Mediante um metadiscurso, que 
concebe a escrita como aquela que nasce da noite – momento em que “paira 
uma enigmática e soturna poesia” –, a personagem-narrador acaba por 
representar não apenas o confronto de um sujeito circunscrito a uma vida 
anódina, que vivencia a tensão entre o que experimentou no passado e o 
ato de contá-lo no presente, mas também a metáfora do processo criador. 
Neste incide a realidade (“a claridade”), materializada na produção da 
escrita que se empenha em deter as rédeas da criação e o ato de imaginar, 
manifesto na fabulação. Na sequência, a personagem-narrador dilui essa 
tensão com humor cáustico, quando adianta que a história da misteriosa 
viajante é produto de um ghost writer. O criador brinca com o exercício de 
criar uma narrativa em que se inscreve o insólito e, ao mesmo tempo, fala 
muito seriamente sobre o desdobramento do criador: que tem um pé na 
realidade que deseja recriar e outro na história que inventa.

Em suma, as narrativas de Sérgio Sant’Anna delineiam-se, muitas vezes, 
com o fito de falar das angústias e da sordidez humanas, do anseio de fuga 
da opressão e, ao mesmo tempo, da busca de uma realidade mais abstrata 
que redima o homem. Na obra em análise, o que redime é a escrita. A escrita 
poética passa a representar, para a personagem-narrador, um instrumento 
para fugir da vacuidade existencial, da vida sem cor, da solidão, vividas pelo 
outro. O insólito configura-se desse prisma, como o extraordinário que 
reside no ato criador, processo que elabora a narrativa a partir da memória, 
“a mais épica das faculdades”, como nos ensina Walter Benjamin (1994, 
p. 210), e a essa tessitura acrescenta o jogo entre dizer e desdizer, entre 
construir e desconstruir as fronteiras entre o metaempírico e o empírico.
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a formação do duplo a partir doS hipertextoS 
dE bERNARdO CARVALHO E EduARdO LAgO: umA 
ANáLiSE NARRATOLógiCA E PRAgmáTiCA SOb O 

ENfOquE dA POéTiCA COgNiTiVA

Daniel Arrieta Domínguez1

O sol se põe em São Paulo, de Bernardo Carvalho, é um romance publicado 
em 2007 que relê e reelabora algumas obras do escritor japonês Tanizaki 
Junichirô2, especialmente Manji3, publicado em 1927. O resultado é uma 
trama de vozes e personagens que acontece entre São Paulo e Japão e que 
incorpora inúmeros aspectos intertextuais em relação à obra de Tanizaki.

De forma paralela, Eduardo Lago escreve, em 2013, Siempre supe que 
volveria a verte, Aurora Lee, romance ambientado entre Nova York e Chile, 
e que se constrói em torno da obra póstuma de Nabokov, The original of 
Laura4, publicada pelo filho do escritor russo em 2009. A interpretação das 
ambíguas fichas de composição do romance que Nabokov deixou, após a sua 
morte em 1977, se entremistura com a trama do romance de Lago e constitui 
metatextualmente objeto de reflexão por parte de suas personagens.

Se compararmos a matriz de actantes e personagens dos romances 
Manji, de Tanizaki, e O sol se põe em São Paulo, de Carvalho, podemos 
observar certas semelhanças entre eles:

Actantes / 
Romance Interlocutor Narradora Sedutora Marido Amante Criada

MANJI “sensei” Sonoko Mitsuko Kotarô Watanuki Ume

O SOL “nikkei” Setsuko Michiyo Jokichi Masukichi Setsuko

1 Mestre em Estudos Literários pela Universidad Complutense de Madrid. daarriet@ucm.es 

2 Neste trabalho adotamos a convenção japonesa de escrever primeiro o sobrenome e 
depois o nome no caso de pessoas ou personagens japonesas.

3 Publicada em português como Voragem (Companhia das Letras, 2001).

4 Publicada em português como O original de Laura (Alfaguara Brasil, 2009).

mailto:daarriet@ucm.es
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Na história do romance japonês, Manji, Sonoko é uma dona-de-casa que se 
apaixona por uma atrativa jovem chamada Mitsuko, quem seduz o marido 
daquela, Kotarô, para terminar formando um triângulo amoroso que 
desembocará num suicídio coletivo. Ambas são de famílias ricas: Sonoko 
representa a tradição japonesa e tem um caráter dependente e impulsivo; 
Mitsuko tem gostos ocidentais, é coquete e aparentemente manipula 
todas as pessoas ao seu redor. Carvalho respeita os principais traços de 
personalidade das duas personagens, nomeando-as neste caso Setsuko e 
Michiyo. O sol se põe em São Paulo apresenta variações importantes na 
trama e interpreta de forma criativa a procurada ambiguidade criada por 
Tanizaki para seu romance Manji; além disso, Carvalho continua a história 
levando-a para o Brasil e convertendo a figura do interlocutor num jovem 
escritor nikkei de São Paulo. Porém, o verdadeiramente surpreendente no 
romance brasileiro é que, na metade do livro, nós leitores descobrimos 
que a personagem de Setsuko só existiu na imaginação de Michiyo: era 
uma criação dela, que já velha, conta a sua história para o escritor nikkei. 
Michiyo teria precisado imaginar uma personagem distinta para explicar 
algumas das suas contraditórias ações.

Para Doležel, o conceito do duplo surge como uma consequência 
inevitável da semântica dos mundos possíveis: “La sémantique des mondes 
possibles est un principe de raisonnement et d’imagination qui assigne à 
chaque individu un innombrable ensemble de doubles” (DOLEŽEL, 1985, 
p. 464). Ademais, o campo temático específico do desdobramento aparece 
como “deux incarnations alternatives d’un seul et même individu coexistent 
dans un seul et même monde fictionnel” (DOLEŽEL, 1985, p. 464). Segundo 
a classificação do duplo do teórico de origem tcheca, o modo de construção 
do duplo presente no romance de Bernardo Carvalho teria sido realizado 
através da fusão de dois indivíduos originalmente separados, Setsuko 
e Michiyo, que por sua vez provêm de Sonoko e Mitsuko, de Tanizaki 
Junichirô, mediante o jogo intertextual. De fato, se observarmos o nome de 
Setsuko, encontraremos que foneticamente resulta da fusão dos nomes de 
Sonoko e Mitsuko. Como variante sintagmática, o duplo Setsuko-Michiyo é 
simultâneo, isto é, ambas coexistem no mesmo mundo ficcional e interagem. 
Como variante paradigmática, temos que, no romance de Carvalho, existe 
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um contraste quase absoluto entre ambos duplos; como explica Doležel 
(1985, p. 469): “En règle général, les deux incarnations du double se 
comportant en forces antagonistes, comme s’il s’agissait de montrer qu’il 
n’y a pas place pour deux manifestations d’un seul et même individu dans 
un seul monde”. Carvalho mostra as diferenças entre ambas, mas também 
as faz compatíveis: “uma confidenciava seu desejo, a outra eram só ouvidos, 
ao contrário das bonecas” (CARVALHO, 2007, p. 41). Quanto à variante 
de autenticidade, o duplo apresentado em Setsuko teria uma existência 
ficcional que é desvelada pelas pesquisas do narrador homodiegético nikkei.

Os principais protagonistas e narradores de Siempre supe que volveria 
a verte, Aurora Lee, o romance de Eduardo Lago, são dois escritores de 
Nova York que se conhecem através de um trabalho literário que um 
deles encomenda ao outro. O trabalho propriamente dito consiste em 
“Desentrañar de las fichas [do último romance inacabado de Nabokov] la 
novela que hay enterrada en ellas” (LAGO, 2013, p. 18) porque “El texto 
de El original de Laura es una carta en clave a los lectores del futuro” 
(LAGO, 2013, p. 27). Benjamin Hallux é o escritor de romances e quem 
faz a encomenda; Stanley Marlowe é o escritor “fantasma” de best-sellers 
e corretor de manuscritos. Em The original of Laura, Philip Wild, um 
neurólogo maduro e doente reflete sobre a morte como apagamento do 
corpo físico, da mente e da linguagem, e escreve um livro sobre isso; sua 
esposa, Flora Linde, tem um affaire com Eric, quem escreve um romance 
sobre ela e Philip. Porém, a relação diegética entre as duas histórias em 
The original of Laura fica confusa com as fichas do romance de Nabokov. 
A pergunta que o leitor pode se fazer é: qual é o livro que ele está lendo 
e quem é o narrador verdadeiro, Philip ou Eric? As funções actanciais 
básicas de ambos romances se mostram no seguinte quadro:

Actantes / 
Romance Narrador Esposa Marido Amante

THE 
ORIGINAL

Eric/ 
Philip Wild Flora Linde Philip Wild A.N.D. ou Eric

SIEMPRE 
SUPE 

Hallux / 
Marlowe Gloria Laughton Arthur Laughton Marlowe
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No seu romance, Lago apresenta os fatos utilizando os dois narradores 
mencionados anteriormente através de uma complicada estrutura 
narrativa que inclui as opiniões de Hallux, fragmentos do diário de Marlowe, 
o informe deste sobre as fichas do romance de Nabokov, transcrições de 
conversações telefônicas, e-mails e arquivos do computador de Marlowe, 
dentre outros elementos. Gloria e Arthur Laughton parecem uma versão 
atualizada das personagens cônjuges de Nabokov, e a Marlowe lhe é 
atribuído o papel de amante, ao mesmo tempo em que compartilha com 
Hallux o papel de narrador do livro.

Enquanto o livro de Nabokov mantém a ambiguidade em torno da 
possível identidade do narrador em virtude da existência de suas fichas 
inacabadas, o de Lago introduz a ambiguidade, criando dois escritores 
com características opostas – um deles criativo, o outro analítico. Marlowe 
acaba sumindo do romance de Lago, do mesmo jeito que Philip, do romance 
de Nabokov, provoca o seu próprio apagamento, e a sua desaparição parece 
confirmar a existência do duplo. Nas conversas telefônicas entre Hallux 
e Marlowe, em diferentes costas dos Estados Unidos, intercambiam seus 
nomes, fato que a simples vista pode parecer um erro de edição do autor 
real Eduardo Lago, mas que inicia uma série de confusões premeditadas 
entre ambos as personagens. Também, os informes de Marlowe sobre as 
fichas de Nabokov estão estruturados como um diálogo entre ambos os 
escritores, às vezes com a voz de Hallux na área de rodapé, insinuando que 
são a mesma pessoa.

Segundo o comentado sistema classificatório de Doležel, este duplo, 
Marlowe/Hallux, dentro do campo temático do desdobramento, de uma 
forma semelhante à de Setsuko/Michiyo, teria sido formado a partir da fusão 
de duas personagens independentes: suas identidades se entrecruzam, 
criando uma porosa e ambígua zona de contato que constituiria o duplo. 
Tal qual no romance de Carvalho, no de Lago, uma das personagens 
também acaba sumindo. Como variante sintagmática, também se daria 
a simultaneidade, já que ambos os escritores mantêm contato entre si, 
embora, no final da narrativa, as confusões das outras personagens sobre 
sua identidade permitem intuir algum tipo de metamorfose ou variante 
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exclusiva. A variante paradigmática apresenta uma inicial oposição dos 
seus traços de personalidade, para terminar misturando suas vozes no 
jogo metanarrativo do informe dialogado de Marlowe. Ao contrário que a 
clara conclusão e explicação lógica do romance de Carvalho, no romance 
de Lago se dá uma ambiguidade que não se apaga com o fim do livro, fato 
que o acerca ao gênero de literatura fantástica devido à dita metamorfose.

Os trabalhos de Michael Gazzaniga, biólogo evolutivo, estudam as 
diferenças funcionais dos hemisférios cerebrais em pacientes com o corpus 
callosum5 seccionado, isto é, sem conexão entre o hemisfério esquerdo 
do cérebro – encarregado do pensamento lógico e da linguagem – e o 
hemisfério direito – mais especializado em tarefas espaciais e motoras. 
Gazzaniga sugere a existência de um mecanismo que integra todos os 
sistemas independentes e inconscientes do cérebro para chegar de uma 
forma unificada à consciência; ele chama esse mecanismo o interpretador:

The left hemisphere contains the interpreter, 
whose job is to interpret our behavior and our 
responses, whether cognitive or emotional, 
to environmental challenges. The interpreter 
constantly establishes a running narrative of our 
actions, emotions, thoughts and dreams. It is the 
glue that unifies our story and creates our sense 
of being a whole, rational agent (GAZZANIGA, 
1998, p. 174).

Buscando sustentação nas teorias neurocientíficas sobre o fenômeno 
do duplo, Gazzaniga, reconhecido pesquisador dessa área, também 
estuda pacientes com uma especial patologia chamada para-amnésia 
reduplicativa: “The standard interpretation of this syndrome is that the 
patient has made a duplicate copy of a place (or person) and insists 
that there are two” (GAZZANIGA, 1998, p. 136). Nestas pessoas, se 
produziria essa duplicação para dar conta de situações que o paciente 

5 Área que une os dois hemisférios cerebrais.
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não quer ou não pode admitir. O mecanismo interpretador do hemisfério 
esquerdo do cérebro, “as a result, creates a lot of imaginative stories” 
(GAZZANIGA, 1998, p. 137). No caso das duas obras literárias que 
analisamos neste trabalho, as conclusões do cientista norte-americano 
podem nos ajudar a compreender a figura do duplo nelas. No romance 
de Carvalho, o desdobramento de Michiyo em Setsuko, quando aquela 
conta a sua história para o nikkei, poderia se entender como uma escolha 
narrativa premeditada da velha para fugir da responsabilidade de seu 
comportamento; mas também como uma estratégia inconsciente do 
interpretador para dar sentido a sentimentos e ações contraditórias a um 
nível inconsciente. Os valores distintos que representam as variações do 
duplo Setsuko/Michiyo e inclusive os fatos que uma delas desconhece 
da outra encontram seu símile nas pesquisas de Gazzaniga sobre os 
cérebros separados em que, inconscientemente, a pessoa (através do seu 
hemisfério cerebral direito) age espontaneamente por um determinado 
motivo, para, posteriormente, o hemisfério esquerdo (da lógica, discurso 
e linguagem) inventar uma explicação coerente dos resultados dessa ação. 
O tema da culpa de Michiyo pode ser um dos detonadores da aparição do 
duplo: Michiyo manipula seu esposo, continua com seu amante e conta 
a sua história para o escritor Tanizaki, tudo com sérias consequências. 
Isso pode ser um dos motivos da aparente para-amnésia reduplicativa de 
Michiyo, que precisa reduplicar-se a si mesma para superar a dita culpa.

No caso de Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee, os fatos de 
Hallux se caracterizar como um narrador criativo e Marlowe como mais 
analítico favorecem o paralelismo com os hemisférios cerebrais direito 
e esquerdo dos pacientes de Gazzaniga sem corpus callosum, como se as 
personagens de Lago fossem dois aspectos de uma mesma entidade. Num 
momento do romance, Marlowe ao apresentar pela primeira vez as fichas de 
The original of Laura, este compara o romance à vida: “El original de Laura 
se asemeja a lo que nos pasa en la vida. Como en la vida, no hay ningún 
narrador encargado de controlar lo que pasa” (LAGO, 2013, p. 49). Com 
isso, ele parece negar o interpretador do qual fala Gazzaniga e que tanto 
no romance de Nabokov como no de Lago não consegue dar sentido aos 
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atos mentais contraditórios das suas personagens. Os informes de Marlowe 
sobre o The original of Laura criam uma personagem que é a mesma que lhe 
fez a encomenda, Hallux, fundindo-se finalmente com ele. Parece-nos que 
a estratégia narrativa de Lago, nessa linha pós-moderna de fragmentação, 
complexidade e instabilidade da identidade6, questiona através dum duplo 
irônico e brincalhão a certidão, unicidade e lógica da confluência dos 
diferentes mecanismos cerebrais que compõem o indivíduo. 

George Lakoff é um linguista que estuda a percepção cognitiva 
da identidade pessoal através de expressões da linguagem corrente, 
especificamente de metáforas conceituais que explicam como o ser humano 
entende a estrutura interna de uma pessoa como divisões inconsistentes. 
Lakoff distingue entre Subject [Sujeito] e Self [Eu], definindo-os da seguinte 
forma: “What we are calling the Subject/Self distinction is a distinction 
between a locus of judgment, will, and empathy on the one hand and a 
locus of physical properties, social roles, [emotions], real-world actions, 
etc. on the other” (LAKOFF, 1996, p. 97). Frases como: “Desculpe, hoje 
eu não sou eu mesmo”, “Como ele é por dentro de verdade?”, “Vou me 
forçar a estudar mais”, “O soldado nele pôde mais do que o escritor”, “Eu 
não me suporto”, “Me sinto desapontado comigo mesmo” etc., mostram 
algumas das possibilidades linguísticas que nos permitem entender a 
particularidade da nossa mente. Para Lakoff (1996, p. 116), “This system 
of metaphors allows us to conceptualize the experience of consciousness”. 
O caso do duplo na literatura seria um caso extremo e elaborado dessas 
metáforas linguísticas. Na metáfora do Split-Self [o Eu dividido], diferentes 
aspectos de uma pessoa se conceitualizam como pessoas diferentes: como 
vimos anteriormente, em O sol se põe em São Paulo, Setsuko é tradicional 
e inocente; Michiyo, moderna, ocidentalizada e esperta. Nas interações 
entre ambas é quando encontramos variações da metáfora True-to-yourself 
[fiel ao teu Eu], a qual Lakoff define com exemplos como: “I dissapointed 
myself” (LAKOFF, 1996, p. 109). No duplo de Carvalho, o Sujeito – Michiyo 

6  Stuart Hall (1992, p. 277), ao definir o sujeito pós-moderno, explica que “If we feel we 
have a unified identity from birth to death, it is only because we construct a comforting 
story or ‘narrative of the self’ about ourselves. The fully unified, completed, secure and 
coherent identity is a fantasy”.
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– pode trair ou decepcionar o Eu – Setsuko –, como Michiyo mentia para 
Setsuko nas suas intenções e “não era de todo impossível que ela estivesse 
apaixonada desde o início” (CARVALHO, 2007, p. 51).

Em Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee, Hallux é criativo, 
e Marlowe, analítico, fato que já constitui uma primeira condição para 
a metáfora do Split Self. Ademais, na linguagem dos diálogos também 
encontramos algumas mostras relacionadas com as metáforas de Lakoff, 
especialmente nos confrontos entre ambos: no seu primeiro encontro, 
Hallux recrimina Marlowe por escrever livros de má qualidade como 
escritor fantasma: “¿Qué tiene que ver esto con la literatura? ¿No le 
repugna ser partícipe de esta gigantesca operación?” (LAGO, 2013, p. 20). 
A declaração (True-to-Yourself metaphor) é como se o escritor confessasse: 
“Eu me repugno a mi mesmo por escrever best-sellers”. Outra das metáforas 
de Lakoff é a do Self-Sacrifice complex metaphor [complexo de metáforas de 
auto-sacrifício], um dos exemplos seria “She sacrificed herself for her family” 
(LAKOFF, 1996, p. 115). No final do romance de Lago, embora a personagem 
de Marlowe insista em que “No estoy muerto, solo borrado” (LAGO, 2013, p. 
271), ele desaparece para que Hallux possa ter protagonismo na história.

Segundo Culpeper (2002), o leitor cria uma impressão das personagens a 
partir do texto, mas também os interpreta, assim como suas ações, a partir de 
processos e experiências da vida real, atribuindo-lhes qualidades e atributos 
humanos através dos chamados schemata do leitor ou roteiros cognitivos 
preexistentes ao texto. O teórico britânico explica o processo assim:

First impressions of characters are guided 
by schemata, which, once activated, offer a 
scaffolding for incoming character information. 
Moreover, schemata allow us to make further 
knowledge–based inferences, and thereby 
flesh-out our impressions of character. This, 
incidentally, enables us to account for the 
complexity and indeterminacy of character 
(CULPEPER, 2002, p. 262-263).
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No caso dos duplos considerados neste trabalho, estes são apresentados 
inicialmente como personagens diferenciadas que o leitor completa, 
realizando inferências a partir do mostrado no texto. O problema começa 
com indeterminações ou ambiguidades na sua caracterização, como uma 
personagem que parece não ser quem é: em O sol se põe em São Paulo, 
Setsuko é caracterizada como “O nariz era pontudo. Não correspondia 
ao padrão oriental... Era o contrário de si mesma, de tudo o que se podia 
imaginar de uma velha japonesa” (CARVALHO, 2007, p. 13-14), enquanto 
Michiyo “agia como se o passado não tivesse nenhum peso e tudo estivesse 
sempre por construir” (CARVALHO, 2007, p. 50). Trata-se de personagens 
ambíguas, inconclusas, em construção.

Com Marlowe e Hallux, as confusões entre seus nomes, seus diálogos 
impossíveis em termos espaço-temporais e as interações com outras 
personagens, a situação é de incoerência, fazendo que o leitor desumanize 
essas personagens e preste mais atenção ao texto mesmo questionando e 
modificando seus próprios schemata. Culpeper mostra esta possibilidade: 

With regard to characterization, a writer can 
present incoherent, ambiguous or unusual 
information about a character in order to prevent 
the reader from any easy integration of schematic 
and textual information. This forces the reader 
to rely more heavily on the information in the 
textbase (CULPEPER, 2002, p. 267).

Em casos extremos como o do duplo, e especialmente quando este 
surge da fusão de duas personagens anteriormente independentes, 
produz-se, na leitura, um processo chamado de reorganização dramática, 
que consiste em um câmbio ou uma reorganização cognitiva no leitor 
de uma categoria esquemática para outra. Nos romances de Carvalho e 
Lago, isto não é produzido repentinamente senão produto de um processo 
com indícios graduais que vão quebrando os schemata iniciais do leitor 
até este perceber finalmente que Setsuko era uma invenção de Michiyo, e 
que Marlowe e Hallux eram dois aspectos de uma mesma personagem na 
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forma de vozes diferenciadas. Após modificar expectativas cognitivas de 
compreensão das personagens, finalmente, o leitor está preparado para 
aceitar a figura do duplo.

REfERÊNCiAS

CARVALHO, B. O Sol se põe em São Paulo. Lisboa: Cotovia, 2007.

CULPEPER, J. A cognitive stylistics approach to characterization. In SEMINO, 
E.; ______. (eds.). Cognitive Stylistics. Language and cognition in text analysis. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2002, p. 251-
278.

DOLEŽEL, L. Le triangle du double. Un champ thématique. Poétique, n. 64, Seuil, 
1985, p. 463-472.

DOLEŽEL, L. Mímesis y mundos posibles. In: GARRIDO DOMíNGUEZ, A. (Org.). 
Teorías de la ficción literaria. Madrid: Arco Libros, 1997, p. 69-94.

GAZZANIGA, M. S. The Mind’s Past. Berkeley: University of California Press, 1998.

HALL, S. The question of cultural identity. In: ______; MCGREW, A. G.; HELD, D. 
(Org.) Modernity and its futures. Cambridge: Polity Press/Open University, 1992, 
p. 273-325.

LAGO, E. Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee. Barcelona: Malpaso, 2013.

LAKOFF, G. Sorry, I’m not Myself Today: The Metaphor System for Conceptualizing 
the Self. In: FAUCONNIER, G.; SWEETSER, E. (Org.). Spaces Worlds and Grammar, 
1996, p. 91-123.

TANIZAKI, J. Shinchô Nihon Bungaku. Manji. Tokio: Shinchôsha, 1970.



53<< sumário

O miTO dE iNÊS dE CASTRO SOb O duPLO OLHAR 
dE ANTóNiO fERREiRA E JÚLiO dANTAS

Flavia Maria Corradin1

PALAVRA iNiCiAL

Júlio Dantas2, escritor português conhecido aquém e além-mar, foi sócio 
da Academia das Ciências de Lisboa3 e da Academia Brasileira de Letras. 
Cursou Medicina na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, onde defendeu a tese 
Poetas e pintores de Rilhafoles, em 1900. Dedicou-se, à política, à diplomacia 
e às artes, tendo-se destacado, no âmbito literário como dramaturgo, além 
de suas incursões pela poesia, pela prosa e pelo jornalismo.

O cruzamento das ideias manifestadas em uma de suas crônicas, aquela 
intitulada Os imitadores (1921), com um de seus textos teatrais, A Castro 
(1920)4, revela obviamente uma perspectiva intertextual, notadamente 
com Castro (1587), de António Ferreira. Além do enfoque intertextual e 
mesmo dialógico, a presente comunicação também focaliza a questão do 

1  Professora Livre-Docente (Associada) vinculada ao Programa de Literatura 
Portuguesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo. Coordenadora da Graduação de Literatura Portuguesa. Orientadora do 
genial Carlos Gontijo. Coordenadora do Projeto Autor por Autor: a literatura e a história 
portuguesas à luz do teatro (USP/CNPq).

2 Lagos, 19 de Maio de 1876/ Lisboa, 25 de Maio de 1962. Literato e político português. 
Terminou sua carreira pública como embaixador de Portugal no Brasil (1941-1949). 
Considerado retrógrado por alguns intelectuais coevos, dentre eles podemos citar o 
nome de Almada Negreiros, que escreveu o Manifesto Anti-Dantas que, publicamente o 
desconsiderou. Foi eleito sócio da Academia de Ciências de Lisboa (1908), instituição a 
que presidiu a partir de 1922.

3 A Academia das Ciências de Lisboa é uma das mais antigas instituições científicas 
nacionais de existência contínua, tendo sido fundada no dia 24 de Dezembro de 1779 
durante o reinado de D. Maria I, sobre o lema: NISI UTILE EST QUOD FACIMUS STULTA 
EST GLORIA. Seus principais objetivos contemplam os diferentes campos da cultura.

4  A Castro subiu à cena na noite de 5 de agosto de 1920, no Teatro Nacional Almeida 
Garrett – hoje D. Maria II –, com Amélia Rey Colaço no papel título.
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duplo, que parece presidir a visão que o dramaturgo novecentista revela 
acerca de D. Pedro I, de Portugal. As discussões em torno do duplo, oriundas 
dos encontros com os integrantes do projeto de pesquisa O outro eu: 
fragmentações e desdobramentos do sujeito na literatura contemporânea, 
estão na gênese deste ensaio.

Talvez soe estranho tratarmos neste ensaio de autor (ou autores?) 
não tão contemporâneos assim, porém como o tema que desenvolvem 
percorre a Literatura, notadamente a Literatura Portuguesa, há sete 
séculos, transformando-se num mito literário, consideramos pertinente 
tal investigação mesmo num grupo de estudos cuja principal preocupação 
se circunscreva à literatura contemporânea.

Em TORNO dA imitatiO E dA emulatiO

Na crônica, Júlio Dantas aponta, à luz dos ensinamentos horacianos, 
que a imitação é nobre “quando o escritor se apropria de elementos da 
obra alheia para os valorizar, para os renovar, para os fecundar, para lhes 
imprimir um caráter e uma expressão nova” (DANTAS, 1921, p. 8), em 
oposição aos falsificadores, aos parasitas, aos sósias literários, ou seja, 
àqueles que “macaqueiam sem criar”, “que imitam sem engrandecer”, “que 
se limitam a utilizar o motivo de sugestão ou o elemento de efabulação, 
e vão até ao roubo do próprio carácter, da própria individualidade, da 
própria fisionomia do escritor” (DANTAS, 1921, p. 8).

Linhas à frente, o autor d’ A ceia dos cardeais, tomando como exemplo 
a obra de Fialho de Almeida, vem revelar que o “plágio literário” é uma 
forma de reverenciar o autor e/ou a obra imitada, na medida em que lhe 
extrai “personalidade”. Assim, segundo Dantas, “plagiar é, implicitamente, 
admirar” (DANTAS, 1921, p. 10). Contudo, esclarece que comumente o 
imitado é o clichê, isto é, as fórmulas estéreis e artificiais, enfim, os excessos 
utilizados pelo paradigma, transformando os imitadores em verdadeiros 
“demolidores inconscientes do escritor que copiam” (DANTAS, 1921, p. 
11). Termina Júlio Dantas a curta crônica reproduzindo as palavras do 
autor de A madona do campo santo: “─ Sabe você porque é que os meus 
imitadores me detestam? É porque imaginam que sou eu que os copio a 
eles” (DANTAS, 1921, p. 12).



55<< sumário

A crônica de Júlio Dantas leva-nos a pensar em algumas reflexões que 
partem de conceitos retóricos como a imitatio, que surge do conceito grego 
de mimesis, concebida como a imitação de uma ação. A partir dos latinos, 
especialmente Quintiliano, ela se torna uma tópica retórica para elaboração 
de escrituras que vai além de seus modelos formais. Imitatio, portanto, em 
literatura, é tomar a obra de alguém e reproduzi-la. Mas não é a simples 
reprodução, pois a imitatio está intrinsecamente agregada à inventio, isto, 
é à originalidade; ou a emulatio, que se diferencia da imitativo porque 
requer, primeiramente, uma intenção do autor em superar o paradigma 
tomado. Estamos, pois, diante da imitação superadora e recriadora de que 
fala Horácio. A superação deve ser atingida, levando em conta “os temas, 
os processos, os recursos estilísticos, as soluções estruturais, mas de modo 
a preservar a autenticidade individual” ou ainda considerando “a imitação 
como um estímulo à criação original, ousada, que permita, inclusive, 
ultrapassar o modelo” (MOISÉS, 2004, p. 238). Aqui se leva em conta também 
o conceito de delectare, pois o leitor/espectador deve sentir maior prazer, 
apreciar com mais intensidade, enfim, satisfazer-se mais completamente 
com a imitação do que com o modelo5. Conforme aponta magistralmente 
no século XVII, Francisco Manuel de Melo, “quem imita melhore, acrescente, 
diminua e troque; ou, senão, seja tido por bisonho” (MELO, s.d., p. 41).

Como se posiciona Júlio Dantas diante de tais conceitos? Para ele há uma 
nítida diferença entre o plagiador ─ aquele que assina ou apresenta como sua 
obra artística ou científica de outrem, aquele que imita trabalho alheio – e o 
mero imitador – aquele que faz exatamente o que outro já fez, que reproduz à 
semelhança de, que tem por modelo ou norma, que tenta reproduzir o estilo 
ou a maneira de (um artista), que arremeda, repete, reproduz, copia, que 
falsifica, que é semelhante a, que apresenta falsa aparência –, embora, como 
podemos perceber pelos verbetes adaptados do Novo Dicionário Aurélio 
(2001), não haja qualquer divergência importante entre as duas atitudes.

Poderíamos considerar, portanto, que faltou a Júlio Dantas não 
a compreensão das duas atitudes, mas a incapacidade de exprimir 
verbalmente um e outro procedimento.

5 Os conceitos foram definidos a partir da leitura de Curtius (1996), Barata (1985), 
Hansen (2004), Carvalho (2007), Moisés (2004) e Lausberg (1968), dentre outros. 
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Se pensarmos tais noções na modernidade, estaríamos diante de 
aspectos relacionados à questão da intertextualidade, ou melhor, àquilo 
que costumamos chamar de níveis do diálogo intertextual, ou ainda de 
atitudes assumidas pelo intertexto frente ao paradigma. Tais atitudes 
poderiam ser assim sintetizadas:

Reverenciadora, uma vez que repete formal e conteudisticamente a 
cosmovisão do paradigma sem acrescentar-lhe nada. Estaríamos no nível 
parafrásico do diálogo intertextual;

Denegridora, na medida em que imprime um tom dessacralizador ao 
modelo, isto é, rebaixando-lhe o sentido original. Processo empreendido 
pela paródia;

Aprimoradora, porque acrescenta ao modelo uma nova visão de 
mundo, ou seja, extrai do paradigma todas as possibilidades que não foram 
aí desenvolvidas. Nessa atitude, defrontar-nos-íamos com a estilização.

Tais conceitos tornam-se relevantes para que possamos compreender e 
aferir a empreitada d’ A Castro de Júlio Dantas frente ao modelo ferreiriano, 
uma vez que na edição de 1920, da Imprensa Portugal-Brasil, abaixo do 
título aparece “Adaptação, em 4actos, de CASTRO, de António Ferreira”.

Vale a pena notar que este ensaio tratará da relação intertextual dos 
dois textos supracitados, deixando de lado, portanto, tanto os textos que 
estão na gênese da peça de António Ferreira, quanto aqueles que estão 
inscritos no longo intervalo temporal que separa Dantas de Ferreira.

CASTRO VERSuS A CASTRO

Comecemos pelo início. Examinemos o pré-texto, que serve de 
apresentação à peça impressa. Ali, Dantas revela que “durante mais de 
três séculos, este monumento [Castro] do nosso teatro arcaico não se 
representou”, cabendo-lhe

agora a honra de reanimar a obra-prima de 
António Ferreira, restituindo-a, palpitante de 
vida, ao teatro português, e fazendo-a aplaudir, 
ao fim de trezentos e trinta e três anos de 
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esquecimento, não apenas com o frio respeito 
protocolar com que é de uso acolher estas 
gloriosas múmias clássicas, mas com aquela 
comoção profunda e aquele entusiasmo vibrante 
que na alma das multidões só dispertam [sic] as 
grandes obras de teatro, dominadoras e eternas 
(DANTAS, 1920, s/p).

O excerto revela que a intenção do autor d’A Severa é “reanimar a obra-
prima de António Ferreira”, portanto não intenta criar, a partir de um 
modelo pretérito, um intertexto que dialogue com ele no nível da paródia 
ou da estilização. Imprime-lhe, pois, apenas acréscimos, supressões e 
supressões/acréscimos, mecanismos intertextuais ancilares, que não 
concorrem para a dessacralização paródica ou aprimoramento estilizador 
do intertexto, uma vez que objetivam tão-somente atualizar o texto 
quinhentista, adequando-o ao leitor/espectador moderno, uma vez que 
Dantas certifica tratar-se de uma

obra reconhecidamente insusceptível de se 
representar no texto integral, a não ser a título 
de reconhecimento erudito [...] foi necessário, 
portanto, afim [sic] de tornar possível a 
sua realização scénica e de assegurar a sua 
viabilidade perante as exigências do público 
moderno, introduzir modificações profundas 
quer na sua estrutura, quer na sua dinâmica, que 
na sua expressão. [...] Esta adaptação da Castro, 
que agora se dá à estampa depois de aceita, 
sancionada e legitimada pelo aplauso do público, 
difere, pois, sensivelmente, do texto original de 
António Ferreira: criaram-se nela personagens 
novas; reuniram-se num ato único, o 3º e 4º 
episódios; atenuou-se a parte do coro, fazendo-
se cantar apenas os párodos, e distribuindo-
se os stásima por coriféus integrados na ação; 
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procurou-se obter o máximo de movimento 
compatível com a dignidade hierática da 
tragédia, e o máximo de lógica e de clareza 
na dedução dos seus elementos dramáticos; 
modificaram-se, eliminaram-se, substituíram-se 
e acrescentaram-se versos, sempre que isto foi 
conveniente para maio limpidez da expressão e 
melhor compreensão das situações... (DANTAS, 
1920, s/p).

Se algures Júlio Dantas defende o plagiar em detrimento do imitar, a 
análise e interpretação d’A Castro revela, conforme ele mesmo já aponta no 
final da apresentação a que vimos nos referindo que “duma tragédia morta 
fez-se uma tragédia viva”, na medida em que considera ter reverenciado a 
memória de António Ferreira tendo-lhe prestado a maior homenagem, isto 
é, “arrancando a Castro à poeira das bibliotecas, onde só a conheciam os ratos 
e os filólogos, para, ao fim de três longos séculos a atirar, em pleno esplendor e 
em plena glória, para a luz ofuscante do teatro” (DANTAS, 1920, s/p).

Examinemos a peça de Júlio Dantas para detectar o nível do diálogo 
empreendido.

Se partirmos do título de ambos os textos, verificaremos, entretanto, 
uma diferença marcante. O paradigma intitula-se Castro, o que permite 
notar já uma influência clássica, uma vez que apresenta um nome próprio, a 
exemplo de tragédias gregas como Fedra, Antígona ou Electra, porém já aqui 
o quinhentista imprime uma alteração ao referir a uma família de sobrenome 
Castro, e não a um membro específico da família como ocorre na peça do autor 
novecentista, que deixa claro tratar seu texto de uma determinada pessoa do 
sexo feminino da família Castro, ao utilizar o artigo definido “a”.

Se tomarmos o paradigma, podemos ler várias sugestões na escolha 
do título, além da que já notamos. Em primeiro lugar, parece que a falha 
trágica que está na composição da personagem é o fato de ela ser uma 
Castro, filha de D. Pedro Fernandez de Castro, neto de D. Sancho IV, de 
Castela, portanto um perigo para a sucessão portuguesa, fato propulsor do 
conflito da peça, já que D. Afonso IV deverá decidir ou não pela condenação 
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da protagonista, elemento que convenhamos também a distancia do fatum 
grego. Inês pode não ter escolha, mas Afonso IV tem. Ao substituir um 
nome próprio pelo sobrenome, Ferreira também leva-nos a pensar que 
não intitula seu texto de Inês porque este nome etimologicamente deriva 
de agnus, o cordeiro sacrificial, símbolo da pureza e inocência, conforme 
alusão de D. Pedro no v. 102: “aquela ovelha mansa, inocente, fermosa, 
simples, casta”. Ferreira caracteriza-a a partir da hamartia, uma vez que 
a considera adúltera – lembremos que o adúltero é Pedro, casado com D. 
Constança e não Inês que é solteira –, portanto não tão pura e casta assim, 
o que o levaria a recusar a ideia da “ovelha sacrificial”, considerando-a 
aristotelicamente uma personagem meã: nem perfeita, nem reprovável 
moralmente. Tais considerações levam-nos a apontar que a personagem 
Inês de Castro apenas aparentemente protagoniza o texto de Ferreira, 
uma vez que a grande personagem da peça é o rei D. Afonso IV, único a 
revelar um conflito, uma vez que está dividido entre a questão de Estado, 
condenar Inês, porque ela não poderia ser rainha de Portugal, graças à 
influência de sua família na corte inimiga, ou absolvê-la, na medida em 
que ela parece amar o infante acima de qualquer coisa. Afonso IV está, 
pois, dividido entre ser rei, tendo, portanto que cumprir com os desígnios 
que lhe cabem, e ser pai, aceitando a escolha afetiva de seu filho. O 
conflito trágico definir-se-ia como uma aporia, compreendida enquanto 
um dilema entre opiniões contrárias igualmente concludentes e válidas, 
em resposta a uma questão. Tal decisão revela-se uma opção, que se quer 
pessoal e livre, pondo-se em jogo a vontade, o livre-arbítrio. Embora difícil 
decidir, não podemos considerar que D. Afonso esteja diante do fatum, do 
inexorável destino que pesa sobre as personagens das tragédias gregas, 
conforme já aludimos anteriormente. Ao enfatizar a difícil decisão que tem 
pela frente, pesa ainda sobre o Monarca uma espécie de polução ancestral, 
uma vez que seu pai o preterira em detrimento de seu meio-irmão Afonso 
Sanches. Optando pelo Estado e condenando Inês, o monarca reacende a 
maldição que toma conta da família real, transformando a relação já pouco 
amistosa que mantém com o filho Pedro numa guerra, como efetivamente 
ocorrerá. Gostaríamos de apontar ainda um outro aspecto que vem 
corroborar o enfoque que Ferreira dá à peça, priorizando a questão de 
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Estado frente ao caráter amoroso e lírico que lhe imprime, por exemplo 
Camões nas estâncias 118 a 135 do canto III de Os lusíadas, Pedro e Inês 
jamais contracenam, portanto todo o foco amoroso não é externado entre 
as personagens, mas revelado por Inês à Ama e por Pedro ao Secretário, o 
que, convenhamos, esfria o tom amoroso.

O intertexto apresenta uma rubrica inicial que ambienta o Ato I da peça 
– Quinta do Pombal, perto dos Paços de Santa-Clara, em Coimbra, junto à 
fonte dos Amores, na névoa doirada da manhã –, onde está sentada a “colo 
de garça”, epíteto que imortalizou D. Inês, acompanhada de suas donzelas, 
que desempenharão a função do coro grego, e de sua Ama. Devemos 
notar ainda que, excetuando-se as intervenções do Coro, que se manifesta 
em versos (a/b/c/a/b/c), os diálogos são em prosa acompanhando os 
preceitos do drama, conforme define Victor Hugo no prefácio de Cromwell. 
Note-se ainda uma outra questão, de ordem estrutural, que promove 
alteração do paradigma em relação ao intertexto. Enquanto, aquele, para a 
composição de sua tragédia6, obedece aos ensinamentos de Horácio, cujo 
peso pedagógico da Epístola aos Pisões datava da Idade Média – “e seja o 
meu Horácio a quem obedeço” (FERREIRA, 1971, p. 184) – desenvolve o 
tema inesiano em cinco longos atos, este é bastante mais enxuto, tratando 
a matéria em quatro atos, muito mais curtos.

No âmbito do conteúdo, embora a cena I do primeiro ato inicie 
ferreirianamente, com o diálogo (ou será desabafo premonitório?), 
ainda que mais conciso entre Inês e a Ama, já na cena IIhá uma distinção 
marcante em relação ao modelo, uma vez que D. Pedro e seu Aio vêm 
contracenar com elas. O encontro entre Inês e Pedro trará uma carga 
fundamentalmente lírica ao intertexto, conforme podemos corroborar 
pelas rubricas e falas retiradas da referida cena:

INFANTE, aparecendo ao F., com o AIO
Inês!

6 Embora tenhamos alguma ou muita dificuldade em pensar a tragédia depois do 
advento do Cristianismo, respeitaremos aqui a designação conforme se estabelece na 
fortuna crítica de Castro, de Antônio Ferreira. Deixamos, no entanto, registrada nossa 
intenção de discutir a questão em outro espaço. 
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INÊS, apaixonadamente, indo cair-lhe nos braços
Ó meu Infante!
(...)
INFANTE, desprendendo-a dos braços
Vai Inês!
INÊS, olhando-o encantada
Meu Infante!
INFANTE
Vive leda!
Vive segura! Que me importa a morte!
Antes morrer do que viver sem ti!
INÊS, subindo, e atirando-lhe beijos, num enlevo
Meu senhor, meu Infante, minha vida! 
(DANTAS, 1920, p. 23-25)7

O fato de haver o encontro entre Inês e Pedro revela a intenção de 
Dantas, privilegiar o aspecto lírico-amoroso do mito, sem descurar, 
contudo, da questão de Estado que norteia o enfoque do paradigma, 
e fica patente na longa cena II do segundo ato, que conta com cerca de 
onze páginas, só comparável em extensão àquela em que efetivamente 
Inês é morta (cena III do terceiro ato, com cerca de dezesseis páginas), 
em que contracenam o Rei, Pacheco, Coelho e Gonçalves, que tudo fazem 
para convencer Afonso IV da necessidade imperativa de matar D. Inês. 
Destaquemos, dentre os muitos argumentos trazidos pelos Conselheiros, 
alguns poucos que concorrem para a decisão do Monarca:

Pacheco
Ser duro, mas ser justo: isso é ser rei. (DANTAS, 
1920, p. 39);
Coelho
Pode um rei mandar matar sem culpa, mas com 
causa (DANTAS, 1920, p. 41);
Coelho

7  Na cena IV do primeiro ato também contracenam Inês e Pedro. Aqui o Infante também 
receia pela sorte da amada.
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O bem geral, quer Deus que mais se estime que 
o bem particular. (DANTAS, 1920, p. 45);
Pacheco
Os juízos dos reis, Deus os inspira! (DANTAS, 
1920, p. 48).

Apontemos agora alguns dos argumentos do Rei contrários à morte da 
“colo de garça”:

Matar quem não tem culpa? (DANTAS, 1920, p. 41);
Que lei há que a condene, ou que justiça? 
(DANTAS, 1920, p. 41);
Que crime é o dela? (DANTAS, 1920, p. 41);
Matá-la não que é rigoroso e iníquo. (DANTAS, 
1920, p. 44);
Se Deus o quer, amigos, Deus o faça, cuja vontade 
é lei e a minha não. (DANTAS, 1920, p. 44);
Não mato uma inocente. (DANTAS, 1920, p. 44).

Afonso IV, doloroso, angustiado e suplicante, acaba cedendo aos 
argumentos dos Conselheiros, consentindo no desenlace trágico, conforme 
depreendemos da cena III deste terceiro ato:

[...] A Realeza, Senhor, é um captiveiro; É a 
servidão na púrpura; é o inferno na alma! ─ 
Temo o filho, temo os homens. Dissimulo com 
uns, suspeito de outros; tremo das sombras; fujo 
de mim mesmo; E entre um filho rebelde e um 
povo irado, sofro, e suspiro, e gemo, e dissimulo! 
(DANTAS, 1920, p. 48-49)

Apontemos um outro elemento que traz uma alteração em relação ao 
paradigma. Aqui, seguindo os ensinamentos de Horácio, não há morte em 
cena. No quarto ato, o Coro I, por meio de uma sextina, narra a morte de 
Inês, acentuando o fato de que “matou-a Amor”, em seguida, O Coro II, 
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utilizando versos sáficos, também aponta para a “tragédia triste”, “pedindo 
crua vingança”, já que moça inocente por amor só morta”. O intertexto, no 
entanto, infringe a regra horaciana e faz questão de provocar “horror” 
nos leitores/espectadores, uma vez que, embora sofra golpes de espada 
desferidos por Coelho, Pacheco e Gonçalves no interior de sua câmara, 
conforme anuncia a rubrica, “Inês surge à porta da alcova”, “ensanguentada, 
ferida de morte; crispa as mãos na tapeçaria; grita, mas a voz estrangula-
se-lhe na garganta; cai morta em cena” (DANTAS, 1920, p. 75).

Notemos que o diálogo travado entre paradigma e intertexto pouco 
traz de novo, mantendo essencialmente, no nível do conteúdo, a proposta 
ferreiriana. Os acréscimos empreendidos por Dantas não nos permitem, 
portanto, categorizar a relação intertextual travada entre modelo e 
intertexto como estilizador. É certo, entretanto, que Júlio Dantas fez uma 
boa adaptação do texto de Ferreira para os palcos modernos, tornando, 
se assim podemos dizer, a peça bastante palatável e adaptada ao gosto de 
sua contemporaneidade. Em última instância, poderíamos apontar que o autor 
novecentista tem bom domínio do fazer teatral já revelado, outrossim, em 
sua crônica Como se faz uma peça? (DANTAS, 1921, p. 115-122) quando 
revela a necessidade de se estruturar perfeitamente a ação, já que “as 
peças valem mais pelo que nelas se faz, do que pelo que nelas se diz” 
(PRADO, 2005, p. 117), além de criar personagens consistentes, uma vez 
que “é indispensável que cada personagem tenha a sua composição, a sua 
fisionomia, o seu caráter, a sua história pessoal, a sua atmosfera pessoal 
própria” (PRADO, 2005, p. 119).

O duplO NAS CARACTERíSTiCAS dE PERSONAgEm

O confronto d’A Castro (1920), de Dantas, frente a Castro (1971) 
Antônio Ferreira pode ser lido à luz da teoria do duplo. Sem nos determos 
longamente diante do conceito, consideramos poder apontar diferentes 
categorias de duplo no diálogo intertextual estabelecido nas duas peças. 
Cabe, em primeiro lugar, examinar a relação dúplice que se instala entre 
as personagens de D. Afonso IV – encontrada, conforme já nos referimos, 
tanto no modelo quanto no intertexto, que apresentam essencialmente 
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as mesmas características de personagem, ou seja, um homem dividido 
entre ser Rei e ser Pai – e o Velho, personagem acrescentada no intertexto. 
O conflito que se instala no Monarca frente à decisão de matar Inês de 
Castro, ou pelo menos, de autorizar seu assassinato, em cumprimento do 
dever, isto é, guiado pelas razões de Estado, ou de salvá-la para, digamos, 
exercitar seu lado afetivo paterno, conforme já ficou patente anteriormente. 
Entretanto, na primeira cena do segundo ato da peça de Dantas, surge a 
figura de um Velho, descrito na rubrica que abre o ato, como “corifeu do 
coro trágico”. Na Cena I, contracenarão Rei, Pacheco, Coelho, Gonçalves e 
o referido Velho, um homem do povo, que funcionará como uma espécie 
de alter ego do Monarca, já que se mostra como sua identidade mais 
íntima, devendo ocultar-se frente às funções que o dever de Estado exige. 
Poder-se-ia dizer que o Velho se revela como a face secreta, o ângulo a ser 
escondido da identidade de Afonso IV, aquele que pensa, fala e tenta agir 
como homem e como pai, enquanto seu ego está revestido da e na figura 
de Monarca. Se pensarmos junguianamente, poderíamos dizer que Afonso 
é, por um lado, um eu que assume a máscara social de sétimo soberano 
de Portugal, cognominado O Bravo, mas também é o marido de D. Beatriz, 
pai de Leonor, Maria e Pedro, seu verdadeiro eu? No longo “monólogo” do 
Velho, temos a descrição deste Afonso, visto como homem amargurado 
pelo peso da Coroa, que talvez busque somente o meio termo proposto 
por Aristóteles, em sua Ética a Nicômano. Ouçamo-lo:

Quanto mais livre, quanto mais seguro é aquele 
estado que, de si contente, permite que se viva 
numa honesta Mediania! Tristes pobrezas, 
ninguém as deseje; cegas riquezas, ninguém as 
procure: num meio honesto está a felicidade 
os céus e terra. Reis poderosos, príncipes, 
monarcas, sobre nós pondes vossos pés, pisai-
nos: mas sobre vós está sempre a fortuna; 
nós, livres dela. Nos altos muros soam mais os 
ventos; as mais crescidas árvores derribam; 
a mais inchada vela, o mar a rompe; as torres 
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caem. Pompas e ventos, títulos famosos, não 
dão descanso nem mais doce sono; antes mais 
cansam, antes mais destroem, antes mais 
matam. Como se volvem pelo mar as ondas, 
assim se volvem esses peitos cheios: e nunca 
fartos, nunca satisfeitos, nunca seguros. Quem 
mais deseja, muitas vezes se acha triste e 
enganado: poucas vezes dorme, temendo o fogo, 
o vento, o ar, as sombras; temendo os homens. 
Rei poderoso, tu porque desejas nunca ter 
reino? Porque essa coroa chamas pesada? Pelo 
peso d’alma que te assoberba. Tristes pobrezas, 
ninguém as deseje, cegas riquezas, ninguém as 
procure... (DANTAS, 1920, p. 35-37).

Entretanto, na cena seguinte, o Monarca assume a máscara de Afonso 
IV, reconhecendo que:

Ó cetro rico! A quem não te conhece, como és 
formoso e belo! E quem soubesse quão diferente 
és do que prometes, neste chão que te achasse, 
quereria pisar-te antes aos pés, que levantar-
te. Não louvo os que te louvam por impérios, a 
ferro, a sangue, a fogo; mas aqueles (Ó grandeza 
espantos e ânimo leve!) que, tendo-os muito 
grandes, os deixaram (DANTAS, 1920, p. 37-38).

Estamos, pois, diante daquela visão do duplo que se configura como 
uma entidade que se formou algures, extrinsecamente ao “eu”. Assim, o 
duplo pode ser mais do que uma parte integrante do “eu”, originando-se, 
digamos externamente, sem que tenha de surgir necessariamente da sua 
interioridade (cf. CUNHA, 2012).

Se tomarmos a figura do Infante no intertexto dantiano, perceberemos 
que ela também pode ser examinada à luz do conceito do duplo, que agora 
apresenta, de acordo com o julgamento do “eu”, características negativas, 
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resultantes de um processo de oposição entre o “eu” e o seu duplo, pela 
constatação de uma não correspondência de traços ou características afins. 
Desta forma, podemos deparar com um ambiente ou contexto em que o 
sujeito e o seu duplo coexistem em perfeita simbiose, ou então, que sujeito 
e o seu duplo afirmam-se e afastam-se pela iminência de uma diferença 
consagrada (CUNHA, 2012) primeiro ato delineia D. Pedro a partir de 
características positivas, como podemos perceber pelo tom amorosamente 
lírico com que ele aparece na cena dois (Já quando amor nasceu, nasceu ao 
mundo vida, claros raios ao sol, luz às estrelas. O céu resplandeceu, e, de 
sua luz vencida, a escuridão mostrou as coisas belas – Dantas, 1920, p. 23) 
ou temeroso pela sorte da amada, conforme deixa patente a cena seguinte 
(Deus, Senhor piedoso, pai do mundo [...] fortalece o meu peito; arma-me 
todo de paciência igual à dura afronta. Sossega os alvoroços deste povo, 
a fúria de meu pai [...] Sou humano, senhor. Tentações grandes vencem 
ânimos fortes. Minha Inês! – Dantas, 1920, p. 25) ou ainda marcado pela 
ternura ao abraçar Inês no final deste primeiro ato, embora aqui já se 
insinue a transformação no interior da personagem, como aponta com 
clareza a rubrica final (mudando a sua expressão bárbara num sorriso de 
ternura). Os atos seguintes trazem à tona o lado, até agora obscuro, de 
Pedro: um homem louco (correndo pela casa como louco – Dantas, 1920, p. 
24) cruel, epíteto pelo qual a História o consagrou, e vingativo:

Rei cruel, rei três vezes inimigo, eu te renego 
de meu pai! Mataste-a: vais pagar-me o seu 
sangue, gota a gota! 
Arrancando a espada:
Que o fogo lavre e arrase a tua terra; que o 
sangue corra; que a vingança ruja; que, por 
onde eu passar, só haja morte e ruínas; que o 
próprio Deus se espante de mim! – Amigos, já 
não tenho pai! (Dantas, 1920, p. 87)
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O duplO na relação paradigma/intertexto

Conforme já deixamos entrever em Castro versus A Castro, o diálogo 
travado entre as duas peças revela uma relação que pouco foge do nível 
parafrásico, uma vez que Dantas não parece ter promovido alterações 
que impliquem a dessacralização do modelo, como se espera da paródia, 
nem tampouco o aprimoramento no nível do conteúdo, característico da 
estilização. Estamos, pois, diante de uma peça que apenas, aliás, como já 
deixa patente Júlio Dantas no texto introdutório, pretende “reanimar a 
obra-prima de António Ferreira”. Para tanto, afirma o autor novecentista 
foi preciso “introduzir modificações profundas quer na sua estrutura, 
quer na sua dinâmica, quer na sua expressão” (DANTAS, 1920, p. XX). Que 
alterações são estas? Aponta-as o próprio Dantas:

1. “criaram-se nela personagens novas.” Perguntamos: Quais? Parece-
nos que a resposta só pode ser uma: O Velho, realmente uma 
personagem acrescentada no intertexto, que, no entanto, apenas 
dá voz ao lado humano do pai, e marido Afonso, características de 
personagens já desenvolvidas no paradigma, uma vez que, conforme 
também já aludimos, o Rei é a grande personagem ferreiriana, na 
medida em que se mostra conflituoso, dividido, apórico, duplicado, 
até o ponto de, a nosso ver, merecer intitular a tragédia que deveria 
chamar-se: Afonso IV. Portanto, o acréscimo nos parece bastante 
pertinente, mas não a ponto de efetivar uma real estilização, uma vez 
que a ideia já está em gérmen no paradigma;

2. “reuniram-se, num ato único o 3º e 4º episódios”, ou melhor, o terceiro e 
quarto atos. Assim, as premonições de Inês, o longo diálogo desta com 
a Ama, o coro, que também funciona como oráculo da triste fortuna de 
Inês, os apelos da “colo de garça” em prol de sua inocência, ou seja, seus 
pedidos de clemência ao Rei, a intervenção decisiva dos Conselheiros e 
a sorte final de Inês de Castro são resumidos de modo a tornar o texto 
mais enxuto, para estar mais conforme com “as exigências do público 
moderno”, menos afeito seja aos exacerbamentos clássicos, mesmo 
se pensarmos que a encenação levou em conta o gosto do público de 
Portugal no início do século passado;
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3. “atenuou-se a parte do coro, fazendo-se cantar apenas os párodos 
[irrupção do coro e sua primeira manifestação] e distribuindo-se o 
estásimo [canto lírico, que se entoava e se dançava após o párodo] 
por corifeus integrados na ação”, de modo, mais uma vez, a promover 
a adequação dos elementos da tragédia clássica ao gosto popular;

4. “procurou-se obter o máximo de movimento compatível com a 
dignidade hierática da tragédia, e o máximo de lógica e de clareza 
na dedução dos seus elementos dramáticos”, preocupado com a 
dinâmica da encenação, Júlio Dantas, ainda aqui, buscou adequar-se 
ao gosto do público seu contemporâneo;

5. “modificaram-se, eliminaram-se, substituíram-se e acrescentaram-
se versos, sempre que isso foi conveniente para maior limpidez da 
expressão e melhor compreensão das situações”, a preocupação do 
autor reside ainda aqui em tornar o texto claro ao público hodierno;

6. “retocou-se, enfim, a tragédia”, adaptando-a, em última instância à 
sua realidade epocal.

Ora, se atentarmos para a proposta de Dantas, perceberemos que sua 
intenção está muito distante dos propósitos estilizadores, uma vez que 
os acréscimos e supressões incidem tão somente nos aspectos formais, 
sem promover, qualquer alteração significativa no âmbito do conteúdo, 
que nos capacitaria apontar um aprimoramento do intertexto frente ao 
paradigma. Se voltarmos ao conceito do duplo, poderíamos ver o diálogo 
travado entre modelo e releitura como parafrásico, na medida em que o 
intertexto se constitui como uma extensão do paradigma constituindo 
aquele um perfeito desdobramento deste, já que partilham traços 
evidentes que exaltam o estatuto de “sombra”. Estabelece-se, portanto, no 
diálogo intertextual travado uma relação de harmonia e cumplicidade. 

O duplO NA ESquizOfRENiA LiTERáRiA dE dANTAS

Sem a pretensão de diagnosticar a personalidade de Júlio Dantas, já 
que nossa contribuição se restringe exclusivamente ao âmbito da análise 
literária, pudemos perceber ao longo das leituras realizadas para a 
composição deste ensaio que há um descompasso marcante em algumas 
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das formulações propostas pelo autor. Já nos referimos a duas delas. 
Retomemo-las sucintamente:

na crônica Os imitadores, o autor revela nítida diferença entre as atitudes 
do plagiador e do mero imitador, embora não tenhamos conseguido 
encontrar diferença semântica importante entre os dois conceitos (Cf.
item2. Em torno da imitatio e da emulatio);

o autor aponta, no texto de apresentação de sua A Castro, ter realizado 
alterações significativas na peça em relação ao texto ferreiriano para 
“duma tragédia morta [fazer] uma tragédia viva”. Contudo apontamos que 
as modificações empreendidas não revelaram diferença importante em 
relação ao paradigma, consistindo tão-somente numa adaptação ao gosto do 
público novecentista (Cf. item 3. Castro versus A Castro; item 4. O duplo nas 
características de personagem; 5. O duplo na relação paradigma/intertexto).

Talvez devamos lembrar ainda que D. Pedro, a partir de relatos 
históricos, é diagnosticado pelo Dr. Júlio Dantas, em A doença de D. Pedro 
I, de Portugal8 como um homem marcado pela degenerescência advinda da 
consanguinidade, que lhe acarreta distúrbios de ordem física e psíquica. 
Tais características não são sequer vislumbradas na caracterização do 
Infante na peça A Castro. Embora não caiba nos limites deste trabalho 
nos aprofundarmos na questão, revela-se aqui um outro índice para 
caracterizarmos o Autor a partir do conceito do duplo, já que repetidas vezes, 
ele fala ou escreve algo num discurso, digamos, de cunho teórico, porém não 
aplica tais ideias na sua existência de literato. É como se o médico, o político, 
o diplomata perfizessem um eu, que espelharia um outro, o literato ou, ao 
menos, o dramaturgo. Talvez possamos pensar com Clément Rosset (1988, 
p. 16) que o real incomoda o médico, o político, o diplomata Júlio Dantas, que 
deseja livrar-se dessa realidade, criando, para tanto, o outro, que assume 
a máscara do literato. Poderíamos ainda aventar a hipótese de que este 
outro, iludido, não vê ou não consegue perceber a realidade, provocando 
um deslocamento do real ou ainda deformando-o, uma vez que o outro 

8 Conferência pronunciada na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro no 
ano de 1928. Cf. Francisco Maciel Silveira. O estranho caso de Júlio Dantas ou Eu também o 
outro (texto presente nesta coletânea).
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está preso exclusivamente à sua imaginação ou desejo. Rosset aponta ainda 
que a ilusão, enquanto arte de perceber com exatidão, mas de ignorar as 
consequências, vincula-se umbilicalmente à categoria do duplo, já que está 
intimamente relacionada aos desdobramentos de personalidade, dos quais 
a esquizofrenia é uma de suas mais marcantes manifestações, na medida em 
que se caracteriza por uma fragmentação da estrutura básica dos processos 
de pensamento, acompanhada pela dificuldade em estabelecer a distinção 
entre experiências internas e externas.

Seria este o diagnóstico de Júlio Dantas?

Para concluir, gostaríamos de apontar que o literato Júlio Dantas 
poderia estar inscrito na noção do duplo, que designa, conforme Otto Rank 
(1932), uma representação do eu ao assumir diversas formas encontradas 
primitivamente como extensão narcisística e garantia da imortalidade?

Poucos anos depois dos escritos de Júlio Dantas a que nos referimos 
neste ensaio vem à luz na França, obviamente sob um contexto sócio-
político-cultural completamente diverso do português, o livro O teatro e 
seu duplo (1935), de Antonin Artaud (1896-1948), com certeza um dos 
intelectuais mais brilhantes e mais incompreendidos do século passado, 
senão de todos os tempos. Num dos capítulos do livro, ele afirma que o 
teatro, assim como a peste, leva o homem a se ver exatamente como ele é, 
sem máscara, exteriorizando todos os sentimentos por piores que sejam:

O teatro, como a peste, é feito à imagem dessa 
carnificina, dessa essencial separação. Desenrola 
conflitos, libera forças, aciona possibilidades, e 
se essas possibilidades e essas forças são regras, 
a culpa não é da peste ou do teatro, mas da vida” 
(ARTAUD, 2006, p. 44).

Parece-nos que a ideia defendida por Artaud vem a calhar para apontar 
o que o autor português NÃO FEZ, ao examinar a figura do Infante D. Pedro, 
ou mesmo de Afonso IV ou da própria Inês em sua peça, na medida em que 
apenas repetiu a caracterização das personagens que vem sendo veiculada 
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pela história ao longo dos séculos9, sem desencavar-lhes o lado obscuro que 
o médico apontou na conferência a que atrás nos referimos. É como se o 
dramaturgo assumisse uma máscara, que lhe não permitisse revelar “todos 
os sentimentos por piores que sejam” que o médico percebe e aponta.

Sem dúvida, se o EU e o OUTRO conversassem entre si, talvez 
pudéssemos ter uma releitura do mito capaz de constituir-se num novo 
paradigma, sem ficar à sombra da tragédia de António Ferreira.
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O ESTRANHO CASO dE JÚLiO dANTAS Ou Eu 
TAmbém O OuTRO

Francisco Maciel Silveira1

Ao tratar do romance de Seomara da Veiga Ferreira (Inês de Castro – 
a estalagem dos assombros), num livro que estou a escrever acerca de 
Pedro e Inês, queixava-me da inexistência de nova luz sobre a necrolatria 
ou a psicopatia de Pedro I, de Portugal. E, ao queixar-me, escrevi:

Gago, epiléptico, homossexual, sabemo-lo pela 
crônica de Fernão Lopes. Em seus ingredientes 
teratológicos, o caráter de Pedro bem merece 
um enfoque naturalista. Já imaginaram Pedro às 
mãos de um ficcionista travestido em psiquiatra 
lombrosiano? Lembro que Antônio Patrício, 
em Pedro o Cru, ensaiara em 1918 o enfoque, 
apresentando-o como vítima da epilepsia 
larvada, aquela que, segundo Lombroso, sem a 
manifestação visível dos ataques, se denuncia 
por fugazes estados de inconsciência. Deixo 
aqui a sugestão de uma perspectiva que, no 
mínimo polêmica, poderia matizar esse amor de 
perdição que consumiu o epiléptico Pedro.

Redime-se minha ignorância. Vim a descobrir, em 2011, na Biblioteca 
Geral da Universidade de Coimbra, um texto que, naturalisticamente, 
disseca a patologia nervosa e mental de Pedro. Não se trata de um texto 
poético, ficcional ou teatral, mas, pelo enfoque, merece figurar nesse auto 
de exame cadavérico do amor de Pedro e Inês. 

Ao fuçar o ficheiro internáutico (sim, senhores!) do acervo da vetusta 
e veneranda Biblioteca, deparei-me com um texto policopiado sob o 

1 Professor Titular de Literatura Portuguesa na Universidade de São Paulo. Ensaísta, 
poeta, ficcionista.
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título: “A doença de D. Pedro I, de Portugal – conferência pronunciada na 
Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro no ano de 1923”. 

O autor?

Pasmem, pois a autoria é mesmo de pasmar, considerando o manifesto 
preconceito anti-Dantas criado por Almada Negreiros em torno do sucesso 
desse autor. Claro, minha senhora e meu senhor. Refiro-me exatamente ao 
Dr. Júlio Dantas, aquele autor de tantas páginas que encantaram a psique e 
o gosto de portugueses e brasileiros, dentre as quais figuram, inesquecíveis, 
pelo estrondoso sucesso, A ceia dos cardeais, A Severa, A Castro... Lembram-se?

Antes de prosseguir, deixem-me divagar... e sempre, como requer toda 
incursão que se pretenda ensaística... Júlio Dantas afigura-se-me, mutatis 
mutandis, uma versão de Mr. Hyde e Dr. Jekyll.

Façamos a devida alteração de pormenores para entendermo-nos. 
Escondido (já que de um Hyde tratamos) sob os atavios mundanos do 
escritor, do político e do diplomata – feição de um Mr. Jekyll da venerabilidade 
mundana e do reconhecimento social –, vigia (como diria Guimarães Rosa), 
sob seus crespos de homem, o Dr. Hyde de sua formação médica.

O Dr. Júlio Hyde Dantas, saiba-se, em 06 de julho de 1900, defendeu a 
tese Poetas e Pintores de Rilhafoles, em torno das manifestações pictóricas 
e literárias dos loucos. Já em sua estreia como poeta (Nada, 1896), percebe-
se o conflito entre o Dr. Hyde e o Mr. Jekyll. As formas poéticas arcaicas e 
neoquinhentistas, o vocabulário insólito e precioso, expressão do Sr. Júlio 
Jekyll Dantas, pareciam querer adornar e perfumar, com florilégio retórico 
(metade rosa, metade crisântemo?), caracteres decadentes e putrefatos, 
sensibilidades mórbidas, enfim, os cadáveres adiados de uma civilização 
que o Dr. Júlio Hyde Dantas concebia, fadada ao aniquilamento e à podridão.

A essa luz, não causa estranheza que viesse, com bisturi agudíssimo, 
submeter a corpo de delito a teratologia das dinastias de Avis e Bragança, 
vítimas da hereditariedade consanguínea ao longo dos séculos XII a 
XVI. (O resultado de tais dissecações encontra o leitor no volume Outros 
tempos. Compulso a segunda edição aumentada, Lisboa, Livraria Clássica 
Editora, 1916). Feito o devido introito, já também não espantará assistir 
à dissecação de “A doença de D. Pedro I, de Portugal – conferência 
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pronunciada na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro no ano 
de 1923”. Nela, Júlio Dantas liberta o Dr. Hyde, escondido sob o Mr. Jekyll 
do sucesso mundano, político e editorial.

Com base numa bibliografia histórica a que nos remete nas notas de 
rodapé, Dr. Júlio Hyde Dantas começa por esventrar a ascendência de Pedro, 
vítima da consanguinidade que enfermou as dinastias peninsulares dos 
séculos XII ao XVI. Os pais, Afonso IV e D. Beatriz eram primos, dos sete 
filhos, apenas três vingaram: Pedro; “Maria, rainha de Castela, histérica, 
mãe dum louco moral – Pedro, o Cruel; e Leonor, rainha de Aragão, débil, 
infecunda, morta aos vinte anos, talvez de tuberculose.” (DANTAS, 1923, 
p. 3). Os antecedentes hereditários de D. Beatriz, a mulher de Afonso IV, 
também não primam pela saúde física ou mental: 

É, por conseguinte, com o predomínio das 
anomalias somáticas (Castela) e das psicopatias 
sexuais (Aragão), que a herança mórbida se 
capitaliza na ascendência da mãe de Pedro I. 
Sabendo-se que o pai [de Pedro], Afonso IV – 
proveniente do mesmo veio aragonês pela mãe, 
Santa Isabel, neta de Jaime I de Aragão, histérica, 
com alucinações da vista e do ouvido – foi um 
tarado também... (DANTAS, 1923, p. 5-6)

Que esperar de tal árvore genealógica se não um fruto podre? – induz-
nos a concluir antecipadamente o Dr. Júlio Hyde Dantas, cujo diagnóstico há 
de fundar-se em manifestações sintomáticas descritas por Fernão Lopes 
em sua Crônica de D. Pedro e numa bibliografia médica naturalmente de 
seu conhecimento:

Mas o que é particularmente interessante, no 
caso de Pedro, são os elementos que nos fornece 
Fernão Lopes para o estudo da mentalidade do 
monarca, sem dúvida anormal. Esses elementos 
permitem-nos concluir pela existência: de 
anomalias na intensidade de reação emotiva, 
com perversão dos sentimentos éticos; de 
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anomalias no domínio das representações de 
perturbações evidentes na esfera psicomotriz e, 
muito especialmente, no domínio psicossexual; 
de possíveis desordens psicossensoriais ligadas 
à insónia de que sofria o rei (DANTAS, 1923, p. 8).

Um “dolicoloiro gigantesco, de grande força física” (DANTAS, 1923, p. 
6), Pedro, além de “muito gago”, talvez sofresse de hipoacusia (“diminuição 
da agudeza auditiva”), já que só a estridência incômoda de trombetas 
constituía para ele imenso prazer, aborrecendo os sons feminis de cítaras 
e harpas. As cóleras súbitas e de violento sadismo do monarca, expressão 
de “verdadeira iracundia morbosa”, manifestavam-se como “perversões 
evidentes dos sentimentos éticos”, causando espanto e reprovação nos 
que o rodeavam, revelando, assim, que “esses atos já eram considerados 
insólitos e anormais no tempo em que ele vivia; os costumes bárbaros da 
época não bastam para os explicar...” (DANTAS, 1923, pp. 9,10,11).

Nota Dr. Júlio Hyde Dantas que a crueldade sádica de Pedro “se revestiu 
dum forte colorido de sexualidade”, a revelar perturbações na esfera 
psicossexual. “Na sua própria vida genésica, o rei era um exaltado, um 
alucinado, um excessivo, um anormal.” (DANTAS, 1923, p. 12). A pretensa 
enorme dor sentida pela morte da amada Inês não foi capaz de deprimir 
ou fazer murchar a hiperestesia genital de Pedro:

Depois da morte de Inês, o rei, um hiperestésico 
e talvez um parestésico genital, continuou a 
fazer uma vita sexualis intensa, não apenas com 
mulheres (conhecem-se os nomes de três das 
suas amantes Teresa Lourenço, Inês Afonso e 
Beatriz Dias), mas também com homens, pelo 
menos com aquele belo Afonso Madeira “que 
o rei amava mais do que se deve aqui de dizer” 
– palavras de Fernão Lopes – que ele castrou e 
amputou por ter tido amores com uma mulher 
casada, e que continuou a amar depois da 
mutilação que o “engrossou de pernas e de 
corpo” (cap. VIII). Se realmente D. Pedro era 



77<< sumário

um homossexual – a referência discreta mas 
expressiva do cronista não pode ter outra 
interpretação – foi decerto um homossexual 
acidental e ativo, por hipersexualidade, por 
ultravirilidade (Tanzi e Riva), mas, em todo 
caso, um tarado apresentando anomalias 
graves sob o ponto de vista psicossexual. 
(DANTAS, 1923, p. 13).

Com base em descrições registradas por Fernão Lopes nos capítulos I, 
VI, VII, VIII, IX, XIV, XXVII, XXXI da Crônica de D. Pedro, Dr. Júlio Hyde Dantas 
diagnostica nos sintomas apresentados pelo monarca – irritabilidade 
anormal, irascibilidade, cóleras explosivas, crueldade, sadismo, hiperestesia 
genital, tendências homossexuais, representações obsediantes, hipocrisia, 
vagabundagem, agitação excessiva, insônia, terrores noturnos – “o quadro 
psíquico da epilepsia – mentalidade epiléptica (Falret), degenerescência 
epiléptica psíquica (Kraft-Ebing), equivalentes psíquicos epilépticos 
(Spitzka), psicose epiléptica (Samt) – na sua mais opulenta expressão” 
(DANTAS, 1923, p. 14). Lembra-nos que Fernão Lopes, embora não 
mencione, tenha o monarca tido o íctus, ou seja, manifestações de ataque 
epiléptico. A inexistência da fulguração não desmente ou invalida, contudo, 
o diagnóstico, pois o acesso súbito “não é indispensável que exista para 
caracterizar a degenerescência epiléptica” (DANTAS, 1923, p. 15).

Em resumo,

Pedro I, produto duma forte acumulação de 
hereditariedade, gênito de consanguíneos 
provenientes de estirpes dinásticas doentes, era 
manifestamente um degenerado, apresentando 
estigmas somáticos, funcionais e psíquicos 
que não admitem dúvidas. O estudo especial 
da sua mentalidade permite-nos formular 
um diagnóstico retrospectivo quanto possível 
seguro: epilepsia. (DANTAS, 1923, p. 15) 
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Finda a leitura, ocorre-me a lembrança de um poema que, inserto em 
Nada (recorde-se, sua estreia literária em 1896), bem serviria de epígrafe 
e sumário do caso de Pedro. Trata-se do poema O Monstro:

Imperfeições de Deus, é a verdade...
Ou, dizendo melhor, crimes de Deus.
A tua enfermidade
Herdaste-a tu, dos teus

Aquele cujo olhar ilimitado
Tudo deve prever e tudo ver,
Um dia, fatigado,
Deixou florir um beijo envenenado
E deixou-te nascer.

Não te bastava um corpo monstruoso:
És um monstro de espírito também...
Como Deus foi cruel e criminoso
Não fazendo infecunda a tua mãe. (DANTAS, 
1976, p. 69)

O espantoso é que nosso autor dialogou em 1920 com a tragédia Castro, 
de Antônio Ferreira, adaptando-a em quatro atos, e não apresentou Pedro 
à luz da psicopatia diagnosticada. Não se pense que desconhecia então o 
caso clínico representado por Pedro. Data de 1909 um volume intitulado 
Outros tempos, cuja primeira parte das três que o compõem consistia em 
“Inquéritos médicos às genealogias reais portuguesas (Avis e Bragança)”. 
O livro abre com “A neurastenia do rei D. Duarte” e, às páginas 8 e 9, lê-se 
o seguinte do avô paterno do referido monarca:

O avô paterno, Pedro I, cuja figura tosca aparece 
nas páginas de Fernão Lopes, envolvida nas 
suas grandes roupas exauradas, era, como se 
sabe, um epiléptico. Crivado de estigmas e entre 
eles a gaguez, acusando a fulguração sagrada 
sob uma forma vaga de ‘acidente’, mentindo e 
obrigando arcebispos a mentir, cheio de insónias 
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torturantes, de terrores noturnos, saindo em 
danças pelas ruas, alta noite, entre trombetas de 
prata, violento, vagabundo, agitado duma espécie 
de delírio deambulatório, nunca estando bem no 
mesmo sítio, e tanto, ‘que poucas vezes acabava 
um mês em cada lugar de estada’, açointando 
os bispos que dormiam com mulheres, fazendo 
justiça às gargalhadas, este rei extraordinário e 
profundamente pitoresco deliciava-se tanto na 
crueldade, que, mesmo que estivesse comendo, 
quando lhe traziam um criminoso, despia o 
seu grande saio de pano verde de Oviedo, ele 
próprio o metia a tormento, e ainda com as mãos 
ensanguentadas, numa alegria selvagem, voltava 
a comer tranquilamente. Para que nada faltasse 
a esse soberbo degenerado coroado, até se lhe 
conheceram intimidades de caráter homosexual 
com certo escudeiro moço, ‘trovador de grandes 
ligeirices’, a quem o rei, acrescenta Fernão Lopes, 
‘muito amava, mais do que se deve aqui de dizer’. 
(DANTAS, s/d, p. 8-9)

Como se explica? Com a hipótese acima levantada de coexistirem na 
mesma pessoa um Dr. Hyde e um Sr. Jekyll. Aliás, sublinhe-se que Outros 
tempos traz ambas as faces ou personalidades literárias do autor. Se na parte 
I, dedicada aos inquéritos médicos, surde a figura do Dr. Júlio Hyde Dantas, 
as partes II (“Estudos sobre o século XVIII em Portugal”, dedicados a uma 
toirada no terreiro do Paço, a Bocage, a uma freira de Lorvão, aos coches 
da Casa Real) e III (“Modas e episódios do período romântico”, a discretear 
acerca da elegância romântica em Portugal, da figura de um gentilomem, de 
um solar) são bem a matéria preferida pelo Sr. Júlio Jekyll Dantas.

Já em sua extensa obra de polígrafo (poeta, contista, romancista, 
teatrólogo, ensaísta, cronista), a dualidade se manifesta nas duas grandes 
vertentes por que escoa sua produção. De um lado, o historicismo 
neorromântico de textos que, voltados para o passado (sobretudo séculos 
XVII e XVIII), exploram o heroísmo, o amor, a saudade, idealizados por 



80<< sumário

um sentimentalismo cuja pieguice edulcorante tinha o sabor adequado ao 
gosto da psique portuguesa (e também brasileira).

Significativo exemplo dessa faceta é Pátria Portuguesa (1914). Vinte 
narrativas, cinco das quais, enfocando D. Duarte, D. João I, Nuno Álvares 
Pereira, D. Sebastião, Afonso Henriques, numa pacífica coexistência de Dr. 
Hyde e Sr. Jekyll, dissecam os estigmas psicopatológicos das personagens 
históricas, mas de uma maneira mais poeticamente compreensiva, a ponto 
de levar-nos à empatia e simpatia por tais degenerescências. Nesse veio, 
registre-se ainda o culto parnasiano da Forma, que não foge aos preciocismos 
vocabulares, e sua extrema habilidade artesanal de explorar níveis linguísticos 
adequados às personagens, às situações, aos enredos (A peça A Severa, 1901, 
é um exemplo eloquente dessa sua capacidade histriônico-estilística).

De outro, o estigma naturalista de sua formação médica que aqui e ali 
deixava entrever a cauda e os cascos satânicos de uma visão de mundo em que 
Deus, distraído ou desinteressado de sua criação, permitia a proliferação de 
monstruosidades e misérias. Os três atos de Paço de Veiros (1903), lembrando 
Os espectros de Ibsen, põem à mostra a sequela naturalista de sua formação na 
atmosfera de trágica fatalidade representada pelas taras hereditárias. Aliás, a 
hereditariedade acaba sendo a grande e espectral personagem da peça, cujos 
seres devem expiar a culpa de serem fruto da consanguinidade deletéria. 
À luz sombria de Paço de Veiros e dos “Inquéritos médicos às genealogias 
reais portuguesas (Avis e Bragança)”, parece que o espectro aterrador de sua 
visão de mundo naturalista repousa na fatalidade deletéria dos casamentos 
consanguíneos, anúncio e prenúncio do fim da raça humana.

Em Júlio Dantas – uma vida, uma obra, uma época (Lisboa, Romano 
Torres, 1963), de Luís de Oliveira Guimarães, lê-se à página 98 a seguinte 
confissão do Dr. Júlio Hyde Dantas: “Tenho grande predileção pelos tipos 
patológicos. No doente os traços morais exageram-se e dão a caricatura”.

É natural que, escritor consagrado pelas reedições e traduções mundo 
afora, deputado em quatro legislaturas (1905, 1918, 1921, 1926), quatro 
vezes ministro (duas vezes na pasta da Educação em 1920, duas vezes na 
pasta dos Negócios Estrangeiros, 1921 e 1923), ele venha a posar para 
a posteridade como o Sr. Júlio Jekyll Dantas. E, a exemplo do estranho 
caso de duplicidade narrado por Robert Louis Stevenson, o Dr. Júlio Hyde 
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Dantas exigia surdir das trevas e sombras para ter direito à luz (e lume 
editorial) da existência. 

A sorte foi que essa espectral figura não chegou a matar a honorabilidade 
do Sr. Júlio Jekyll Dantas, que acabou sobrevivendo inclusive à fúria raivosa 
de Almada Negreiros, cujo Manifesto Anti-Dantas (1915), agoirando 
MORRA O DANTAS, MORRA!, desfechava seus PUM e PIM que não 
passaram, ao cabo, de balas de festim. 

Suponho que para desgosto de Almada Negreiros (1893-1970), o Sr. 
Júlio Jekyll Dantas, nascido em Lagos (Algarve) a 19/5/1876, só veio a 
falecer com toda pompa, circunstância e glória em Lisboa, no dia 15 de 
maio de 1962, às vésperas de completar 86 anos.

Teria sido mesmo o Dantas “a vergonha da intelectualidade portuguesa”, 
“a meta da decadência mental”, como proclamava o manifesto de Almada-
Negreiros? Talvez desconhecesse Almada que o desgosto de uns poucos é 
o gosto de muitos e que gosto não se discute, sob o risco de incorrermos na 
bizantina discussão do sexo dos anjos – esses, sim, creio eu, responsáveis 
por emprenhar nosso inexplicável gozo e nossa satisfação estética.
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POR TRáS dA máSCARA: A duPLiCidAdE dA 
PROTAgONiSTA dO CONTO “A HiSTóRiA dE umA 

HORA”, dE KATE CHOPiN

Francisco Ronaldo da Silva Santos1

José Vilian Mangueira2

O duplo é um mito recorrente na literatura. É ponto focal no gênero 
fantástico e estende-se até a ficção científica. O termo “Doppelgänger” 
consagrou-se durante o Romantismo por Jean-Paul Richter em 1796, 
que se traduz como “Duplo” e significa “aquele que caminha do lado”, 
“companheiro de estrada”, sendo que “uma das primeiras denominações 
do duplo é o alter ego” (BRAVO, 1997, p. 261).

Convém ressaltar que, mesmo o tema da dualidade ganhando maior 
evidência somente no século XIX, as primeiras representações dele são 
encontradas em registros mais antigos. Temos, por exemplo, o homem 
bipartido – homem e mulher – no livro Gênesis, bem como sua composição 
em corpo e alma; além das representações de bem e mal, céu e inferno, 
anjos e demônios etc. Na obra O Banquete, Platão também faz menção ao 
mito do andrógino, apresentando-o como ser uno, completo e perfeito que 
mais tarde é separado pela interferência divina, principiando a busca pela 
metade perdida. Em todos esses casos, o homem é visto como portador de 
natureza dupla, portanto, não-homogêneo (Cf. BRAVO, 1997).

Ainda na esteira da mitologia grega, Miguet (1998) nos apresenta o 
mito de Narciso como uma das maiores representações do duplo. Nele, a 
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duplicidade é criada a partir de sua imagem refletida em uma poça de água, 
ocorrendo o fenômeno do espelhamento. Segundo Mello (2000), além 
do espelho o duplo pode ser representado de outras formas, como, por 
exemplo, em sósias, irmãos, sombras, retratos etc. Esse autor nos apresenta, 
ainda, uma outra classificação que indica seis tipos de duplo: (a) o natural, 
como o irmão gêmeo; (b) o fenômeno físico, como no caso do espelho e 
da sombra; (c) a fabricação de um simulacro, como o retrato, o figurino 
ou a máscara; (d) a fabricação de outro ser, como uma nova criatura; (e) o 
fenômeno de transgressão, quando ocorre migração de alma; ou (f) no caso 
de uma metamorfose (PÉLICER, 1995, Apud MELLO, 2000, p. 116-117).

Na literatura, muitas vezes o duplo é utilizado como objeto na 
constituição dos enredos, sendo que as formas de representação desse 
mito mais comuns são o sobrenatural e o psicológico. O duplo sobrenatural 
se trata da interferência mística de um duplo mágico, geralmente ligado à 
união de uma figura mística e um mortal; diferente do duplo psicológico, 
em que “a identidade de quem se vê duplicado não é posta em discussão” 
(BRAVO, 1997, p. 267). Com a influência da psicanálise na literatura 
no século XIX, grande parte dos estudos sobre o duplo ganhou caráter 
psicológico, em que “um conflito psíquico cria o duplo, projeção da 
desordem íntima” (BRAVO, 1997, p. 279). Neste sentido, ele é visto como 
uma espécie de perturbação psicológica, como se a existência do outro 
só fosse possível graças à impossibilidade de realmente existir outro eu. O 
homem, assim, encontraria na duplicação dele mesmo uma maneira de 
escapar de quem é para encontrar, na ilusão, quem gostaria de ser.

Desse modo, o duplo vai deixando a esfera de literatura fantástica 
para servir como representação da busca interior pela autocompreensão 
e formação da identidade. Ainda sobre essa questão, Gebra diz que é “no 
confronto com o duplo que o indivíduo constrói sua identidade. Esse duplo, 
ou esse Outro, em certos casos, pode ser todo um sistema social” (GEBRA, 
2011, p. 40). Seguindo a concepção lacaniana de duplicidade a qual defende, 
à luz de Rimbaud, que “o eu é um Outro”, bem como uma das denominações 
sobre o duplo apresentados por Pélicer que diz que “a vida de um depende 
da do Outro” (1995, apud MELLO, 2000, p. 119), revelando a relação de 
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antagonismo e, ao mesmo tempo, dependência do eu em relação ao outro, 
podemos pensar em duplos que se apresentam no contexto social e se 
constituem como opostos historicamente, afastando-se nas relações de 
poder e se aproximando por sua incapacidade de desvinculação. 

Certos duplos como o centro e a margem, o preto e o branco, o rico e o 
pobre, por exemplo, constituem outros pares que sustentam historicamente 
a bipartição de valores que são perpetuados e reproduzidos na sociedade, 
configurando outra face do duplo ligada à problemática da identidade e 
da alteridade. Apresentam-se como grandes exemplos desse grupo, ao 
qual denominamos “duplos sociais”, os opostos: burguesia e proletariado, 
o senhor e o escravo e, de forma especial, o homem e a mulher. Este 
último se destaca por seu surgimento no sistema social desde os tempos 
mais remotos e por ainda se apresentar como tema atual, uma vez que 
a sociedade é alicerçada sobre um sistema patriarcal, pondo sempre em 
destaque a dicotomia masculino/feminino.

A relação masculino/feminino é frequentemente atualizada na 
literatura, sendo que a imagem de submissão que permeava as personagens 
femininas tem se transformado com as obras modernas. Contudo, muitas 
das características presentes nessas primeiras narrativas ainda não foram 
completamente desmistificadas, pois, mesmo havendo personagens 
que não têm comando sobre suas próprias vidas e agem de acordo com 
suas vontades, a imagem de sensibilidade feminina continua viva. Assim, 
quando a concepção de submissão do feminino é desconstruída por 
determinado enredo, tal mudança pode causar estranhamento ao leitor.

Portanto, a questão do feminino ainda é tema recorrente nas discussões 
referentes à literatura, sendo essas modificações em suas personalidades 
consideradas um avanço contra o preconceito enfrentado pelas mulheres 
desde muito tempo, já que a imagem feminina foi construída a partir 
da impossibilidade de se assumir ativa numa sociedade patriarcal, 
em que ela era vista como ser inferior, sendo sua maior importância 
a procriação e os cuidados com a casa (Cf. ZOLIN, 2009, p. 225). Deste 
modo, ao analisarmos as obras literárias percebemos que a mulher tem 
ganhado voz e ação nos enredos concomitantemente aos avanços sociais 



86<< sumário

conseguidos pela categoria. Isso não quer dizer que a literatura serviu 
apenas como representação desse comportamento transformista, mas 
também se colocou como agente transformador, uma vez que textos 
publicados por mulheres que se engajaram no movimento feminista 
agiram significativamente para que essas mudanças pudessem ocorrer.

Percebemos também que, mesmo com o desenvolvimento da sociedade, 
ainda se espera da mulher algo que ficou cristalizado em sua imagem, como os 
estereótipos de benevolência, sentimentalismo e sensualidade, persistindo a 
sensação de estranheza quando a personagem não traz consigo algum desses 
atributos considerados tipicamente femininos. Por esse motivo, muitas 
vezes encontramos na literatura mulheres que metaforicamente precisam 
se desfazer de si ou se esconder atrás de uma outra personalidade para que 
possam viver em um mundo comandado por homens. 

Assim, essas personagens ganham contornos duplos, utilizando-se 
de um simulacro exterior para esconder seu eu interior. Nesse sentido, a 
máscara surge como reflexo, metáfora ou não, dessa face externa criada a 
fim de alcançar algum objetivo, conscientemente ou não, seja lá qual for 
sua intencionalidade. Ela convém para criar uma persona que:

como seu nome revela, ela é uma simples 
máscara da psique coletiva, máscara que 
aparenta uma individualidade, procurando 
convencer aos outros e a si mesma que é 
uma individualidade, quando, na realidade, 
não passa de um papel, no qual fala a psique 
coletiva. [...] No fundo, nada tem de real; ela 
representa um compromisso entre o indivíduo 
e a sociedade, acerca daquilo que alguém 
parece ser: nome, título, ocupação, isto ou 
aquilo. De certo modo, tais dados são reais; 
mas, em relação à individualidade essencial da 
pessoa, representam algo de secundário, uma 
vez que resultam de um compromisso no qual 
outros podem ter uma quota maior do que a do 
indivíduo em questão. (JUNG, 2008, p. 43) 
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Assim, a máscara se torna um meio pelo qual essa persona é construída 
na tentativa de criar uma personalidade social, externa, que muitas vezes 
não é igual à individual.

Partindo dessas premissas, objetivamos neste trabalho realizar um estudo 
crítico-analítico do conto “A história de uma hora” (2011), de Kate Chopin, 
a partir da metáfora da máscara, discutindo esse tema, relacionando-o às 
relações de gênero que o conto apresenta. Para tanto, iremos nos basear 
na literatura teórica sobre o duplo, principalmente através dos estudos de 
Bravo (1997) e Mello (2000), bem como a crítica feminista de Zolin (2009). 

Na narrativa, a protagonista Louise Mallard recebe a notícia da morte 
do marido em um trágico acidente de trem. Recolhida em seu quarto 
após o choque inicial, ela passa a ver a beleza da vida de viúva que levaria 
daquele momento em diante. Sua liberdade acaba prematuramente 
quando seu marido, espantando a todos, retorna sem saber do ocorrido, 
fato esse que leva a protagonista à morte. 

Nossa perspectiva de pesquisa é elencar, à luz da narrativa e das 
sugestões feitas no texto, os argumentos e marcadores textuais que denotam 
a utilização de uma máscara, principalmente relacionado à protagonista no 
seu papel de esposa em contraposição a uma face velada, que fica evidente no 
momento de reclusão no quarto. A partir disso, será possível conhecermos a 
personagem de forma mais profunda. Para tanto, consideramos necessária a 
separação da análise em dois eixos que irão proporcionar maior organização 
para nosso estudo: o primeiro se referindo à protagonista enquanto esposa e 
o segundo quanto à sua nova posição de viúva.

No primeiro eixo, ponderando sobre o papel de esposa interpretado 
pela protagonista, são algumas as passagens em que fica evidente a 
descrição de apego e afeto conferida pelo narrador à senhora Mallard 
em relação ao seu marido. Essas qualidades lhe são designadas logo no 
primeiro período do parágrafo inicial, que diz que “grandes cuidados 
foram tomados para levar-lhe de forma mais abrandada possível a notícia 
da morte de seu marido” (CHOPIN, 2011, p. 79), construindo uma imagem 
de enorme zelo para com a mulher que poderia não suportar o choque que 
a notícia provavelmente lhe causaria. 
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No parágrafo seguinte, o narrador prossegue na tarefa de construir 
uma imagem positiva da esposa. O trecho “chorou na mesma hora, com 
repentino e desenfreado abandono, no braço da irmã” (CHOPIN, 2011, p. 
79) fortalece e eleva o sentimento de luto que é esperado de uma mulher 
que acaba de perder o marido. Até então, não há espaço para dúvidas 
em relação a um sentimento sincero de perda da protagonista, visto 
que ela age de acordo com as emoções geradas no momento, afastadas 
da razão. Além disso, apenas o narrador tem voz até então; através de 
uma focalização narrativa externa ele observa – e, por enquanto, apenas 
observa – as ações da cena.

Essa perspectiva vai mudar quando o narrador passa a fazer uso da 
onisciência, permitindo-nos acesso aos pensamentos da recém-viúva: “Ela 
sabia que choraria de novo quando visse as bondosas e ternas mãos cruzadas 
na morte; a face (que nunca tinha olhado senão com amor para ela) rígida 
e cinza e morta” (CHOPIN, 2011, p. 81). Assim, o sofrimento pela morte do 
marido continua a ser reafirmado, aumentando ainda mais a imagem positiva 
do casamento dos dois através da revelação do amor do marido por ela.

Já trancada em seu quarto, sua irmã, Josephine, implora para que ela abra 
a porta: “Louise, abra a porta! Eu imploro: abra a porta. Assim você vai ficar 
doente. O que você está fazendo, Louise? Pelo amor de Deus, abra a porta” 
(CHOPIN, 2011, p. 81). Através desse excerto, é possível ilustrar a visão que as 
pessoas próximas a Louise têm dela, imaginando-a como fraca e frágil, inábil 
para viver sem um homem que a ampare, o que corrobora com a imagem de 
sensibilidade e passividade atribuída à mulher pela sociedade patriarcal.

Esses juízos criados sobre a protagonista constroem uma representação 
sobre ela que congregam sentimentos de fragilidade e submissão quanto a 
sua personalidade, bem como de consternação à notícia da morte do marido. 
Dessa forma, é notória a preocupação com o sofrimento que a situação 
proporciona a Louise, revelando uma visão positiva sobre o seu casamento.

Trancada em seu quarto, a personagem passa por um grande momento 
de epifania, que ocorre durante toda a sua permanência no cômodo. O 
excerto “Lá ficava, de frente para a janela aberta, uma grande e confortável 
poltrona. Ela deixou-se afundar na poltrona, com todo o peso da exaustão 



89<< sumário

física que assombrava seu corpo e parecia penetrar sua alma” (CHOPIN, 
2011, p. 79-80, grifos nossos), representa simbolicamente esse momento 
de iluminação, sendo que as palavras grifadas funcionam como símbolos 
para esse entendimento: a “janela aberta” aparece como metáfora de 
uma abertura ou um espaço de deslumbramento para o mundo fora do 
ambiente opressor de sua casa. É dali onde ela vê “na praça em frente 
à sua casa, as copas das árvores que estremeciam com a renovação da 
primavera. Havia no ar um cheiro gostoso de chuva” (CHOPIN, 2011, p. 80, 
grifos nossos), sendo o “cheiro de chuva” também um demonstrativo de 
renovação, já que a água é símbolo de batismo e a primavera é a estação 
que traz com ela o sentimento de renascimento. A “poltrona confortável” é 
a representação do alívio e descanso por ter se livrado do pesado fado da 
vida matrimonial, denunciado pelo “peso da exaustão física”.

Essa mesma visão de vinda de um novo tempo também aparece no 
trecho “Havia pedaços de céu azul aparecendo aqui e ali no meio das nuvens 
que tinham se encontrado e se empilhado, umas sobre as outras no oeste, 
bem em frente à sua janela” (CHOPIN, 2011, p. 80). O céu nublado que 
Louise observa através da janela pode ser comparado à vida obscura e sem 
possibilidades em que estava submersa por causa do casamento, mas que 
agora se abria diante das novas probabilidades de liberdade trazidas pela 
viuvez. Sobre essa nova condição da personagem, Mangueira afirma que:

Levando em conta o contexto em que escrevia 
Kate Chopin, para uma mulher ter condições 
de viver livremente sem a companhia de um 
homem e ainda manter uma postura digna de 
respeito, o estado de viuvez parece ser a forma 
mais apropriada para que a mulher tomasse o 
controle de sua vida. (2012, p. 216)

Dessa forma, a condição de viúva da protagonista era a melhor maneira 
para que a mesma experimentasse a liberdade.

O gosto por essa nova condição trazia à protagonista sentimentos 
inexplicáveis, dos quais ela nunca tinha provado. Esse momento de 
iluminação extrapola o senso de Louise e eleva essa experiência a um nível 
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de transe, quando ela não tem mais controle sobre si: “desistiu da luta, uma 
pequena palavra sussurrada escapou de seus lábios mal e mal entreabertos. 
Ela a repetiu várias vezes entre os dentes: ‘livre, livre, livre!’” (CHOPIN, 
2011, p. 80). Essa manifestação é bastante significativa, pois revela os 
desejos mais profundos da personagem que ansiava pela liberdade que lhe 
era privada. É nesse trecho onde fica mais evidente a utilização da máscara 
de esposa que ela criou e era obrigada a usar, escondendo por trás dessa 
farsa seus verdadeiros desejos.

Outro ponto importante que indica essa transformação da 
protagonista é quando ela “deixa de ser chamada pelo sobrenome do 
marido, Mrs. Mallard, e passa a ser referida pelo seu verdadeiro nome, 
Louise” (MANGUEIRA, 2012, p. 216). Essa mudança ressalta ainda a 
duplicidade carregada pela personagem, deixando nítido através do nome 
a manifestação do duplo.

Sendo desnecessário agora o uso dessa máscara, Louise pode imaginar 
uma vida diferente da que levava. Ainda através da janela, ela enxergou “[...] 
uma longa sequência de anos por vir que pertenceriam por completo a ela. 
Então, abriu e estendeu os braços bem abertos e deu as boas-vindas a todos 
os anos futuros” (CHOPIN, 2011, p. 81), demonstrando a impossibilidade 
de viver por conta própria enquanto era casada, denunciando que os anos 
passados eram regidos pelo marido. Em seguida, a protagonista apresenta 
uma significação muito negativa sobre o casamento, definindo-o como 
“uma persistência cega com a qual homens e mulheres acreditam ter o 
direito de impor uma vontade própria sobre outrem” (CHOPIN, 2011, p. 81), 
buscando de forma ríspida traduzir sua própria experiência de matrimônio, 
destruindo definitivamente a ideia de que era feliz no casamento como 
todas as pessoas ao seu redor imaginavam, graças à forma como ela própria 
agia e escondia sua infelicidade em favor de uma falsa aparência.

Livrando-se dos muros que a reprimiam e podendo agora refletir 
sobre sua vida de forma autônoma, Louise passa a se reconhecer de outra 
forma. O trecho “O que poderia o amor, o mistério não solucionado, valer 
em face desse ganho de autoafirmação que ela de repente reconheceu 
como o impulso mais forte de seu ser? – Livre! Corpo e alma livres!” 
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(CHOPIN, 2011, p. 81) revela uma mudança de pensamento importante, 
mostrando que a protagonista coloca o amor como algo secundário em 
relação à autoafirmação, que ela põe como primordial. Esse pensamento 
corrobora com o de Mangueira (2012, p. 216) quando este afirma que “em 
uma atitude antirromântica, atitude típica do momento literário em que 
escrevia Chopin, a personagem reconhece que, maior do que o sentimento 
ou maior do que ele significa, lhe é superior a liberdade e a vida própria 
que ela está prestes a experimentar”. O autorreconhecimento foi fruto 
da possibilidade de pensar sobre si mesma, algo que era desnecessário 
quando casada, já que a mulher levava a vida que o homem quisesse.

Essa mudança de pensamento eleva a personagem a outro patamar na 
relação consigo mesma, ostentando autoconfiança e independência, algo 
possível apenas com a morte do marido, que, mesmo inesperada, parece 
não ter sido tão mal vista pela mulher. Através do excerto “Ela não ouviu a 
história como muitas outras mulheres já ouviram, com uma entorpecida 
inabilidade para aceitar o que significava” (CHOPIN, 2011, p. 79), o 
narrador dá vazão para interpretar que houve aceitação rápida da morte 
do marido, sem questionamentos e nem consternação, embora tenha 
havido tristeza. Por si só, esses elementos já dão à personagem aspectos 
contrários aos esperados de uma mulher recém-viúva, desconstruindo o 
estereótipo de sensibilidade geralmente atribuído a elas.

Ao se aproximar do final do conto, o narrador deixa cada vez mais 
óbvia a transformação que a protagonista está sofrendo graças às 
possibilidades de mudança de vida que lhe vêm à imaginação através da 
janela. Ao mesmo tempo, freia os devaneios da viúva para trazer de volta 
à cena a quase esquecida preocupação dos familiares fora do quarto, 
unindo ambas as situações no excerto: “‘Vá embora! Não vou ficar doente’. 
Não – ela estava bebendo o próprio elixir da vida através daquela janela 
aberta” (CHOPIN, 2011, p. 81). Interessante mencionar que mais da 
metade do conto se passa no quarto, sendo a metamorfose psicológica de 
Louise a maior cena do enredo.

A mudança da protagonista fica ainda mais clara quando o narrador 
compara o pensamento dela em dois momentos diferentes de sua vida, o 
de um passado recente e um atual:
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Sua imaginação corria solta por aqueles dias 
que teria pela frente. Dias de primavera e dias de 
verão e todo tipo de dias só seus. Sussurrou uma 
reza curta: que a vida fosse longa. Ainda ontem 
pensara, com um estremecimento de medo, que 
a vida poderia ser longa (CHOPIN, 2011, p. 82).

Este trecho revela o descontentamento com o casamento, chegando ao 
ponto de desejar uma vida curta em contraste com a nova condição em 
que se ambiciona muito tempo para poder aproveitar dela.

A metamorfose da protagonista atinge seu ponto máximo quando deixa 
de ser apenas psicológica e passa a ser também física. Esse é o momento 
final da transformação depois do período de iluminação pela qual ela 
passou no quarto, que fica explícito no trecho “Ergueu-se por fim e abriu 
a porta para a importunação de sua irmã. Havia um triunfo febril em seu 
olhar, e ela caminhou, sem perceber, como uma deusa da Vitória” (CHOPIN, 
2011, p. 82). Durante todo o texto não existe nenhuma descrição física 
da mulher, denunciando falta de importância para sua caracterização, já 
que sua propriedade mais importante era de esposa do Sr. Mallard. Agora, 
sua postura muda de acordo com o modo como pretende viver a partir 
de então, com altivez e propriedade sobre si mesma, portando-se com 
autoridade e imponência.

Como mostrado, o texto apresenta a personagem através de momentos 
que evidenciam felicidade no casamento contrastando com passagens que 
denunciam a farsa que esse casamento feliz representava. Nesse sentido, o 
uso da máscara no primeiro momento esconde as verdadeiras ambições da 
personagem, posto que seu sufoco passa a ser, finalmente, aliviado assim 
que compreendeu estar liberta dos anos de fingimento de uma vida feliz. 

Assim, Sra. Mallard e Louise apresentam-se como duplos da mesma 
pessoa que anseiam a liberdade secretamente e a experimenta por pouco 
tempo, como revela o próprio título do conto. Dessa maneira, para que 
pudesse conviver entre o esperado socialmente e seus desejos interiores, 
Louise reveste-se de uma máscara metafórica para poder seguir os 
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preceitos do patriarcado e, por outro lado, esconder a felicidade macabra 
pela morte do marido.

Como reflexão, acreditamos que tal dualidade supera a noção de duplo 
fantástico ou psicológico – níveis em que geralmente esse mito é encaixado 
–, ascendendo-o a outra vertente da qual denominamos duplo social. 
Colocamos como destaque dessa vertente a conflitante dicotomia entre 
masculino e feminino, que nos mostra a situação da mulher em tempos 
de difícil aceitação de sua presença como sujeito ativo, pensante e crítico 
dentro de uma cultura tecida por homens. Como exemplo disso, “A história 
de uma hora” se encaixa nessa perspectiva ao mostrar a protagonista 
constituída de duas faces, sendo uma representada metaforicamente 
por uma máscara que aparenta a felicidade através do casamento; 
enquanto a outra, o rosto escondido, representa seus desejos reprimidos. 
Sendo esta dualidade resultado de um conflito entre o individual e o 
social, acreditamos serem necessários estudos mais aprofundados para 
assegurar a necessidade de repensar a teoria do duplo atentando para o 
aspecto social ou se os estudos consagrados já dão conta dessa matéria.
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fRAgmENTAÇÃO E dESdObRAmENTO Em 
REiNALdO ARENAS

Lilian Barbosa1

(Con)textoS

Reinaldo Arenas está contextualizado não só ao lado de grandes 
escritores cubanos, bem como dentre os mais prestigiados escritores 
Latino-americanos. A obra desse escritor mescla um pouco de 
autobiografia, elementos insólitos e certa visitação a conteúdos históricos, 
realizados de modo a oferecer contrapontos à história hegemônica. Outra 
nota estética que marca os textos de Arenas é o real maravilhoso.

Sua primeira obra, Celestino antes da madrugada (2006), única 
premiada e publicada em Cuba no ano de 1967, se conecta com Antes 
que anoiteça, seu último escrito, pelo fato de ter como fonte temática a 
infância do autor. A expressão primeva de Celestino, outro eu do narrador 
protagonista, constrói-se atrelada a elementos insólitos e alucinantes de 
uma infância assaz livre e dolorosa. 

Celestino antes da madrugada trabalha com a dissolução do mundo 
“factual”. O livro é o primeiro de uma pentalogia e narra a infância de um 
narrador escritor, cuja vivência é marcada pelo signo da violência, pela 
poesia e pela magia, traços estéticos que ressoam em todo texto.

O escrito Celestino antes da madrugada é narrado por um protagonista 
que cria um mundo cheio de eventos extraordinários para escapar da 
própria realidade e dar sentido aos acontecimentos que o rodeiam. Assim, 
realidade e fantasia se mesclam de maneira a tornar-se indistinguíveis 
em alguns momentos. Os demais livros da pentalogia, para constar, são 

1 Professora da Universidade Estadual de Pernambuco (UPE). Mestre em Literatura e 
Vida Social pela UNESP/Assis. Membro do grupo de pesquisa O outro eu: fragmentações e 
desdobramentos do sujeito na literatura contemporânea, sob liderança da professora Dra. 
Lilian Lopondo.
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El palácio de las blanquísimas mofetas (1982), Outra vez el mar (1982), El 
color del verano (1982) e El asalto (1988).

De acordo com sua fortuna crítica, suas obras, grosso modo, se 
inserem no novo romance histórico ou metaficção historiográfica. Neste 
sentindo, além de analisar Celestino antes da madrugada, nos propomos 
aqui adentrar na leitura do romance O mundo alucinante. Uma vez que 
tocamos na obra, cabe antecipar o enredo da mesma. O mundo alucinante 
narra as aventuras e perseguições do Frei mexicano Servando Teresa de 
Mier (1763-1827) que, acossado e condenado pela inquisição, passou 
por uma vida de fugas.

O real maravilhoso emaranha a “realidade” histórica e empírica – da 
ficção – referente ao Frei latino-americano. Celestino antes da madrugada, 
por sua vez, é, também, um texto permeado de sutilezas insólitas que 
capturam nuances mágicas do universo cotidiano por meio da mirada 
infantil. Portanto, temos em Arenas a metaficção historiográfica que se 
entrelaça à construção real maravilhosa para tecer sua escrita.

O autor cubano foi um artista coetâneo em seu tempo. A ficção 
hispano-americana produzida a partir da segunda metade do século XX 
contou com escritores empenhados em oferecer leituras possíveis da 
história do continente, ou seja, muitos artistas do período se engajaram 
com a preocupação de repensar a história e a construção da identidade 
americana por meio de uma ótica que desloca a historiografia oficial bem 
como as noções de realismo.

dA HiSTóRiA à mARAViLHA

De acordo com Irlemar Chiampi, o realismo maravilhoso – modo 
singular de perceber e representar a realidade que se afasta do discurso 
realista – é nota onipresente no período que compreende grande parte 
do século XX. O escritor cubano aqui referido se insere nessas linhas 
artístico-produtivas. No tocante ao romance histórico, estrutura erigida 
em O mundo alucinante, o pesquisador Antônio Roberto Esteves (1998) 
explana que a construção do romance histórico, ao molde scottiano, 
assenta-se na condição de que:
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1- A ação do romance ocorre num passado 
anterior ao presente do escritor, tendo 
como pano de fundo um ambiente histórico 
rigorosamente reconstruído, onde figuras 
históricas ajudam a fixar a época, agindo 
conforme a mentalidade de seu tempo.
2- Sobre esse pano de fundo histórico situa-
se a trama fictícia, com personagens e fatos 
criados pelo autor. Tais fatos e personagens 
não existiram na realidade, mas poderiam ter 
existido, já que sua criação deve obedecer a mais 
estrita regra de verossimilhança. (ESTEVES, 
1998, p. 129).

Isto posto, vale observar que em O mundo alucinante não existe a 
proposta de trabalhar o conjunto histórico com rigidez, ou seja, de “ser” 
história. Como elucida o próprio escritor no prólogo do livro: “Esta é a vida 
de Frei Servando Teresa de Mier, tal como foi, tal como pôde ter sido, tal 
como eu teria gostado que tivesse sido. Mais do que um romance histórico 
ou biográfico, ele pretende ser simplesmente um romance”. (ARENAS, 
1984, p. 01, grifo nosso). Assim, o mencionado texto afasta-se do realismo 
mimético e, ainda abre mão do recurso da verossimilhança arquitetando 
um mundo pouco possível e, sem dúvida, alucinante.

A construção da trama é o que mais chama a atenção na obra, pois o 
texto apresenta três narradores diferentes, ou seja, há um narrador em 
primeira pessoa, um em segunda pessoa e outro em terceira pessoa. Temos 
o narrador em primeira pessoa: “o melhor pregador que havia no México 
era eu. Por isso, o Arcebispo me pediu, de joelhos, que fizesse um sermão 
sobre a virgem de Guadalupe, em 12 de dezembro.” (ARENAS, 1984, p. 45). 

O narrador em segunda pessoa é mais raro, outro escritor hispano-
americano que empregou tal recurso foi Carlos Fuentes, em sua novela 
Aura (1962), obra que ganhou grande fama em parte pela peculiaridade 
do emprego desse incomum tipo de narrador. Em O mundo alucinante, 
destacamos a seguinte passagem: “E agora, ó Frade, dirás da tua chegada 
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a Roma, da fome que passaste por esses caminhos, até que te encontraste 
com o Papa [...].” (ARENAS, 1984, p. 187).

O narrador em terceira pessoa pode ser observado, na supracitada obra, 
no excerto que segue: “E o Arcebispo engoliu o anel quando o pregador 
pôs em dúvida a aparição da Virgem de Guadalupe tal qual contavam os 
espanhóis [...]”. (ARENAS, 1984, p. 54).

Cada narrador, em primeira, em segunda ou em terceira pessoa cumpre 
um papel discursivo diferente. O prólogo alerta que serão oferecidas 
possibilidades diversas, focos e pontos de vista possíveis para a matéria 
narrada – a conturbada vida do frei dominicano. Logo, o emprego de 
distintos narradores propõe a apreciação de diferentes pontos de vista, o 
que leva ao exercício de reflexão constante ao invés da simples aceitação 
dos acontecimentos.

Se o primeiro aproxima mais o narrador-personagem do leitor, 
convertendo-o numa espécie de cúmplice quando tenta angariar a simpatia 
ou a compreensão deste, o narrador em terceira pessoa oferece uma visão 
afastada ou “de cima”, já que o não envolvimento deste nos acontecimentos 
pode torná-lo mais confiável em relação àquele em primeira pessoa, que 
“fala” desde a sua subjetividade. 

Na obra, o narrador em terceira pessoa, muitas vezes, narra com um 
tom de recriminação e, não raro, oferece uma versão ligeiramente ou 
completamente diferente da oferecida pelo narrador em primeira pessoa. 
Tanto o narrador em primeira, quanto em terceira não oferecem uma 
versão definitiva, conclusiva para os fatos, por isso, tudo permanece no 
plano das possibilidades. De maneira que o capítulo que trata da entrada 
do Frei em Pamplona, por exemplo, é apresentado em três versões, cada 
uma delas com um narrador diferente, desdobrando um ponto de vista 
distinto do outro. A fragmentação dos episódios narrados pode ser 
interpretada com base no prólogo: “Esta é a vida de Frei Servando Teresa 
de Mier, tal como foi, tal como pôde ter sido, tal como eu teria gostado que 
tivesse sido”. De maneia que novas miradas são lançadas à figura de Frei.

O efeito discursivo alcançado pelo emprego do narrador em segunda 
pessoa n’O mundo alucinante foi debatido por Altamir Botoso em “A 
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reescritura da história em El mundo alucinante”. Nesta senda, averiguamos 
que a segunda pessoa pode ser percebida como um representante do 
leitor, pois este se torna mais ativo no que diz respeito à narrativa: “Eis 
por que se introduz por vezes na obra um representante do leitor, daquela 
segunda pessoa à qual o discurso do autor se dirige: aquele a quem se 
conta sua própria história” (BUTOR, apud BOTOSO, 2012, p. 06). Perrone-
Moisés corrobora tal proposição, pois, para a teórica, a segunda pessoa 
está em uma posição intermediária:

Jean Pouillon em Temps et roman [...] afirma que 
o romancista está sempre ‘com’ a personagem 
(quando emprega a primeira pessoa) ou ‘atrás’ 
da personagem (quando emprega a terceira). 
Butor consegue, ao empregar a segunda pessoa, 
uma posição intermediária: o romancista está 
‘com’ a personagem, já que o ‘vous’ subtende 
um ‘je’ que a ele se dirige e ao mesmo tempo 
fora dela, como o romancista demiurgo, cujo 
protótipo é Balzac (PERRONE-MOISÉS, 1966, p. 
41-43, grifo nosso).

Ao emaranhar as experiências subjetivas de seus protagonistas a 
eventos históricos de seu país ou do continente, Arenas oferece uma 
versão não hegemônica, na qual os eventos podem ser narrados por uma 
personagem esquecida ou deixada de lado pela linha historiográfica. É o 
caso de Frei Servando.

No capítulo sete “Das Consequências do Sermão” são narradas três 
variantes das implicações de um importante sermão realizado por Frei 
Servando. Cada versão oferece um foco e um narrador diferente, sendo que 
a participação ou o distanciamento deste nos acontecimentos narrados 
determina o grau de subjetividade e de objetividade do conteúdo:
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CAPíTULO VII
Das Consequências do Sermão

Em cada esquina um frade faz pregações 
onde se fala do Grande-Sacrilégio-Cometido-
À-Virgem-De-Guadalupe-Por-Um-Frade-
Impostor-Chamado-Servando. É domingo e 
estamos na Páscoa. Os índios, os criollos e toda 
a cambada de nobres parasitas vão à igreja 
para ouvir as maravilhas de Frei Servando. [...] 
mas hoje não se ouvirá a voz de prata do frade, 
mas sim em cada púlpito há de se levantar um 
sermão de injúria contra ele. [...] Dizem que 
Servando pôs em dúvida a única e verdadeira 
aparição da Virgem de Guadalupe e que, 
portanto, deve queimar na Santíssima Fogueira 
[...]. (ARENAS, 1984, p. 57).

CAPíTULO VII
Da Consequência do Sermão

Muito bem sabia eu que a Haro e Peralta pouco 
interessava a tradição da Virgem de Guadalupe 
e que, inclusive, duvidava dela. Mas bem 
sabia ele que convinha manter o povo em tal 
engano para tirar-lhe proveito. Para justificar 
e governar. Para manter como servos todos os 
índios e criollos. Por isso, mandou em seguida 
pregar contra meu sermão, como se eu fosse 
um ladrão ou criminoso, e nem sequer prestou 
atenção às oito bulas que lhe enviei com muita 
dificuldade, pois me vigiavam dia e noite e não 
deixavam que eu fizesse reclamação alguma. 
E tanta foi sua propaganda contra mim, que 
conseguiu enfurecer o povo do México, por si 
terníssimo, mas que por ter pouco raciocínio 
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se deixou influenciar pelas palavras e quase me 
esquarteja se eu não me tivesse refugiado na 
cela do convento, onde agora estou mais que 
preso, humilhado. Porque não me importaria 
está-lo se o merecesse. Embora estar preso 
por ordem de Sua Reverendíssima seja já um 
mérito, pois quer dizer que se é inocente...o mais 
terrível é que Provincial não me deixou nenhum 
livro (ARENAS, 1984, p. 59-60).

CAPíTULO VII
Da Consequência do Sermão

Faz dois meses já que estás na cela. Preso. E bem o 
mereces por provocares a ira de teus superiores. 
Ah, Servando, que ideia a tua de ofender Sua 
Reverendíssima, cujos pés deves beijar. Mas não 
é nada o que te aconteceu, se comparares ao 
que te aproxima, pois das duas submissões que 
apresentaste a Sua Reverendíssima nenhuma o 
convenceu. Mas a piedade de teu Arcebispo – ah, 
esse santo varão – parece que te vai tocar com 
sua magnanimidade: serás levado à fogueira, 
mas com as mãos soltas e vestido com hábito 
[...]. (ARENAS, 1984, p. 61).

A mudança de narrador, terceira, primeira e segunda pessoa, empregada 
em cada uma das três versões do capítulo sete, ocorre em muitos outros 
momentos do romance. É possível entender tais câmbios como um 
recurso articulador de desconstrução do foco unívoco e, ainda, no caso 
específico d’O mundo alucinante, instaurador do insólito na narrativa, pois, 
a diversidade de vozes e mudanças no foco corroboram a ambientação 
extraordinária e alucinante do texto. O desdobramento de narradores por 
um lado produz um discurso cujo conteúdo é fraturado, estilhaçado, por 
outro, é a partir do elemento fragmentado que se ressignifica a identidade 
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do Frei Servando e, no discurso deste, a identidade americana. Reinaldo 
Arenas tira Frei Servando Teresa de Mier do esquecimento historiográfico 
e oferece releituras para o percurso histórico do religioso. É importante 
considerar, ainda, o sermão produzido por Frei Servando acerca da Virgem 
de Guadalupe, questionando sua aparição na América, bem como as três 
leituras feitas por cada narrador no capítulo sete: Das consequências do 
sermão, pois releem a identidade americana com base em outros fatores. 
Isto é, no romance, para o Frei, a cosmogonia americana pré-hispânica 
ganha maior relevo na formação da identidade mexicana. O sermão 
questiona a validade da celebração cristã e o anulamento da cultura 
dos povos nativos americanos. A revisão literária do conteúdo histórico 
questiona, assim, a representação coletiva e a memória cultural.

No romance Celestino antes da madrugada, temos a construção real 
maravilhosa realizada por meio de um narrador infantil, cuja visão de 
mundo é por si só diferenciada, fora do centro. O narrador de Celestino, 
para fugir de seu ambiente, inventa um mundo e um amigo (o primo 
Celestino) para si, com quem divide uma existência anímica.

Si tú no existieras yo tendría que inventarte. Y 
te invento. Y dejo ya de sentirme solo. Pero, de 
pronto, llegan los elefantes y los peces. Y me 
aprietan por el cuello, y me sacan la lengua. 
Y terminan por convencerme para que me 
haga eterno. Entonces debo volver a inventar. 
(ARENAS, p. 210)2.

O narrador de Celestino, como podemos observar no excerto, 
juntamente com o de O mundo alucinante, correspondem ao que Linda 
Hutcheon denominou como narrador “ex-cêntrico” (HUTCHEON, 1991), 
ou seja, aquele que, por algum motivo, se inscreve na margem, segundo 

2 Se você não existisse eu teria que o inventar. E o invento. E deixo já de sentir-me 
só. Mas, de repente, chegam os elefantes e os peixes. E me apertam pelo pescoço, e me 
arrancam a língua. E acabam me convencendo de que me torne eterno. Então devo voltar 
a inventar. (ARENAS, p. 210, tradução sob nossa responsabilidade).
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uma perspectiva descentralizada. As narrativas, urdidas empregando 
o recurso da metaficção historiográfica, privilegiam leituras até então 
marginais, propondo, assim, extrair a supremacia e a dominância das 
versões predominantes. Pode ser, neste sentido, a figura de Frei Servando 
exemplar, já que fora esquecido pela história e marginalizado pela igreja. 
Ou ainda, um garoto que, ademais de ser um narrador infantil, ocupa uma 
posição periférica por não ter pai e cuja mãe também se insere em um lugar 
social descentrado por ser mulher, não ter marido e cuja família – com 
quem ambos vivem – circunscreve-se à margem, já que vivem em um sítio 
afastado da ordem social, sujeitos à violência e em condições precárias, ou 
seja, cada fator circunscreve o narrador em um espaço fora da centralidade.

Por ser um escritor engajado com os problemas de seu entorno, é 
possível desdobrar a leitura, de modo a perceber que o esquema narrativo 
se estende a uma reflexão acerca do contexto histórico do próprio país, Cuba, 
isolado do mundo capitalista devido a sua proposta socialista de governo. 

A partir de uma focalização interna e pela ótica de uma criança, o 
narrador nos oferece uma versão outra – avessa – acerca dos eventos 
políticos de sua pátria. Os demais livros da pentalogia também se 
dedicaram analogamente a debates políticos. De qualquer modo, não se 
trata de uma construção factual da história ao molde scottiano, mas de 
uma possibilidade de leitura na qual o leitor é chamado a refletir acerca 
dos eventos, não os aceitando gratuitamente.

A CHAVE dO mARAViLHOSO Em ARENAS

A leitura da história é marcada, em Arenas, por interstícios alucinantes. 
A imaginação dissolve e transforma a realidade. Nesse sentido, Rama 
(Apud VASCONCELOS; AGUIAR, 2002) pondera que, em Celestino antes da 
madrugada e em O mundo alucinante, o recurso da fantasia não prejudica 
os limites básicos do real:

Eis aqui o segredo desse maravilhoso, que 
permite distingui-lo nitidamente do fantástico 
que os argentinos levaram sob o impulso de 
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Borges. Ele não invalida a realidade, mas a 
tira de seu eixo, dotando-a de uma natureza 
protoplasmática, cambiante e prazerosa, 
que permite construir um discurso em que o 
possível, o sonhado, o impossível, substituem-
se e se imiscuem, suprimindo, desse modo, 
os compartimentos que resguardam a 
subjetividade e a objetividade, autorizando que 
a primeira mergulhe na segunda, e que esta 
confira veracidade à primeira. Daí a confiante 
fluência em direção ao universo inteiro que, 
salvo o caso de Piñeira, não produz insegurança 
ou temor: a literatura se torna a porta de marfim 
que se comunica com a festa do real e não do 
outro mundo. (RAMA, Apud VASCONCELOS; 
AGUIAR,2002, p. 206).

O crítico uruguaio deixa visível que a estrutura narrativa básica do 
autor cubano é diferente do gênero fantástico cultivado na Europa ou, 
ainda, erigida por muitos escritores hispano-americanos. Reinaldo Arenas, 
bem como outros escritores, tais como García Marques, Germán Espinoza, 
Cabrera Infante, levanta uma construção ficcional que não anula o mundo 
empírico, mas desloca a realidade do seu eixo convencional. 

Tanto em Celestino antes da madrugada quanto em O mundo alucinante, 
a subjetividade onírica ganha espaço, fundindo-se ao palpável, sem 
nenhum sobreaviso ou indício na forma, recurso que, aliado à fluidez da 
linguagem, converge o signo linguístico ao conteúdo, alcançando como 
resultado uma narrativa que jorra como uma torrente alucinante. 

A prosa alcança teores delirantes em momentos nos quais a 
personagem perde o equilíbrio e tem os sentidos perturbados, como nas 
páginas 155 e 156, onde encontramos uma única frase, “Estava morto”, 
repetida incessantemente. O recurso provoca no enunciatário certo 
desequilíbrio levando-o a participar da agonia sentida pelo narrador. O 
vocábulo agonia, do grego ágon, significa conflito, luta entre personagens, 
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e, relacionado à tragédia grega, assinala ainda a desordem interior, 
mental. De ágon deriva, pois, a palavra agonia, qualidade essencial da 
personagem aqui analisada. Assim, o antagonista, por exemplo, está 
sempre em conflito com outra personagem. Ainda que Celestino não 
seja antagonista do narrador, é estabelecida entre ambos uma relação 
anímica na qual um não luta contra o outro, mas agonizam juntos perante 
os incessantes conflitos que lhes ameaçam a vida. 

Irmanado nesse processo de agonia, temos algumas pistas que o 
narrador vai disseminando dentro da narrativa e que confirmam esse 
procedimento. Um exemplo desse artifício agônico é a epigrafe de Sófocles 
que abre o capítulo. Nela temos: “ELECTRA: Então, onde está a sepultura 
deste desgraçado? ORESTES: Não há tal sepultura; quem está vivo, não 
precisa dela.”. A referência à tragédia grega Electra antecipa o princípio 
trágico de Celestino antes do amanhecer, fazendo confluir as mentalidades 
clássicas e modernas num processo narrativo de regulação e reelaboração 
do elemento clássico. Outro momento cambiante, no qual o maravilhoso 
se alça, está na passagem que segue:

Já não choram por ela, mas sim por ti. 
Já queriam ser a tua mãe. 
Já te adoram.
Aproveita.
Aproveito.
Chora.
Choro.
Grita.
Grito. (ARENAS, 2000, p. 159).

De acordo com Ángel Rama, o maravilhoso, em Arenas, tira a realidade 
de seu eixo natural, mas não a invalida, ou seja, faz com que passe por 
processos de atração e repulsão, dotando-a de natureza protoplasmática. 
O que comporta a construção de um discurso 

[...] em que o possível, o sonhado, o impossível, 
substituem-se e se imiscuem, suprimindo, desse 
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modo, os compartimentos que resguardam 
a subjetividade e a objetividade, autorizando 
que a primeira mergulhe na segunda, e que 
esta confira veracidade à primeira. (Apud 
VASCONCELOS; AGUIAR, 2002, p. 206).

Em O mundo alucinante, os aspectos concernentes ao real maravilhoso 
se relacionam principalmente com posturas históricas pautadas às 
práticas da Igreja Católica, como a Inquisição. Arenas oferece uma 
leitura sarcástica e ácida do fenômeno. Para tal vale-se de mecanismos 
insólitos de ficcionalização, isto é, o “que escapa ao curso ordinário das 
coisas e do humano” (CHIAMPI, 1980, p. 48). O argumento gira em torno 
do questionamento da aparição/invenção da virgem de Guadalupe – no 
período colonial. Isto porque o romance hispano-americano “no momento 
do seu ingresso na História, a estranheza e a complexidade do Novo 
Mundo o levaram a invocar o atributo maravilhoso para resolver o dilema 
da nomeação do que resistia ao código racionalista da cultura europeia” 
(CHIAMPI, 1980, p. 50). A negação do evento, ou seja, da aparição de 
uma santa em terreno americano, retira a justificativa da presença e 
permanência dos espanhóis no território mexicano. Mas, principalmente, 
a negação em O mundo alucinante realoca o imaginário sagrado indígena 
– asteca – pré-colombiano no centro, transfigurando a relação do homem 
hispano-americano com sua identidade.

Arenas oferece uma leitura mordaz dos fenômenos relacionados ao 
tribunal eclesiástico. Frei Servando passa pela historiografia como herege 
condenado pela Inquisição, ao passo que, no romance, a personagem é um 
homem amante de sua cultura e, por tal, acaba perseguido: 

O espetáculo talvez fosse interessante para 
os curiosos. Mas não para os que tinham de 
passar por tal purificação. Por isso houve 
um grande rebuliço de protestos na fila das 
vítimas e algumas não esperavam a sua vez, e, 
entre um coro de alvoroços e queixas por parte 
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dos sabotadores, iam ocupar os lugares mais 
próximos das chamas.
Também a fogueira era um grande problema e 
para tal se empregavam milhares de índios, que 
deveriam alimentar aquelas chamas dia e noite, 
tirando lenha de onde fosse e em situações 
críticas eles mesmos serviam de combustível. 
Mas alguns não esperavam que se tomassem 
tais resoluções e, cansados de tão contínua 
busca, lançavam-se (com a pouca lenha que 
tinham encontrado) as chamas e desta forma 
iam atiçando-a por um instante. As chamas 
adquiriam então cores amareladas, azuladas 
que pareciam fogos de artifício...
Os protestos na fila continuavam sendo cada vez 
mais escandalosos. Alguns pegavam um tição 
e começavam a queimar-se por conta própria, 
desobedecendo, assim as ordens da Santa 
Inquisição e morrendo de forma não cristã [...] 
(ARENAS, 1997, p. 32).

Em suma, os recursos estruturais em Celestino antes da madrugada, 
com um narrador pouco convencional, não hegemônico, juntamente 
com recursos poéticos, mágicos e agônicos também presentes em O 
mundo alucinante permitem, por meio de releituras do passado e da 
experimentação de diversos tipos de narradores, a possibilidade de uma 
encenação textual multifacetada; que se desvencilha da unilateralidade. 
No tocante à estrutura narrativa, o romance hispano-americano e, 
por consequência, como esperamos ter pontuado, os aqui analisados, 
privilegiam a experimentação,

[...] a desintegração da lógica linear de 
consecução e de consequência do relato, 
através de cortes na cronologia fabular, da 
multiplicidade e simultaneidade dos espaços 
da ação; caracterização polissêmica dos 
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personagens e atenuação da qualificação 
diferencial do herói; maior dinamismo nas 
relações entre o narrador e o narratário, o 
relato e o discurso, através da diversidade 
das focalizações, da autorreferencialidade e 
do questionamento da instância produtora da 
ficção (CHIAMPI, 1980, p. 21).

Esta nova atitude frente às estruturas ficcionais, ou seja, abandono 
do foco hegemônico, quebra de linearidade, diversos pontos de vista e 
autorreferencialidade, fazem dos supracitados romances peça-chave no 
contexto literário hispano-americano moderno. Além disso, nas obras 
analisadas, existe certo diálogo com o gênero trágico. Pode-se presumir 
que a experimentação estrutural e temática pela qual passam tantos 
escritores hispano-americanos do século XX, como afirma Chiampi, em 
Reinaldo Arenas, estrutura-se por meio de certa vanguarda, por estar à 
frente, mas que, ao mesmo tempo, revisita o mundo antigo.
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HOmENS E dEuSES Em CONfRONTO: A 
REViSiTAÇÃO dO TRágiCO Em la machine 

infernale, dE JEAN COCTEAu

Lílian Lopondo1

Uma das mais instigantes releituras do mito de Édipo, em geral, e de 
Édipo-Rei, de Sófocles, em particular, foi efetuada pelo poeta e dramaturgo 
francês Jean Cocteau em A máquina infernal (1932 ou 1934). Enquanto a 
peça do dramaturgo grego se constitui em exemplo do racionalismo do 
IV século a.C. por meio de sua estrutura argumentativa, centrada numa 
retórica que integra convencimento e persuasão, a do surrealista francês 
surpreende ao pôr em xeque qualquer racionalismo mediante uma 
estrutura polifacetada, que reflete e refrata a condição humana.

A peça de Cocteau divide-se em quatro atos, assim denominados: “O 
fantasma”, “A esfinge”, “Noite de núpcias” e “Édipo-Rei”, em que se focaliza 
a trajetória de Édipo rumo ao desenlace trágico. Trata-se de um diálogo 
com Édipo-Rei, de Sófocles, que percorre passo a passo o caminho trilhado 
pelo protagonista após ter assassinado o rei Laio, seu pai. Vejamos como 
transcorre esse diálogo, em que o fantasma ocupa posição de destaque. 

A máquina infernal é um drama em que cada ato é precedido de um 
prólogo, sendo que o segundo, o terceiro e o quarto atos são introduzidos 
por pequenos prólogos narrativos. O desenrolar da fábula de Édipo ocorre 
numa das mais “perfeitas máquinas construídas pelos deuses infernais 
para o aniquilamento matemático de um mortal” (COCTEAU, 1967, p. 10), 
diz a Voz no prólogo, isto é, por meio daqueles deuses que na mitologia 
grega são subterrâneos, oriundos do inferno, onde se encontram todos os 
mortos. Todas as ações são conduzidas por uma força invisível que emana 
das trevas para que ocorra a derrocada implacável de Édipo.

1 Professora Doutora do Programa de Literatura Portuguesa da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP) e do Programa de Pós-
Graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Líder do grupo de pesquisa 
O outro eu: fragmentações e desdobramentos do sujeito na literatura contemporânea.
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O batuque e as músicas do bairro popular ecoam no início do primeiro 
ato. A presença do popular singulariza o espaço dramático quer pela 
presença de homens do povo ou pela presença das boites que divertem a 
todos. Tudo acontece antes de Édipo ter chegado a Tebas. Laio já está morto 
e o seu fantasma surge à noite e precisa avisar Jocasta do perigo que corre 
a cidade pela súbita presença de Édipo. Há uma sequência de diálogos 
que são nivelados pelo cotidiano. Jocasta e Tirésias são desconstruídos 
pelo tom vulgar e hilariante das suas falas; a rainha se desnuda da sua 
magnitude real para ter notícias do fantasma de Laio, que aparecera aos 
soldados na muralha da cidade. 

A ação se desloca do seu tom habitual, trágico, criando um efeito de 
surpresa: o cômico. Todas as personagens do primeiro ato se comportam 
como “seres inferiores ou iguais a nós” (ARISTÓTELES, 1973, p. 454), 
destituindo do trágico a sua constituição de seres heroicos, míticos, 
superiores. A linguagem do drama é determinada pelo tom com 
que os diálogos se constituem, isto é, pelo nivelar humanístico e sua 
modernidade. Isso se faz por meio de uma atualização totalizadora nas 
situações dramáticas das ações, como, por exemplo, os quiproquós entre 
os soldados e o chefe, a hilariante relação entre Jocasta e Tirésias, que o 
despoja de qualquer respeitabilidade via diminutivos e apelidos:

É Jocasta desmitificando Tirésias, Zizi, é a 
reduplicação onomástica afetiva. Por conta 
disso, Tirésias também faz o mesmo, tratando 
Jocasta com muita intimidade: “Minha pomba, 
você mesma disse que saiu do palácio com 
todas as suas joias. Só o seu broche tem pérolas 
do tamanho de um ovo” (COCTEAU, 1967, p. 40, 
grifo nosso)2.

Momentos como esses rompem com a trajetória de um gênero 
complexo, sério, tradicional, resistente a qualquer intervenção que 
pudesse transmutá-lo do que lhe fosse mais essencial. Sófocles é 

2 No original: “TIRÉSIAS: Ma colombe, vouz lávez dit vous même, vous êtes sortie du 
palais avec tous vos bijoux”. ( COCTEAU, 1934, p. 57. Grifo nosso).
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atualizado por Cocteau, dessacralizado pela releitura que atinge a 
dimensão parodística nos seus dois sentidos, tanto como destronização 
quanto como permanência paralela do objeto metalinguajado.

 Jocasta se apresenta como uma doidivanas, enfeitada com broches 
e écharpe, insinuando-se para o soldado que havia conversado com o 
fantasma de Laio, apalpando-o e admirando os seus músculos, seus 
joelhos, suas coxas e seus bíceps. Num certo momento diz para Tirésias:

O desazado és tu. Venha. Obrigado, meu rapaz. 
Mande ao templo o seu nome e endereço. Um, 
dois, três, quatro. Magnífico! Estás vendo, Zizi, 
como desço bem? Onze, doze... Zizi, venha 
seguindo-nos. Faltam ainda dois degraus. (Ao 
soldado) Obrigada. Não preciso mais de você. 
Ajude agora o vovô (COCTEAU, 1967, p. 41)3.

O primeiro ato quebra o estatuto da tragédia que perde a sua 
essencialidade requerendo um comportamento revisionário de desleitura 
do cânone trágico pela inserção compacta do cômico nas situações 
engendradas pelo autor numa visão apocalíptica de historicizar um 
texto clássico. O trágico perde a sua completude para que se pense no 
tragicômico, isto é, a presença do cômico, para que estranhamente se 
cogite numa alteração da classificação do gênero de peça. O gênero deixa 
de ser a tragédia, pois dialeticamente o cômico se lhe imbrica, instaurando 
o que vamos chamar de drama. Confirma as afirmações acima o fato de 
que, opostamente ao que acontece no prototexto, homens e deuses são 
focalizados de um único prisma, simultaneamente humano/divino, sem 
distinção, promovendo a ressignificação do insólito.

No mesmo primeiro ato há uma cena hilariante cuja potencialidade 
cômica explicitada pela sua teatralidade levaria a um momento 
francamente farsesco. É a cena em que o fantasma de Laio, rei/pai, 

3  No original: “JOCASTE: C ést vous le maladroit. Venez. Merci, mon garçon. Vous écrirez 
au temple votre nom et votre adresse. Une, deux, trois, quatre... C´est superbe! Tu vois, 
Zizi, comme je descends bien. Onze, douze... Zizi, vous suivez, il reste  deux marches... (Au 
soldat). Merci! Je n´ai plus besoin de vous. Aidez le grand-père.” (COCTEAU, 1934, p. 60.)
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assassinado por Édipo, tenta em vão ser ouvido e visto por Jocasta e 
Tirésias, mas é arrastado para as profundezas de onde viera.

No segundo ato a Esfinge contraria o seu destino, reagindo à 
implacabilidade do conteúdo trágico; está farta de matar, de ser um 
instrumento da morte, ainda que Anúbis cresse que é preciso obedecer 
aos desígnios dos deuses. Se isso não bastasse, a Esfinge se entusiasma 
pela figura jovem de Édipo, desejante e – dessacralizada – se insinua a ele, 
sugerindo que, para frustrar o oráculo, seria melhor que ele se casasse com 
uma mulher mais jovem. Édipo reage: “Uma moça que não tardaria em se 
tornar uma Esfinge, pior que a Esfinge da Esfinge, uma Esfinge de mamas e 
garras” (COCTEAU, 1967, p. 62). Mas eis que a jovem mulher se transforma 
na Esfinge/Anúbis apavorante que aterroriza o jovem semideus, deixando-o 
inerte a ponto de clamar por “Mérope!... Mamãe!...” e mais à frente “Oh, 
senhora... Oh, senhora... Oh! não! Não! Não! Não, senhora” (COCTEAU, 
1967, p. 69)4. Édipo, ridicularizado, desmorona do seu pedestal heroico 
para sentir o medo dos homens comuns. Profanou-se a sua integridade de 
semideus, dessacralizou-se o mito. Na mesma cena a Esfinge desconsidera 
a inteligência e a perspicácia de Édipo, já que antecipa a solução do enigma 
que é em seguida respondido por ele, orgulhoso, arrogante, covarde, fraco, 
dependente, oportunista: um homem de qualquer tempo.

O terceiro ato, ‘A noite de núpcias’, é o momento em que o amor entre 
Édipo e Jocasta é interrompido pela entrada de Tirésias, que execra o 
casamento. As personagens são mostradas frágeis e reagem ante as 
circunstâncias do amor, num nível de linguagem familiar, cotidiano, em 
que as mazelas e as fraquezas humanas são desveladas. O amor incestuoso 
de ambas as partes, revelado pelas trocas de carinhos e de afetividades, 
sem que o sexo se consuma, aponta para um casal amante, humano.

Há também neste ato a presença de elementos oníricos provocadores 
de uma incursão do autor na estética surrealista: sonhos que, pela cadeia 
de significantes, referendam deslocamentos e condensações próprios das 
manifestações oníricas; são automatismos que rompem com a linearidade 
lógica do discurso de Jocasta e Édipo.

4  No original: “OEDIPE: Mérope!... Maman! [...] Oh! Madame... Oh! Madame! Oh! Non! 
Non! Non!, non, Madame!” ( COCTEAU, 1934, p. 102 e 103).
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O quarto ato recupera o tom trágico determinador da tragédia clássica 
pela sua discursividade neutralizadora das diferenças, haja vista o título 
desse ato ser o mesmo da peça de Sófocles: “Édipo Rei”. As revelações que 
são feitas nesse ato são explicitadas mais rapidamente que no texto de 
Sófocles, provocando um impacto maior no leitor/espectador. Se esse ato 
perde a grandiosidade do texto de Sófocles, ganha em humanidade.

Os três primeiros atos são devastadores para a autêntica visão trágica do 
drama. Cocteau atualiza, moderniza pela sua leitura da tragédia de Sófocles.

A subversão do gênero trágico promove a revisão das relações entre 
homens e deuses. Se em Sófocles as esferas humana e divina estão 
nitidamente demarcadas, em A máquina infernal misturam-se (o Chefe dos 
Recrutas e Laio; Jocasta, Édipo e Tirésias; Édipo e a Esfinge), pondo em xeque 
a harmonia do universo da Antiguidade helênica. Se Sófocles se concentrou 
na anagnórise de seu herói ao dramatizar o mito, Cocteau preocupou-se em 
reforçar os vínculos entre homem e os deuses ao facultar, em certa medida, a 
Édipo alçar-se ao plano divino e dele extrair a glória pela qual tanto ambiciona 
e ao obrigar os deuses a sofrer as dores da existência humana. A consequência 
disso é a dessacralização dos deuses via rebaixamento, tal como entendido 
por Bakhtin (1987) ao estudar as particularidades do grotesco: ênfase na 
cegueira de Tirésias, que acarreta sua dificuldade de locomoção; a Esfinge-
Anúbis, pedra-cão, transforma-se em jovem apaixonada por Édipo numa 
integração dos reinos mineral, animal e humano e de mitologias distintas; 
Laio retorna ao mundo dos vivos; ambivalência temporal, com o passado 
imiscuindo-se no presente e vice-versa.

No entanto, Cocteau redireciona a utilização do rebaixamento. 
Opostamente ao que ocorre na Idade Média e no Renascimento, em A 
máquina infernal o expediente adquire nova função: em lugar do otimismo 
nele implícito, que o torna parte de um processo regenerativo, fecundador, 
o imbricamento dos níveis “alto” e “baixo”, dos campos do céu, da terra 
e do inferno será responsável por dois modos – igualmente ineficazes – 
de enfrentar o destino funesto: o do homem que, ao intentar afastar-se 
dele, vai ao seu encontro, primeiro, ao ser deixado na floresta para morrer 
e, segundo, ao retirar-se da casa de Políbio e Mérope; e o dos deuses, 
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baseado em uma nova lógica, a do indizível, do inalcançável, do atemporal: 
um morto que joga com os vivos; uma Esfinge, vinda do Egito ou da 
Grécia ou de outro lugar; um adivinho que se repete continuamente; uma 
confusão de imagens, de momentos, de papéis, de sentimentos. Num caso 
ou noutro, a ideia de transformação, de renascimento, será substituída 
pelo pessimismo próprio da ideologia trágica.

Desta perspectiva, Cocteau problematiza a tradição que acompanha o 
mito de Édipo e o seu tratamento em Édipo-Rei. Ao subverter a tragédia 
por meio do cômico, da aparente independência entre os atos a contrastar 
com o princípio de causalidade do paradigma, da presença da voz narrativa 
no lugar do coro, da dessacralização dos deuses e do rebaixamento, da 
deseroização de Édipo ou, em outros termos, ao parodiar a obra de Sófocles, 
Cocteau questiona também a ideologia a ela subjacente, centrada no castigo.

Os pressupostos do Surrealismo fincados nos ideais de liberdade e de 
inclusão ajustam-se até certo ponto à recontextualização do mito edípico; 
a presença do lúdico ao jogar com as particularidades dos gêneros trágico 
e cômico, a insistência no sonho a fundir-se com a realidade empírica, a 
atmosfera claustrofóbica provocada pela predominância de espaços fechados, 
a ruptura com a lógica (os diálogos nem sempre são claros), a importância 
conferida aos objetos do cotidiano (a écharpe, o broche), o batuque e a música 
como de fundo musical a acompanhar os delírios do protagonista e da rainha 
são componentes de um universo desconexo, impermeável à compreensão, 
ao qual Édipo pertence e do qual se acha simultaneamente apartado. 

Porém, ao retirar o mito e a peça a que deu origem do seu contexto 
primeiro, Cocteau não se utiliza deles simplesmente como matéria 
dramatúrgica. Faz deles uma nova leitura que não desautoriza nem nega o 
modelo; ao contrário, estabelece com ele uma tensão em que duas visões 
de mundo a um só tempo se contradizem e se complementam. Não há 
mais deuses, não há mais heróis; permanece apenas o homem, “um de 
nós” (ARISTÓTELES, 1973, p. 454), atônito frente a uma realidade cuja 
tônica é o absurdo. Surrealista para além do Surrealismo, Cocteau retoma 
do paradigma a hýbris, a falha trágica de supor-se capaz de confrontar-se 
com um mundo superior às suas limitações.
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o inSólito no romanCe a.S.a. – aSSoCiação doS 
SOLiTáRiOS ANôNimOS, dE ROSáRiO fuSCO

Marta Dantas1

Se somos compostos de alma e corpo, 
já somos, individualmente, dois.
Rosário Fusco

Rosário Fusco de Souza Guerra (1910-1977) foi poeta, dramaturgo, 
ensaísta, tradutor, crítico e ficcionista. Todavia, quando mencionado pelos 
críticos e historiadores da literatura brasileira, na maioria das vezes, é 
tão somente na condição de um dos fundadores da Verde (1927-1929), 
uma das revistas modernistas que surgiram após a Semana de 1922. Sua 
obra em prosa é constituída por um conjunto de cinco ficções: O agressor 
(1943), O livro de João (1944), Carta à noiva (1954), Dia do juízo (1961) e 
a.s.a. – associação dos solitários anônimos (2003). Todas elas são marcadas 
pela crise psicológica dos personagens – oriunda das forças opressoras da 
moral cristã e do conflito entre a vontade individual e a coerção social – pela 
violência, pela transgressão e pelo erotismo. Escrita em 1966 e publicada 
postumanente, a.s.a. se destaca; é uma narrativa “polifacetada”, no dizer 
de Fábio Lucas (LUCAS, 2003, p. 282). Irônica, sarcástica e debochada, 
sua construção meticulosa articula gêneros literários diferentes (o 
romance policial, o naturalismo brasileiro, o surrealismo, entre outros) 
parodiando-os; é fragmentada, dinâmica, contraditória e ambígua. 
Embora ofereça (desde suas epígrafes às primeiras páginas) instruções 
de leitura sobre seu jogo de inversões, contradições e duplicações, a.s.a. 
é uma aventura vertiginosa em que o insólito, “efeito das estratégias de 

1 Professora Doutora do Departamento de Arte Visual e do Programa de Pós-Graduação 
em Letras da Universidade Estadual de Londrina – UEL. Atualmente, desenvolve pesquisa 
de Pós-Doutorado sobre a prosa ficcional de Rosário Fusco junto ao Programa de Pós-
Graduação em Literatura Brasileira da USP, sob a supervisão da professora Dra. Eliane 
Robert Moraes e com apoio da bolsa PNPD/Capes.
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construção da narrativa, envolvendo emissor [...] e receptor [...], num 
jogo circular de significações e ressignificações do discurso” (GARCIA, 
2008, p. 12), assegura a supra-realidade – o outro lado do real, um real 
inexistente2 – e precipita o leitor num grande vazio. Buscando contribuir 
com a discussão sobre a prosa fusquiana, examino uma das várias facetas 
de a.s.a.: o insólito nos mecanismos de fragmentação e multiplicidade do 
protagonista, pelo viés do pensamento de Gilles Deleuze e Félix Gattarri, 
em O anti-Édipo (2010).

A narrativa transcorre entre alguns dias antes do Dia de Finados e 
depois do Carnaval, numa cidade portuária. Fulano é um homem comum, 
de meia idade, proprietário de fábrica de roupas e que vive a mesmice 
rotineira de um relacionamento matrimonial há vinte e cinco anos. Tem 
dois amigos, Beltrano e Alemão, sendo este último proprietário de uma 
brasserie chamada “Berlim”, ambiente que Fulano frequenta sempre na 
companhia de Beltrano e onde ambos compartilham um projeto utópico: 
a criação de uma a.s.a. – associação dos solitários anônimos, irônica 
contradição, uma vez que a ideia de associação inviabiliza a solidão 
daquele que é associado.

Num sábado chuvoso, Fulano e Beltrano se encontraram no Berlim; 
beberam água mineral, limonada e trataram dos documentos para a futura 
fundação da a.s.a. Finda a conversação, caminharam juntos até o ponto de 
ônibus, se despediram e, então, Fulano foi tomado por uma “sensação de 
inédita liberdade” (FUSCO, 2003, p. 23). Nunca, em vinte anos de casamento, 
chegara em casa depois da meia noite sem avisar a esposa. Eram três e 
quarenta e cinco da manhã quando “um peso estranho não lhe permitia dar 
um passo mais...” (FUSCO, 2003, p. 24). Fulano consultava-se: o que estava 
acontecendo? Mesmo não estando bêbado, fora impelido a mudar de rota, 
seguir um outro caminho que não o de casa, mas em direção ao mercado 
do cais do porto. Na dúvida entre telefonar ou não para a esposa resolveu 
telefonar e a voz do outro lado dizia para ele não se preocupar, pois estava 
bem acompanhada. Fulano lembrou de uma outra frase que certa vez saiu 

2  Em uma epígrafe de abertura de a.s.a. (2003), Fusco explica: “Assim como o 
sobrenatural é o reverso do natural, o supra-real é o outro lado do real, o por-detrás. Eis 
por que tudo o que existe, sendo natural, é real. Mas nem todo o real é existente”. 
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da boca da esposa: “‘faça tudo o que tiver vontade. Fora de casa é solteiro e 
eu, só em casa, sempre sou sua viúva’” (FUSCO, 2003, p. 25). 

No mercado do cais Fulano sentou-se numa barraca para beber e 
petiscar e “interessou-se por uma mulata de prendas adolescentes e, 
transfigurado noutro homem, convidou-a a dormir com ele: sem rodeios” 
(FUSCO, 2003, p. 26). Ele se apresentou à moça, chamada de Sicrana, como 
Basilisco. Embriagado, o casal se dirigiu para o quarto de um dos cortiços 
do cais. Embora a mulata manifestasse sua excitação, o sexo entre eles não 
se consumou: “Sem a menor bulha e com a máxima de cautela [Fulano] [...], 
pisando na ponta dos pés, puxou a porta atrás do calcanhar. [...] Retornou à 
bodega preferida” (FUSCO, 2003, p. 30-31). Todavia, sentia-se feliz no meio 
da desinibida sociedade a contemplar a vida de uma outra perspectiva e, 
por isso, resolveu continuar bebendo e pelo cais do porto foi ficando. 

A terça-feira chegou, era dois de novembro, Dia de Finados. Fulano 
resolveu voltar para casa; bateu na porta e quando esta se abriu, uma 
senhora se desculpou pela demora com o argumento de que estava se 
preparando para ir ao cemitério. Ele quis esclarecer o motivo a que veio, 
mas a senhora logo retrucou dando início a um estranho diálogo:

– Ah, caro senhor, por que ou pra que esclarecer? 
Não há limpo que não tenha sido sujo, vice-versa 
[...] Às vezes, recebo visitas que nem sei de onde 
vem, sabe?, amigos de meu marido (pelo menos 
é o que dizem), findando todos, sujos ou limpos, 
em camaradas fiéis. Sem esclarecimento nem 
nada. (FUSCO, 2003, p. 49-50)

Fulano pergunta se seu marido está e a senhora responde: 

– Não. Me abandonou. Mas ontem recebi 
uma carta dele. Pelo carimbo de origem, com 
quinze anos de atraso [...] me participava o 
próprio falecimento, acrescentando que eu me 
considerasse livre para todos os efeitos (FUSCO, 
2003, p. 50). 
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Em seguida, explicou que estava admitindo pensionistas e, ao acenar 
positivamente em se tornar um deles, ela lhe entregou as chaves.

A dúvida é plantada no leitor: será que Fulano havia batido em casa 
errada? Afinal, poderia estar ainda sob o efeito do álcool e nada questionou 
sobre o que a senhora havia lhe dito. Páginas depois o narrador informa 
que há mais ou menos um mês Fulano “restabelecia sua rotina trivial, com 
aparas e reparos naturais a sua nova condição de falecido” (FUSCO, 2003, p. 
61). Dia após dia Fulano descobria sua “complexa” condição: “Não parecia 
absurdo que apenas a mulher o visse e falasse, os demais roçando-lhe o 
corpo e cara como fantasmas? Fantasmas, fantasma: eles ou ele?” (FUSCO, 
2003, p. 67). Sua invisibilidade só se manifestava dentro de sua casa tornada 
pensão. Invisível para os hóspedes, visível para sua mulher e para aqueles 
que se relacionavam sexualmente com ela. Para o leitor, mais inquietante do 
que a invisibilidade de Fulano é a sua indiferença ao descobrir que estava 
“morto”, e a falta de estranhamento de Fulana diante do fantasma do marido.

Josalba Fabiana do Santos explica que o fantasma é “uma presença 
ausente e a presença de uma ausência” (2013, p. 143). O fato é que Fulano, 
mesmo antes de se tornar “fantasma”, já se fazia “invisível” no espaço 
doméstico: sempre estava ausente, quando havia visitas e também no 
cumprimento de suas obrigações matrimoniais – ao menos é o que Fulana 
insinuou ao afirmar que há quinze anos estava viúva. A “nova condição” 
parece interessar a ambos: a Fulana, porque há algum tempo preenchia 
o vazio deixado pelo marido com amantes, e a Fulano, porque pensava na 
mulher “como se pensa numa pessoa distante, de quem não se tem notícias 
e cuja imagem nos chega esmaecida, aos farrapos que a lembrança tenta 
cerzir: inutilmente” (FUSCO, 2003, p. 33). Tudo indica que a invisibilidade 
é uma condição conveniente para a esposa e desejada pelo marido. 

Fulano como sujeito que, diante da mediocridade da vida que esmaga e 
captura seu desejo em prol da produção social, criou para si o que Deleuze 
e Guattari (2010) chamaram de um “corpo sem órgãos”. Segundo estes 
pensadores, somos um organismo composto de máquinas desejantes, e o 
desejo não é uma forma de existência particular, “uma realidade mental ou 
psíquica que se oporia à realidade material da produção social” (DELEUZE; 
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GUATTARI, 2010, p. 48). Ou seja, da mesma forma que o desejo produz o 
real, o desejo não é outra coisa senão a produção social. A criação de um 
corpo sem órgãos é uma maneira de desinstrumentalizar o corpo para 
produzir realidades diferentes daquela em que está insatisfatoriamente 
inserido. O corpo sem órgãos rejeita então as máquinas-órgãos opondo a 
elas uma superfície deslizante, opaca, tensa, indiferente, improdutiva. O 
fantasma é, portanto, um produto do desejo de um corpo sem órgãos, mas 
ele “nunca é individual”, todo fantasma é “fantasma de grupo” (DELEUZE; 
GUATTARI, 2010, p. 48) e sua identidade pode ser compreendida em dois 
sentidos: se as máquinas desejantes de um organismo forem apreendidas 
nas massas gregárias, a libido pode investir em formas repressivas 
existentes no campo social, mas pode ocorrer o movimento inverso, um 
contrainvestimento que propaga o desejo revolucionário no campo social 
existente, “uma ‘desinstituição’ do campo social atual, em proveito de 
uma instituição revolucionária do próprio desejo” (DELEUZE; GUATTARI, 
2010, p. 48). Compreendido deste modo, o desdobramento de Fulano em 
fantasma não designa uma falta, ao contrário, designa uma parte que cabe 
a ele como sujeito mas que lhe foi expropriada pela máquina social, da 
qual a família, a ideologia, a igreja são partes.

Retornemos à história do nosso protagonista para tentarmos elucidar o 
Fulano fantasma. Fulano e Beltrano desejam a criação de uma a.s.a. e entre 
os problemas por eles levantado estão: como divulgar os princípios da 
associação, como encontrar e reunir solitário anônimos? Eles decidem que 
não há necessidade de divulgar uma ideia que não se pretende impor; que 
numa simples conversa de rua eles saberão quem é, quem nasceu sendo ou 
quem virá a ser um s.a. e, em seguida, dispensando palavras, um aperto de 
mãos passará os fluídos de um s.a. ao outro, contagiando, abastecendo sua 
alma e assim terá início a uma corrente “até que a liberdade de ser transforme 
o mundo num paraíso” (FUSCO, 2003, p. 97). Ora, o veículo de propagação, 
reunião e organização da futura a.s.a. não é outro senão o desejo de 
liberdade, liberdade de ser. Se lembrarmos que o fenômeno da invisibilidade 
se manifestou após (não logo após, mas após) Fulano ter experimentado 
“sensação de inédita liberdade” (FUSCO, 2003, p. 23), antecedida de um 
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encontro para discussão da futura a.s.a., somos levados a considerar o Fulano 
fantasma como um contrainvestimento da repressão social sobre a produção 
desejante, um fantasma de grupo, ainda que este “grupo” se constitua de uma 
legião de anônimos sem um número específico, que dispensa “a cabala e a 
semiótica, o sentido e o significado” (FUSCO, 2003, p. 96).

Fulano fantasma é, paraxodalmente, estranho e familiar para aquele que 
o vê, que o reconhece; seu lugar “é o entre-lugar. O espaço que ele habita é o 
da indecisão e o da fronteira: nem cá nem lá, nem vivo nem morto” (SANTOS, 
2013, p. 144). Neste sentido, ele parece vacilar entre a vida mortificada e a 
morte como saída libertadora. O desejo de morte não se opõe ao desejo de 
vida, pois a morte “não é desejada, há somente a morte que deseja, enquanto 
corpo sem órgãos [...] e há também a vida que deseja, enquanto órgãos de 
trabalho” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 436). Logo, não se trata de dois 
desejos, mas de duas peças “da máquina desejante, na dispersão da própria 
máquina” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 436). Mas a decisão pela morte 
como saída libertadora depende da máquina desejante converter o modelo 
da morte em experiência da morte. Dito de outra forma, é preciso converter 
a morte que se desenvolve por dentro do corpo sem órgãos em morte que 
vem de fora e que potencializa a vida.

Passado algum tempo, Fulano foi buscar explicação sobre o fenômeno 
de sua invisibilidade com seu amigo Beltrano, um misto de espírita, 
psiquiatra e psicanalista, um personagem que satiriza o conhecimento 
científico, uma paródia do personagem-tipo que representa o discurso 
científico nos romances naturalistas. O narrador reproduz a explicação 
que Beltrano deu para Fulano: 

Você fica invisível, mas não morto. Logo, pode 
fazer o que quiser – transportar objetos, promover 
ruídos, agredir – desde que no ambiente alguém 
esteja carregado de mediunidade operante, 
sempre de sinal – positivo ou negativo – 
contrário ao seu: entendeu? Dada a atmosfera da 
casa, criada pelos tremendos poderes maléficos 
de alguém, você só não é invisível pra quem 
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participar ou participou da intimidade física 
da central de fluidos subalternos em repelente 
conflito de taras. É o castigo desse alguém [...] 
sua visibilidade é natural, sua invisibilidade é 
supra-real, dependendo, por isso, do vidente. 
(FUSCO, 2003, p. 76)

Trata-se, segundo Beltrano, de um fenômeno supra-real. Mas por que 
a vidência de Fulana era seu castigo? A resposta a essa questão implica 
na compreensão de uma emaranhada rede de acontecimentos que fazem 
parte da história de Fulano e que são apresentadas ao leitor, ao longo da 
narrativa, como peças de um quebra cabeça que ele deve montar. 

O encontro de Fulano com Sicrana naquela madrugada de sábado 
transfigurou Fulano em Basilisco, ou seja, despertou no seu corpo sem 
órgãos o desejo de ser um outro, Basilisco. Outros encontros frustrados 
sucederam aquele primeiro, e o desejo de Fulano crescia na medida em 
que descobria que a moça, filha adotiva de um velho marujo e educada 
na casa de um cônsul, era “decente”, exigente e virgem, e ainda havia 
simpatizado com ele embora tivesse idade para ser seu avô. Fulano foi 
“invadido dessa plenitude que um perfeito espasmo de amor faculta” 
(FUSCO, 2003, p. 64), passando a ter sonhos eróticos com Sicrana. A fim 
de realizá-los, começou sua peregrinação (que se tornou rotineira) pelo 
cais, sempre com a intenção de reencontrá-la. 

Perturbado com a manifestação desse outro/Basilisco, que passou 
a se manifestar sobretudo quando se encontrava em estado onírico ou 
de devaneio, procurou, mais uma vez, o amigo Beltrano. Confidenciou o 
“absurdo romance”, mas atribuindo a “um amigo” seu interesse pela jovem 
e solicitou um diagnóstico e um tratamento para “extirpar o câncer da 
pobre alma” (FUSCO, 2003, p. 93). Beltrano apontou o retorno de desejos 
reprimidos no passado por razões diversas: “falta de tempo, dinheiro, 
pão-durismo, debilidade fisiológica e covardia psicológica inatas” (FUSCO, 
2003, p. 93), e enfatizou “ser uma inclinação desordenada, comum aos 
madurões de espírito religioso, habituados a uma vida ascética, baseada 
na estúpida noção de pecado” (FUSCO, 2003, p. 93). Remédio? Rezar. Como 
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se não estivesse satisfeito com sua própria explicação, Beltrano continuou 
falando. Mais uma peça do quebra-cabeça é apresentada ao leitor: 

–Se, depois da filha acidentada em termos de 
homicídio, coisa antiga, a mulher se apegou a 
uma ausência insignificante do marido para 
repudiá-lo, vindo ele a apaixonar-se por uma 
jovem que reproduz a filha – idade, compleição, 
voz... menos cor – por sua vez repetente da 
esposa, está claro que o triângulo teria que se 
manifestar [...] pela força do carma, das vidas 
anteriores dos três. (FUSCO, 2003, p. 94)

Em seguida deu o diagnóstico: “fixação-por-transferência-triangular-
simbólica” (FUSCO, 2003, p. 95). A nova “peça” diz respeito à “transferência” 
do suposto amor e do desejo de Fulano pela filha Marina, para a jovem 
mulata. Sicrana é a presença de uma ausência. E Fulano deitava-se com as 
duas em seus sonhos. 

Cabe ao leitor, na tentativa de compreender o processo de 
desdobramento de Fulano, escolher entre concordar com o diagnóstico 
de Beltrano e, portanto, ver Fulano como um sujeito sujeitado, ou 
questionar o diagnóstico dado. Opto pela segunda via, pois transgressão, 
culpabilidade e castração, “será que são determinações do inconsciente 
ou a maneira como um padre vê as coisas?” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 
436). Afinal, são muitas as forças sociais para edipianizar o inconsciente, 
para culpabilizá-lo e castrá-lo. 

Diferente da maioria dos duplos que povoam a história da literatura 
– e que tomamos conhecimento por meio de estudos como o de Otto 
Rank (1939) –, o problema do duplo em a.s.a. não se manifesta como 
um espectro que persegue o “eu original”, como imagem duplicada 
de si mesmo; também não se apresenta como um problema de dupla 
personalidade num conflito entre o bem e o mal. Fulano não tem um 
duplo, mas uma multiplicidade de eus. O “fantasma” só se manifesta no 
espaço da sua casa e está ligado aos problemas familiares. O outro duplo 
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de Fulano se manifesta em situações de relaxamento do seu estado 
consciente ou, se preferirmos, em estados favoráveis às manifestações do 
inconsciente como o de embriaguez alcoólica, de devaneio e de onirismo; 
ele cria perturbação, estranhamento em Fulano porque crê que o desejo 
realizado nos sonhos “deveria ter permanecido oculto” (FREUD, 1996, p. 
258). Todavia, não é “o sono da razão que engendra os monstros, mas a 
racionalidade vigilante e cheia de insônias” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, 
p. 153) que confere ao sujeito um eu determinado pelas instituições e que, 
portanto, se imagina como perverso e termina por tomar como individual 
o fantasma de grupo.

Todavia, com o firme propósito de passar do sonho à ação, Fulano 
passou a errar pelo cais. Mas estava condenado a uma errância sem fim, 
pois a mulata – sentindo-se desrespeitada com o descaso daquela primeira 
e única noite entre eles, que poderia ter sido a “estreia” de ambos (da 
virgem e de Basilisco) – perdeu o seu interesse por ele. Em pleno carnaval, 
ao ser procurada por Fulano na casa do cônsul, Sicrana fez questão de 
deixar claro que ele nada significava para ela.

Naquela noite, sentindo-se arrasado e azarado, retornou para casa/
pensão e, ao perceber que alguém usava o banheiro que lhe fora prometido 
como exclusivo, manifestou desapontamento, o que deu início a uma 
discussão com a proprietária/esposa/viúva. Ela reclamava que ele não 
aparecia nem para se banhar, acusava-o de falta de higiene “equivalente ao 
do desencarnado”, elogiava os outros hóspedes, sobretudo o Arquiteto, seu 
amante, enfatizava sua autoridade como dona do dormitório e reclamava 
os honorários gastos com advogado num “inventário que dura mais de 
quinze anos” (FUSCO, 2003, p. 114). Depois, solicitou para que ele fosse 
embora antes que o banhista, seu “amigo”, a visse em trajes menores “na 
presença de um estranho” (FUSCO, 2003, p. 115) por quem ela não tem 
interesse, nunca teve e jamais teria, e em seguida, fez jorrar de sua boca 
mais uma peça do quebra-cabeça: “Calcula que idade tenho por dentro? 
Dezenove: mais moça do que Marina, que morreu num desastroso aborto 
que eu, mãe e igual, patrocinei” (FUSCO, 2003, p. 115).

Segundo Felinto (Apud SANTOS, 2013, p. 144), é possível que “um evento 
traumático, um crime, um assassinato, forcem o fantasma a trazer à luz o que 
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estava encoberto. Ele necessita comunicar, denunciar o mal que foi feito”. 
Fulano precisava denunciar, para si mesmo, que Fulana, além de adúltera 
era também assassina. E isso não inviabiliza o que havíamos discorrido 
anteriormente sobre o fantasma, ao contrário, nos oferece mais uma peça 
do quebra cabeça, nos auxilia a compreender porque o fantasma de Fulano 
ocupa um “entre lugar”, ora tomado por desejo de vida, ora de morte.

Mas quando o leitor pensa ter encontrado a peça que desvenda parte 
do mistério, é lançado num abismo.

Na quarta-feira de cinzas, os jornais noticiavam os destroços de uma 
sociedade pós-carnaval, entre eles, um misterioso assassinato. Perneta, 
um dos moradores dos cais, bicheiro e agiota, havia sido morto. Fulano foi 
chamado à delegacia para depor.

Dias depois da confissão perturbadora de Fulana e da morte de Perneta, 
jornais noticiavam que Fulano havia se suicidado. Questionado por Beltrano 
sobre o assunto, dizia ser pura coincidência, que a confusão não o perturbava, 
que o que de fato lhe afligia era “a não correspondência dos espíritos que […] 
fogem dos corpos que perambulam por aí, vazios de todos os sentimentos 
e desejos, menos um: o árduo desejo de ser recuperado” (FUSCO, 2003, p. 
155) pelo amor de uma mulher. Mais uma vez o leitor estranha a indiferença 
de Fulano em relação a notícia de seu suposto suicídio.

Depois de um “judicioso sermão” de Beltrano, numa reunião sobre 
os rumos da futura a.s.a., Fulano resolveu, no encontro seguinte e, como 
sempre, na brasserie do Alemão, se “confessar todo pecador” (FUSCO, 2001, 
p. 163). As palavras de Fulano (“sermão” e “confessar”) soaram irônicas 
e sarcásticas aos ouvidos de Beltrano e deram início a uma discussão em 
que ambos trocaram acusações e tombaram por terra sob o efeito do álcool 
ingerido. Levados para hospitais diferentes, Fulano logo se recuperou da 
bebedeira mas Beltrano, depois de um período em coma, morreu.

Na fatídica discussão Beltrano se revelou hipócrita e moralista ao 
censurar Fulano “de masturbar-se, pensando em duas mulheres ao mesmo 
tempo, Sicrana e Marina” (FUSCO, 2010, p. 165), e acusá-lo de incestuoso e 
pecador. Fulano reagiu: 
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Você é psiquiatra, psicólogo, psicanalista. A 
coisa mais fácil do mundo é orientar uma sessão 
psicanalítica [...] botando lêndeas, carrapatos, 
furúnculos e pesadelos nas cabeças neuróticas. 
Calcula das interpretações de fobias e 
frustrações que você vai explicando ao seu jeito. 
Tudo ao contrário da sonhada, Teórica a.s.a., até 
que a alma do paciente se transfira para a sua. Aí, 
nem o diagnóstico de outro qualquer curandeiro 
de aporrinhações abalará a confiança que o 
imaginário doente creditou a você. [...] o segredo 
dos outros é seu patrimônio e renda. Para que? 
Para alquimizá-los e baralhá-los à vontade: 
plantar a intriga, intimidar [...] ampliar seu 
cadastro de misérias morais anônimas e assim 
consolidar seu prestígio de exator de todos os 
poderes ocultos (FUSCO, 2003, p. 168-169).

A reação de Fulano denuncia a psicanálise como mais uma engrenagem 
manipuladora e repressora “em vias de encerrar a sexualidade [...] num 
tipo de nauseante triângulo artificial, que asfixiava toda a sexualidade 
como produção de desejo, para refazer de uma nova maneira um ‘sujo 
segredinho’, o pequeno segredo familiar, um teatro íntimo” (DELEUZE; 
GUATTARI, 2010, p. 70). Os termos utilizados por Fulano – “sermão” e 
“confessar” – e que causaram a ira em Beltrano, colocam o psicanalista 
como herdeiro de uma antiga tradição que tenta aviltar, rebaixar e culpar 
os sujeitos pelos seus desejos sexuais. 

Preocupado com as revelações de Fulana e de Beltrano, Fulano errou por 
dias e terminou por refugiar-se em território germânico, no Berlim. Sentou-
se à mesa, que sempre compartilhou com Beltrano e que se encontrava 
coberta excepcionalmente com toalha negra, respondeu ao garçon, se 
referindo a ele mesmo em terceira pessoa e “em tom mediúnico”: “Sim [...] 
é ele, igualzinho a ele, é ele mesmo” (FUSCO, 2003, p. 178). Ao se referir a 
ele mesmo em terceira pessoa, assume mais uma vez sua fragmentação. 
Entorpecido, se vê “embalsamado, atado até o pescoço e parafusado 
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num sarcófago […], meteram-no na espécie de caçamba suspensa, que 
logo começou a descer um poço de vários quilômetros de profundidade” 
(FUSCO, 2003, p. 179). Era a imagem de seu enterro, sonho que revelava 
seu desejo ou medo de morrer? As duas coisas. Páginas adiante, o leitor 
toma conhecimento “das três vergonhosas crises cardíacas que [Fulano] 
sofreu” (FUSCO, 2003, p. 184) durante encontros com a Fulva, esposa do 
cônsul, espécie de mãe adotiva de Sicrana e que havia se tornado amante 
de Fulano porque fazia este sonhar com Sicrana/Marina. As crises eram 
sinais de um corpo, de uma vida que se aproximava do seu fim. E a grave 
descoberta da verdade sobre a morte da filha somada à mesmice de sua 
vida justificaria a manifestação, no sonho, de seu desejo de morte. 

Ainda abandonado sobre a mesa do Berlim, Fulano ouve ruídos mas 
logo volta a dormir “cobrindo-se com a desbotada mortalha negra” (FUSCO, 
2003, p. 180) – que simboliza o luto mas também a bandeira anarquista, 
símbolo da negação de todas formas e estruturas opressivas – até que um 
“tipo” veio despertá-lo seguido de um diálogo enigmático: “– Que que há, 
prezada imagem do Senhor? – Não há. Houve. – Mas o quê? – A troca. – Que 
troca? – De Vidas” (FUSCO, 2003, p. 181).

O “tipo” parece ser o Alemão; vendo o amigo naquele estado, tratou de 
puxar a cadeira, os copos, a bebida e a conversa interrompida há semanas. 
À simples pergunta de onde ele, Fulano, estaria morando desencadeou 
uma outra: “Quem é ele? Você ou outro?” (FUSCO, 2003, p. 180). Fulano 
respondeu: “Outro. O outro que estava aqui, na minha frente, me contando 
coisas em que não acredito” e que, em seguida, sumiu. Compreendo esta 
passagem da narrativa como a conversão da morte que se desenvolvia no 
corpo sem órgãos na experiência da morte. 

Algum tempo depois, Fulano, em uma das visitas fantasmas a sua 
“casa”, entrou naquele que foi seu quarto e encontrou, ao acaso, uma velha 
caixa de chapéu que escondia as provas do crime que pôs fim à vida da 
filha. Descobriu que seu amigo Beltrano havia sido amante de Fulana, seu 
cúmplice no aborto que matou Marina e, provavelmente, também o pai 
da criança. O que havia na caixa documentava “toda uma existência de 
deboche e traição” (FUSCO, 2003, p. 196). Fulano questionava-se: 
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Por que não duvidou do acidente rodoviário, 
transformado no aborto da filha, que a autópsia 
deixou passar? Por que o utópico anseio de uma 
família ecumênica, se a família natural […] em 
si não representa mais do que a comprovada 
impossibilidade do convívio harmonioso de 
apetites desencontrados? (FUSCO, 2003, p. 197).

Paradoxalmente, é o Fulano fantasma quem revela a Fulano uma vida 
marcada por uma espécie de cegueira em relação aos seus problemas 
familiares. Fulano descobriu-se como um ser real, porém sem existência, 
impotente físico e moralmente. 

Segundo Clément Rosset (1998), Otto Rank cometeu um engano ao 
relacionar o desdobramento da personalidade com o medo ancestral da 
morte, pois “o que angustia o sujeito, muito mais do que sua morte próxima, 
é antes de tudo a sua não-realidade, a sua não-existência” (ROSSET, 1998, 
p. 78). Dessa forma, podemos tomar a invisibilidade de Fulano como um 
outro fantasmático que vive a verdadeira vida de Fulano, enquanto Fulano 
é que é um duplo do outro: “o real não está ao lado do eu, mas sim ao 
lado do fantasma” (ROSSET, 1998, p. 78). O fundamento da angústia que se 
apossou de Fulano logo após a abertura da antiga caixa – “aparentemente 
ligado […] à simples descoberta que o outro visível não era o outro real” 
(ROSSET, 1998, p. 81) – está na descoberta de Fulano e que ele não é quem 
ele pensava ser. Pior ainda, de “suspeitar […] que talvez não seja alguma 
coisa, mas nada” (ROSSET, 1998, p. 81):

Com a rara serenidade do agonizante na plena 
posse dos sentidos, saiu de (sua) casa como os 
corpos caem no vácuo […] pluma e chumbo sem 
peso ao mesmo tempo chegando às mãos do 
Onipotente: chão e morada dos seres reais sem 
existência. (FUSCO, 2003, p. 198)

Neste ínterim, a polícia, que investigava a morte de Perneta, encontrou 
um caderno de anotações do falecido com vários nomes, entre eles o 
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de Fulano. Como álibi, Fulano apresentou uma carta (supõe-se ser de 
Perneta), enigmática, burlesca e grotesca, psicografada numa sessão 
espírita e endereçada a ele. Porém, a carta foi ignorada, não foi lida e 
Fulano foi acusado culpado:

– Chegamos à conclusão de que o senhor, 
exclusivamente o senhor, teria interesse na morte 
do agiota. Não por dinheiro, entende-se. Mas por 
escusas conexões [...] de sua excelente figura 
com a família de certa dama, que [...] passou a 
perseguir sem pausa. Não poupando no trabalho 
informante nem a filha postiça do casal [...], uma 
jovem escurinha que pretendeu estuprar mas não 
pôde. Seu prontuário está completo e encerrado, 
meu senhor. (FUSCO, 2003, p. 246) 

Duas opções foram apresentadas a Fulano: “ou o senhor afronta 
a vergonha de seus dias, a lei e o castigo [...] ou se suicida, ganhando a 
liberdade e a paz” (FUSCO, 2003, p. 246). Incapaz de fazer a escolha, o 
acusador escolheu por ele: suicídio seguido de mudança de identidade, 
de cara, de cidade e talvez até mesmo de país. E Fulano cumpriu a ordem.

Enquanto a primeira morte de Fulano era do conhecimento somente 
de sua esposa, no final da narrativa, sua segunda morte foi pública e 
oficialmente certificada. Segundo os jornais, ele teria se jogado do terraço 
de um edifício de trezentos e trinta e três andares, chamado Kom Om Pax 
e que curiosamente significa “morra em paz”3. 

A morte anunciada no sonho havia se realizado. Enfim, Fulano se tornou 
mais um outro. Antes da sua partida (para outro estado? para outro país?), 
convidou o Alemão, que havia se revelado “um autêntico” s.a., para acompanhá-
lo; animados, planejaram ser uma a.s.a. de dois em algum lugar do planeta. 
Triunfo da produção do desejo sobre a máquina social repressora porque 
essa morte a que Fulano foi submetido não veio de dentro de seu corpo sem 
órgãos, mas como experiência de morte vinda, literalmente, de fora. 

3  “Kom Om”, em holandês, está no imperativo e significa “Pereça”, “Morra”, enquanto 
“Pax”, em latim, significa “Paz”.
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Por meio das estratégias narratológicas próprias ao insólito, associadas 
ao humor e à ironia, a.s.a. traz no seu avesso o problema da fragmentação 
do sujeito como produto das forças de produção e reprodução da 
repressão social, mas também como saída da produção do desejo diante 
das máquinas sociais castradoras. O resultado é um ser esquizoide, pois 
os vários fragmentos de Fulano compõem um quebra cabeça em que as 
peças não provêm de um mesmo jogo, mas de vários, e que reunidas nos 
permite encontrar uma totalidade ao lado das partes, totalidade que se 
junta a elas como uma nova parte composta à parte. Fulano é um ser que 
se afirma irredutível à unidade, análogo a muitas obras de arte e literárias 
que induzem comunicações transversais, plurívocas, transcursivas, que 
são produção e não expressão tal qual a.s.a.
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O médiCO E O mONSTRO: fRAgmENTAÇÃO E 
dESdObRAmENTO dO SuJEiTO Em perseguidO, dE 

luiz alfredo garCia-roza

Marta Maria Rodriguez Nébias1

O detetive Espinosa, protagonista do romance Perseguido, de Luiz 
Alfredo Garcia-Roza, sintetiza as discussões acerca dos desdobramentos 
sofridos pelo sujeito ao observar que “somos todos ao mesmo tempo santos 
e criminosos. Doutor Jekyll e Mister Hyde não são criaturas excepcionais 
da literatura. Doutor Jekyll e Mister Hyde somos todos nós” (2003, p. 
113).  Neste artigo, objetivamos analisar o romance em questão, no que 
tange às manifestações de duplicidade observadas nas fragmentações e 
desdobramentos sofridos pelos personagens, e ao diálogo estabelecido 
com o romance The strange case of Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Robert Louis 
Stevenson, popularizado como O médico e o monstro.

Os gêneros policial e fantástico, nos quais os romances de 
Luiz Alfredo Garcia-Roza e de Robert Louis Stevenson se inserem, 
respectivamente, podem, à primeira vista, parecer antagônicos, contudo, 
ao nos aprofundarmos um pouco mais, percebemos que o gênero policial 
apresenta, desde os seus primórdios, uma inclinação para o insólito. 
Pensando o “insólito” como aquilo que se desvia do que consideramos 
“sólito”, ou habitual, a afirmação anterior pode causar certa estranheza, 
pois o senso comum costuma vincular o gênero policial à representação 
da realidade, dissociando-o de tudo o que é fantasioso. No entanto, aquela 
que é vista como a primeira narrativa policial, Os crimes da Rua Morgue, 
de Edgar Alan Poe, já nos apresenta um desfecho que nos parece insólito: 
o assassino é um orangotango. Além disso, Poe, considerado o criador das 
histórias policiais, é também conhecido pelas suas narrativas fantásticas. 
O tema do duplo, por sua vez, apesar de mostrar afinidade com a literatura 

1  Doutoranda em Literatura Comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  
Mestra e Especialista em Literatura Brasileira pela mesma universidade.
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fantástica, também é recorrente nas narrativas policiais, especialmente 
nas suas manifestações contemporâneas.

Podemos considerar que no romance policial em sua forma clássica, 
cujos principais representantes são Edgar Allan Poe, Conan Doyle e Agatha 
Christie, o detetive tem como meta a retirada das máscaras que encobrem 
a verdade e a consequente resolução do problema e restauração da ordem. 
Para atender a essa finalidade, é necessário que as duplicidades sejam 
bem marcadas. Desse modo, o infalível detetive surge como representação 
do bem em oposição ao criminoso, representação do mal, e sua função é 
desvendar a verdade una, absoluta, inquestionável. 

Veremos neste estudo que o romance de Garcia-Roza transgride a 
principal regra do gênero ao colocar máscaras, em vez de retirá-las. 
O detetive é o decifrador de um enigma, e não mero dedutivista, e tem 
consciência de que não há uma única verdade, mas várias interpretações 
possíveis. O bem e o mal não formam mais um dualismo, em que um existe 
independentemente do outro. Bem e mal formam uma dualidade, ou seja, 
formam-se na relação de um com o outro.

Após essa breve exposição sobre o gênero policial e sua relação com 
o insólito, estamos aptos a iniciar a análise das manifestações do duplo 
– que deve ser entendido como qualquer modo de desdobramento do 
ser – no romance de Garcia-Roza. A narrativa de Perseguido, em terceira 
pessoa, divide-se em três partes, além de um “Prólogo”: “História número 
um”, “História número dois” e “História número três”. O “Prólogo”, como é 
de se esperar, antecipa um dos problemas que deverão ser elucidados pelo 
detetive: o desaparecimento de um dos personagens, Letícia. 

Na primeira parte do romance, “História número um”, o narrador retorna 
aos fatos que antecederam o sumiço de Letícia relatado no “Prólogo” até 
chegar ao seu aparecimento, alternando o foco narrativo entre Dr. Nesse e 
o personagem Isidoro Cruz, que nos é apresentado já no início.

Dr. Nesse, psiquiatra de um hospital universitário, recebe como paciente um 
jovem com problemas relacionados à identidade: diz que se chama Jonas, mas 
seu nome verdadeiro é Isidoro. Jonas/Isidoro representa o homem cindido, 
fragmentado.  Segundo o médico, um psicótico, ou ainda, um psicopata.
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O encontro entre o paciente e o psiquiatra causa neste uma estranha 
sensação de familiaridade que mais tarde irá transformar-se em sensações 
de ameaça e perseguição. A sensação de perseguição torna-se cada vez 
mais intensa, entretanto, Dr. Nesse começa a apresentar certa dificuldade 
em certificar-se acerca da realidade ou fantasia dessa perseguição:

Chegou a uma conclusão que de início lhe 
pareceu óbvia: precisava decidir se passava 
Jonas para um colega ou se o conservava como 
cliente. No caso de mantê-lo como cliente, 
não poderia permitir que suas fantasias 
continuassem a interferir no tratamento. Se é 
que eram fantasias. Não era fantasia Jonas ter 
ido a seu apartamento e falado com sua filha, 
como também não era fantasia ele se encontrar 
com ela enquanto andavam de bicicleta; não 
era fantasia ele anunciar que comprara uma 
bicicleta e fazer alusão ao fato de as filhas 
terem bicicleta, como também não era fantasia 
ele passar todas as manhãs sentado no pátio 
do hospital controlando seus passos (GARCIA-
ROZA, 2003, p. 38).

Quando a filha de Dr. Nesse, Letícia, desaparece, o médico tem certeza 
de que o responsável pelo seu sumiço é Jonas e procura o delegado 
Espinosa. O tempo narrativo retorna aos acontecimentos do “Prólogo”, 
com o encontro entre o médico e o delegado, porém o foco passa a ser 
em Jonas e Letícia. O leitor acompanha os fatos sob os pontos de vista de 
Letícia e Jonas, através de um narrador que parece esconder-se por trás 
dos personagens, revelando seus pensamentos e sentimentos. 

O sumiço de Letícia, como desconfiava Dr. Nesse, tinha total relação 
com Jonas, mas se tratava de um encontro amoroso, e não de rapto 
ou sequestro, como acreditava o médico. Ao voltar para casa, Letícia 
esclarece aos pais o que ocorrera. Há um aparente desfecho na narrativa, 
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com a resolução do problema inicial mencionado no “Prólogo”, entretanto 
a trama está apenas começando.

Dr. Nesse, inconformado com o que considera uma perseguição 
do paciente, forja um surto psicótico e o interna. Letícia, por sua vez, 
inconformada com a internação de Jonas, depois de ser apanhada andando 
nua em plena Avenida Atlântica, consegue internar-se no mesmo hospital 
de Jonas, o que não receberá o aval do pai, que a transfere para outro 
hospital. Ao sair da clínica, a menina apresenta um estado quase catatônico.

Por outro lado, Jonas continua internado no hospital em que Dr. Nesse 
trabalhava e, recusando alimentação, acaba transferido para um hospital 
geral. Surge então o segundo problema, que deverá ser solucionado por 
Espinosa: o sumiço de Jonas. 

A segunda parte, “História número dois”, começa com Espinosa 
marcando um encontro com Dr. Nesse, meses depois do problema com sua 
filha, Letícia. Jonas, antes de sumir, deixara uma carta com a secretária do 
hospital psiquiátrico com a recomendação de que a entregasse à polícia no 
caso de sua morte. No conteúdo da carta, o paciente revela como o médico 
forjou o seu surto psicótico para mantê-lo internado e sob medicação. 
Além disso, acusa o médico de ser seu suposto assassino.

Inicia-se o grande impasse: Jonas é o perseguidor ou o perseguido? 
Quem está falando a verdade? Se considerarmos que o narrador é digno 
de confiança, o leitor está em vantagem em relação ao detetive, pois 
sabe que o médico realmente inventara a crise de Jonas. O único relato 
que o detetive tem de concreto é o do médico, porém esse relato está sob 
suspeita. Dr. Nesse utiliza-se de sua condição de psiquiatra para convencer 
Espinosa da loucura de Jonas:

– Acho que o senhor está se deixando levar 
pelo discurso de um delirante. Há delírios 
extremamente bem elaborados, delegado. O 
discurso de um delirante é uma ficção com a qual 
ele pretende exorcizar o mundo que o ameaça. 
Essa ficção, em si mesma, pode ser perfeitamente 
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lógica, o que lhe falta é correspondência com 
a realidade. [...] Quanto ao fato de uma cópia 
ter sido enviada ao Conselho de Medicina, isso 
não me preocupa. Os médicos que compõem o 
Conselho sabem distinguir delírio de realidade 
(GARCIA-ROZA, 2003, p. 77).

A observação de Dr. Nesse pode aplicar-se a si próprio. Quem seria o 
delirante, o médico ou o paciente? No diálogo abaixo, entre Espinosa e 
seu assistente Welber, percebemos que a grande dificuldade do detetive 
consiste em resolver tais questões:

– Só uma coisa não ficou clara para mim: a 
súbita transformação, em menos de cinco 
minutos, do Jonas que chega tranquilo para seu 
atendimento semanal para um Jonas psicopata 
violento e perigoso, tendo que ser contido à 
força, medicado e mantido amarrado à cama do 
hospital.
– Talvez essa súbita transformação não tenha se 
operado nele.
– O senhor está sugerindo que o doutor Nesse é 
que pode ter tido uma crise?
– É isso. Seu problema agora é descobrir se 
essa história é “o médico e o monstro” ou se é “o 
paciente e o monstro” (GARCIA-ROZA, 2003, p. 
93, grifo nosso).

Há um grande mistério em torno do sumiço de Jonas. Apesar de estar 
internado quando desapareceu, ninguém no hospital é capaz de dizer se ele 
morreu, não há registros, não há um corpo. Jonas/Isidoro é um personagem 
ambíguo, a começar pela sua identidade partida. Segundo Espinosa, “é um 
personagem de narrativas divergentes” (GARCIA-ROZA, 2003, p. 182), 
pois, enquanto para Dr. Nesse, Jonas é um psicótico obcecado pelo médico, 
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Letícia e os funcionários do hospital o descrevem como uma pessoa gentil, 
que nunca foi agressiva com ninguém. Jonas é uma sucessão de máscaras.

Dr. Nesse, por sua vez, também carrega uma grande carga de ambiguidade, 
a começar pela sua própria condição de médico. Segundo ele, “médicos 
costumam ser objeto tanto de amor como de ódio” (GARCIA-ROZA, 2003, p. 
94). Ainda segundo Dr. Nesse, a morte de um paciente pode render-lhes o 
estigma de “salvador” a “assassino” (GARCIA-ROZA, 2003, p. 95). 

Desde o incidente com a filha, assistimos à progressiva decadência do 
psiquiatra: separou-se da esposa, passou a ser ignorado por Letícia, e sua 
outra filha, Roberta, parou de procurá-lo. Vive sozinho em um apartamento 
que reflete o seu estado interior:

Pensou em recolher as peças de roupa 
espalhadas pelo apartamento, assim como 
as várias caixas vazias de pizza, sacolas de 
Mc Donald´s, embalagens de restaurante, 
garrafas de vinho. Livros, discos antigos e cds. 
Talvez devesse chamar de volta a faxineira que 
despedira havia pouco mais de um mês. Mas 
não tinha paciência com faxineiras e não sabia 
como fazer uso das lavanderias automáticas do 
bairro. A roupa suja acumulava-se até ele não 
ter mais o que vestir, e só então telefonava para 
a tinturaria e mandava recolher tudo. Como não 
abria as janelas, o cheiro agridoce dominante 
parecia impregnar roupas, cabelo e a própria 
pele (GARCIA-ROZA, 2003, p. 106).

Em Perseguido, Garcia-Roza deixa clara a sua intenção de dialogar com 
o romance de Stevenson, O estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, uma das 
mais famosas histórias sobre o duplo. Dr. Jekyll, no entanto, ao contrário 
de Dr. Nesse, tem consciência de sua dualidade:

A cada dia, e dos dois lados de minha inteligência 
– a moral e a intelectual –, portanto, fui-me 
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aproximando inexoravelmente da verdade 
cuja descoberta condenou-me a tão medonha 
derrocada: que o homem não é verdadeiramente 
um, mas verdadeiramente dois (STEVENSON, 
1997, p. 80).

Dr. Jekyll considera que essa dupla natureza, “esses gêmeos antagônicos 
continuamente em luta no útero mortificado da consciência” (STEVENSON, 
1997, p. 80), constituem a maldição da humanidade. Ao tentar dissociar 
tais gêmeos antagônicos, desvencilhando-se dos “elementos mais baixos” 
(STEVENSON, 1997, p. 81) de sua alma, que não coadunam com suas ambições 
sociais, acaba percebendo que estes ocupam a maior parte de seu ser.

Passa a alternar duas identidades: a de Mr. Hyde, “o único, nas fileiras 
da humanidade, feito apenas de mal” (STEVENSON, 1997, p. 83), e a de Dr. 
Jekyll, como todos os outros homens, composto de uma mistura de bem 
e mal. Apesar de conseguir, através de seu experimento, dissociar suas 
personalidades, o cientista não alcançou o que almejava, pois, enquanto uma 
era totalmente má, a outra continuava sendo “o velho Henry Jekyll, aquela 
mistura incongruente” que ele “já desesperara de aperfeiçoar e corrigir” 
(STEVENSON, 1997, p. 83). Em vez de alternar uma face totalmente má com 
outra totalmente boa, alternava aquela com outra que era a mistura das duas.

Jekyll, o homem bipartido, passa a ser “parasitado” por Mr. Hyde, que 
encarna “o mal libertado”, mais vigoroso do que o médico (BRAVO, 2005, 
p. 277). Sendo Hyde ou sendo Jekyll, o mal se faz presente, o que difere é 
apenas a sua intensidade. Segundo Nicole Bravo, “traduzindo a situação 
em termos freudianos, poderíamos dizer que, apertado entre o id = Hyde 
e o superego = doutor, o ego = Jekyll reduz-se a uma espessura mínima” 
(2005, p. 277). Entendamos id como o “princípio de prazer”, “o verdadeiro 
inconsciente ou a parte mais profunda da psique”, que “ignora o mundo 
exterior, com quem não está em contato” (CABRAL; NICK, 2006, p. 157); 
superego como a “consciência censória” (CABRAL; NICK, 2006, p. 95), a 
“voz interna que julga, condena, recompensa e pune” (BREGER, 2002, p. 
358) e ego como “o componente intermédio das energias mentais (entre 
o id, inconsciente, e o superego, ego ideal ou consciência)”, que “exerce o 
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controle das experiências conscientes e regula as ações entre a pessoa e o 
seu meio” (CABRAL; NICK, 2006, p. 94-95).

Em outros termos, utilizando-nos dos conceitos junguianos, podemos 
destacar uma relação entre a persona de Jekyll, ou seja, a sua máscara de 
médico respeitável e a sua sombra, o aspecto obscuro de sua personalidade, 
que se projeta no seu duplo, Mr. Hyde. Aplicando tais conceitos ao Dr. Nesse, 
poderíamos supor que, por trás de sua máscara de psiquiatra, aquele que 
trata das doenças mentais, esconde-se um indivíduo paranoico. Entretanto, 
em vez de reconhecer a sua faceta desagradável revelada pela sombra, 
projeta-a em outra pessoa, neste caso, em Jonas, o hipotético doente mental. 
O paciente representa o lado sombrio do médico, o seu duplo antagônico. 
No doente mental, Dr. Nesse reconhece o seu ego multifacetado: 

[Dr. Nesse] Sempre se sentira profundamente 
devassado pelo olhar do doente mental, como se 
ele tivesse o poder de ver o médico por dentro, 
de percorrer o interior de seu corpo, de examinar 
cada órgão, cada recanto de sua interioridade 
corporal; outras vezes o olhar parecia trespassá-
lo e ver além, como se diante desse olhar o 
corpo do médico de desmaterializasse e ficasse 
reduzido a uma névoa transparente (GARCIA-
ROZA, 2003, p. 150).

A situação se torna mais complexa quando Roberta, filha mais nova 
do Dr. Nesse, também desaparece, sob circunstâncias bem parecidas 
com as da irmã. A tentativa dos detetives de obterem um quadro mais 
amplo acerca do desaparecimento de Roberta resultava “numa tela quase 
vazia”, composta de “respostas vagas ou respostas que formavam um 
retrato muito semelhante ao da irmã. Era como se a menina não existisse 
realmente, como se fosse um fantasma. Ou, o que era pior, um fantasma 
da irmã” (GARCIA-ROZA, 2003, p. 111). Letícia e Roberta formam figuras 
complementares, e esta parece ocupar o papel de duplo daquela.

Os acontecimentos em torno da família Nesse, apesar de aparentemente 
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concretos, soam como abstrações. A própria família Nesse parece ser uma 
abstração, como apregoa Welber:

As pessoas naquela casa parecem fantasmas. 
Ninguém parece real. A filha mais velha, a que 
não fala, é um fantasma. A mãe, pela história que 
ela própria contou, sempre foi um fantasma que 
está tentando ser gente, só que não sabe como 
é que se faz; com o pai aconteceu o contrário, 
sempre foi o único real dentro de casa, agora 
virou fantasma. E, finalmente, essa menina que 
sumiu sem que ninguém saiba dizer como nem 
por quê, virou fantasma. Além, é claro, do Jonas, 
que parece ter virado fantasma de verdade 
(GARCIA-ROZA, 2003, p. 112).

A última parte do romance, “História número três”, inicia-se com um 
telefonema de Letícia a Espinosa, informando o desaparecimento da mãe. 
Cada novo acontecimento, em vez de esclarecer os anteriores, apenas 
mascara ainda mais verdade. Quem seria o responsável por todos estes 
desaparecimentos? Dr. Nesse? Jonas? Haveria uma ligação entre os fatos?

Letícia relata a Espinosa que sua mãe, Teresa, após receber um 
telefonema, saiu de casa às pressas e não voltou. Teresa é encontrada 
sentada em um banco, morta, em uma pracinha a menos de cinquenta 
metros de seu prédio, sendo aparentemente infundadas as hipóteses 
de morte natural e suicídio. Enquanto isso, na medida em que surgiam 
dificuldades na vida do Dr. Nesse, aumentava a sua sensação de estar 
sendo perseguido. E mais, de estar sendo perseguido por Jonas, apesar 
de Jonas estar sumido há meses e, supostamente, estar morto. Para o Dr. 
Nesse, contudo, Jonas estava vivo.

O psiquiatra relata a Espinosa que está recebendo telefonemas 
ameaçadores de Jonas, cumprimentando-o por ser avô. Dr. Nesse deduz 
que Roberta está com ele e, o que é pior, grávida. Segundo o médico, todos 
os atos praticados por Jonas tinham a única intenção de prejudicá-lo:
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Tudo o que ele quer na vida é me ver sofrer. Ele 
não quer a minha morte. Morto, eu pararia de 
sofrer. É fundamental, para ele, que eu permaneça 
vivo. Não se trata de uma luta de vida ou morte, 
mas de uma luta na qual um dos lutadores vai 
aos poucos mutilando o outro, enquanto o 
mantém vivo. Vivo e mutilado. Foi assim que 
ele foi cortando da minha vida os seres que eu 
mais amava. Primeiro Letícia, depois, Roberta, e 
agora... (GARCIA-ROZA, 2003, p. 157).

Cabe frisar que o relato do médico é duvidoso, ele conta os fatos a 
partir de seu ponto de vista. De tanto insistir que foi atacado por Jonas 
durante uma sessão, acaba acreditando na própria mentira:

[...] O senhor não pode se esquecer de que 
Isidoro era um paciente psiquiátrico, de que 
ele dizia ter um nome quando na verdade tinha 
outro, de que ele sumiu com minha filha durante 
dois dias, de que me perseguia de bicicleta pelas 
ruas, de que ficava dia após dia sentado no 
pátio do hospital controlando todos os meus 
movimentos, de que teve um surto psicótico e 
me atacou durante uma sessão. Isidoro não é um 
rapaz normal. Uma pessoa como ele é capaz de 
imaginar histórias de perseguição e de conferir 
a elas um grau de realidade irrefutável (GARCIA-
ROZA, 2003, p. 158). 

O detetive só possui de concreto os relatos do Dr. Nesse e a carta 
de Jonas alegando que, no caso de sua morte, o médico deveria ser 
responsabilizado. É o discurso do psiquiatra contra o discurso do suposto 
doente mental. Unindo a esses discursos os relatos das outras pessoas que 
conviveram com Jonas, entretanto, o relato do médico parece infundado. 
O ponto de vista de Jonas só aparece para o leitor na primeira parte da 
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história, porém, de forma ambígua, que deixa dúvidas acerca da intenção 
ou não do paciente de perseguir o médico:

Bastou uma semana, antes de iniciar o 
tratamento, para Jonas ficar a par da rotina do 
Dr. Nesse: qual era o seu carro, onde costumava 
estacionar, quais as dependências do hospital 
que frequentava, assim como o fato de que 
almoçava todo dia no restaurante do hospital 
antes de ir embora. E fez isso sem que em 
nenhum momento o médico percebesse a sua 
presença (GARCIA-ROZA, 2003, p. 19).
No ônibus, de volta para casa, pensava na 
consulta seguinte e no adiamento por uma 
semana das perguntas que havia preparado. 
Não se importava muito com o adiamento. Não 
tinha pressa. Como dissera Dr. Nesse, estavam 
apenas nas preliminares. E o tempo não importa, 
quando já se sabe o final da história (GARCIA-
ROZA, 2003, p. 20, grifo nosso).

Os trechos destacados acima podem ser interpretados como uma 
obsessão de Jonas pelo Dr. Nesse, mas também como mera curiosidade, 
tão comum no relacionamento entre médico e paciente. O diálogo abaixo, 
entre Jonas e Letícia, mostra o ponto de vista de Jonas acerca de um de 
seus atos que são interpretados pelo psiquiatra como perseguição. Jonas 
faz uma observação que é essencial nos romances de Garcia-Roza, a de que 
para um mesmo fato pode haver vários sentidos, o que torna a verdade 
cada vez mais fugidia:

– [...] Eu invento uma história que não sei 
se minha mãe engoliu, a gente vem para cá, 
passamos uma noite maravilhosa, e no dia 
seguinte você me deixa aqui sozinha e vai 
ver como está meu pai? É isso mesmo ou não 
entendi direito?
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– É isso mesmo. O que não sei é se é o sentido 
que você está dando. Não deixei você sozinha 
para ver seu pai. Saí para comprar comida, não 
tínhamos mais nada para comer. Precisava ver 
como seu pai estava, não por estar preocupado 
com a saúde dele, mas por estar preocupado 
com a sua. Queria saber se ele tinha descoberto 
que você não estava na casa de nenhuma amiga. 
Por isso deixei que ele me visse. Dependendo da 
reação dele, eu saberia como estavam as coisas. 
Quando ele reagiu normalmente ao me ver, 
concluí que estava tudo correndo bem. Fiz as 
compras e vim para cá. Como você pode ver, os 
fatos são os mesmos, mas os sentidos são diferentes 
(GARCIA-ROZA, 2003, p. 56, grifo nosso).

Assistimos em Perseguido à relativização dos conceitos de sanidade/
loucura, verdadeiro/falso, vítima/algoz, perseguidor/perseguido. As 
noções de bem e mal, contudo, não serão tratadas de maneira tão distintiva 
quanto no romance de Stevenson. 

Quem é o louco e quem é o são? Após Espinosa expor a Letícia o 
ponto de vista de seu pai, segundo o qual todos os atos de Jonas visavam 
a sua destruição, ela exclama: “Isso é uma ideia louca!” Ao que Espinosa 
responde: “Ou pode ser a ideia de um louco” (GARCIA-ROZA, 2003, p. 180). 
Letícia, por sua vez, alterna momentos de loucura e lucidez. Jonas, rotulado 
de louco, parece ser o mais lúcido, o que não descarta a possibilidade de 
uma máscara encobrindo sua loucura.

Quanto aos conceitos de verdadeiro e falso, estes se confundem. Não há 
como saber qual dos discursos, o do médico ou o do paciente, é verdadeiro. 
O próprio detetive conscientiza-se de que a verdade é ambígua, pois pode 
ser interpretada de diversas maneiras, o que a torna inatingível.  Quanto 
mais Espinosa aproxima-se da verdade, paradoxalmente, mais fugidia ela 
se torna: “a cada vez que alguém fornecia mais dados sobre determinada 
história, o conjunto se tornava mais obscuro” (GARCIA-ROZA, 2003, p. 
160). A verdade está escondida sob máscaras:
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[...] Espinosa pensava em como os retratos que 
inicialmente traçara das pessoas envolvidas 
naquele caso tinham se tornado menos nítidos,e 
isso não por um desgaste provocado pelo 
tempo, mas porque  a face de cada uma delas se 
modificara. Cada máscara retirada não revelava 
um rosto mais verdadeiro, mas outra máscara. 
Isso, no entanto, era o que já esperava que 
acontecesse. Nunca se iludira com a ideia de uma 
verdadeira face assassina oculta pela máscara da 
santidade. Sabia que o inverso era igualmente 
possível (GARCIA-ROZA, 2003, p. 159). 

Um dos poucos casos que Espinosa consegue solucionar, ainda que 
não por inteiro, é o do desaparecimento de Roberta que, após sofrer um 
aborto, teve que ser internada devido a uma infecção generalizada que 
a levou ao óbito. A criança que carregava, segundo Roberta, era maldita. 
Quem a teria engravidado? Por que a criança seria maldita?

A última vítima no romance é o Dr. Nesse, que aparece morto dentro de 
seu carro. É aí que entra a relativização dos conceitos de vítima e culpado. 
Dr. Nesse foi vítima de assassinato, mas não podemos afirmar se ele foi 
vítima da perseguição de Jonas. Por outro lado, talvez o médico tenha 
sido o culpado pela perseguição a Jonas, pela loucura de Letícia ou pela 
morte de Teresa. Jonas, por sua vez, pode ser considerado vítima ou algoz 
do Dr. Nesse, enquanto Letícia pode ser considerada culpada pela morte 
do pai, o que Espinosa sugere ao achar um revólver em sua mochila e, 
simultaneamente, vítima da paranoia do pai, que a levou à loucura.

O ponto central do romance, no entanto, é a relativização do próprio 
título: quem é o perseguido? Otto Rank, analisando as manifestações da 
“Dupla Personalidade” em algumas obras literárias, observa que é muito 
frequente a mania de perseguição pelo duplo, que se desenvolve num 
estado de loucura:

mesmo quando a representação literária não 
alcança exatidão clínica tão notável quanto em 



144<< sumário

Dostoiévsky, é fácil verificar que o problema 
se baseia na mania de perseguição e ofensas, 
sofridas pelo duplo, que obceca o protagonista 
(RANK, 1939, p. 128).

Rank deduz da explicação psicanalítica de Freud que a paranoia latente 
seria uma predisposição ao narcisismo, à qual corresponderiam ideias 
típicas de megalomania e exagero da personalidade: 

As representações literárias do assunto sobre 
a Dupla Personalidade, ou sobre a mania de 
perseguição, demonstram com clareza poucas 
vezes alcançada, pela vítima na vida real, que 
o principal perseguidor é a Personalidade, de 
início o ente mais amado e contra o qual mais 
tarde se defende (RANK, 1939, p. 128).

Em seu ensaio O estranho, Freud destaca a experiência do duplo como 
uma das situações que causam estranhamento. Nadiá Paulo Ferreira 
ratifica a abordagem freudiana e declara que “o estranho se caracteriza 
pela transformação do familiar em assustador” (FERREIRA, 2008, p. 109), 
ou seja, é aquilo que pertence ao sujeito, mas é recusado por ele.

Dr. Nesse, ao deparar-se com Jonas, sente uma estranha sensação de 
familiaridade:

Mas o médico se deu conta de que ainda não 
era isso que o perturbava, e sim a ideia de a 
filha ter desempenhado algum papel naquela 
mudança, e também ao fato de que, sem a barba, 
a impressão anterior de já conhecer Jonas ficara 
ainda mais forte, embora Jonas jamais tivesse 
dado sinal de já tê-lo visto antes (GARCIA-ROZA, 
2003, p. 25, grifo nosso).



145<< sumário

Jonas pode ser visto como a projeção de tudo aquilo que o Dr. Nesse 
despreza em si mesmo e no outro; pode ser visto como o duplo antagônico 
do médico que, assim como em Dr. Jekyll e Mr. Hyde, representa a 
encarnação do mal. Kepler (Apud BRAVO, 2005, p. 263) caracteriza o 
duplo como “uma parte não apreendida pela imagem de si que tem o eu, 
ou por ela excluída”, daí seu caráter de proximidade e antagonismo, de 
familiaridade e repulsa, como ocorre entre Dr. Nesse e Jonas.

 Espinosa deduz que “o perseguidor Jonas/Isidoro tanto podia ser um 
paciente psiquiátrico atuando fora do hospital e ameaçando a família do 
médico como uma construção do próprio médico” (GARCIA-ROZA, 2003, 
p. 173). E mais, coloca sob suspeita a própria existência de Jonas, já que 
toda a imagem do rapaz fora construída através dos relatos do médico:

Para nós, Jonas é um fantasma. Um fantasma 
quase inteiramente construído por doutor 
Nesse. Até mesmo a imagem que Letícia nos 
forneceu dele é apenas o avesso romântico da 
imagem fornecida pelo pai. Jonas não passa 
de um personagem de narrativas divergentes. 
Tem tanta realidade quanto um disco voador 
(GARCIA-ROZA, 2003, p. 182).

As ambiguidades que pairam sobre os relatos dos personagens 
reforçam o efeito da dúvida, marca do romance policial contemporâneo, 
transgredindo o gênero policial em sua forma clássica, que, como vimos, 
tem como principal meta a retirada das máscaras que encobrem a verdade. 
O romance de Garcia-Roza coloca máscaras, em vez de retirá-las.

O detetive Espinosa não nos apresenta uma conclusão. A conclusão dá 
lugar a conjecturas.  Segundo ele, os comportamentos de Jonas apontados 
por Dr. Nesse podem ter realmente existido, mas não necessariamente com 
as significações atribuídas pelo médico a esses comportamentos. Dr. Nesse 
pode ter assassinado Jonas, como um meio de livrar-se do seu mal projetado. 
Pode ter assassinado a ex-mulher para que ela não denunciasse a morte de 
Roberta em decorrência de um aborto provocado pelo próprio pai. Pode 
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ter sido vítima de parricídio. Porém, como declara Espinosa, “pode não ter 
sido exatamente assim. Há algumas lacunas que nunca iremos preencher” 
(GARCIA-ROZA, 2003, p. 201). E entre essas lacunas, há uma questão que 
constitui o cerne de todo o romance e que nos faz relembrar das palavras 
de Guimarães Rosa no conto O espelho: “Que amedrontadora visão seria 
então aquela? Quem o monstro?” (ROSA, 1972, p. 73).
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“Eu é um OuTRO”: A quESTÃO dA duPLiCidAdE Em 
aura dE CARLOS fuENTES

Nefatalin Gonçalves Neto1

À Lilian Lopondo, grande mestra 
da análise literária.

É lugar-comum nos meandros dos estudos literários afirmar que 
todo bom escrito suscita outros e que o texto crítico sobre aquele é nada 
mais que uma espécie de continuação ou de diálogo intertextual, afinal, o 
caminho teórico é continuador e/ou assimilador do literário. Esta marca 
de impossibilidade analítica do fator literário instaura um processo 
de comentário em que o crítico toma como seu o espírito e o padrão 
qualitativo daquilo que analisa. Acrescenta-se ainda que a literatura tem 
o “poder” de fazer com que seus leitores passem por uma experiência no 
ato de leitura que, no nível emocional, na maioria das vezes, lhes causa 
impacto e produção de conceitos abstratos e metafóricos sobre a verdade 
e a percepção do mundo. Dessa forma, o processo de leitura se inaugura 
a cada momento, renovando chaves interpretativas e instaurando novas 
possibilidades segundo cada olhar.

Dentre os diversos textos literários, o latino-americano Aura, de Carlos 
Fuentes, é um que possui essa qualidade e excelência de permitir a seus 
leitores, mais que alguns momentos de fruição por meio da ficção e da 
fantasia, desenvolver reflexões em que o ficcional questiona o factual para 
desvelar-lhe problemas e apontar possibilidades. Dessa forma, o caminho 
que ora traçamos pretende, em primeiro momento, dialogar com o texto de 
Fuentes para, nesse diálogo, perscrutar o que ele possui de impactante em 
relação à verdade da narrativa (verdade esta a ser conflitada e/ou medida 
o tempo todo pela potência da representação literária), sua universalidade, 
sua busca pelo humano e, por fim, sua possível relação com o universo 

1 Doutorando pela Universidade de São Paulo (USP). Professor da UFRPE, líder do 
grupo de pesquisa O insólito na literatura.
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real e implicações que essa ligação demanda. Inspirados pelos versos de 
Rimbaud que configuram o título de nosso estudo, percorreremos um 
caminho que analise a presença e a função de dois elementos persistentes 
no decorrer da novela, o fantástico enquanto componente estruturante da 
trama e a temática da duplicidade – à moda de Rimbaud – que articula o 
fantástico e permite a construção do fenômeno insólito no texto.

Publicada em 1962, Aura é considerada por Bella Josef como a 
melhor prosa de Carlos Fuentes, categorizando-a como “[...] um salto 
no vazio do fantástico, do realismo absurdo, ou, segundo Todorov, do 
fantástico puro” (JOSEF, 1971, p. 271). Concisa e enigmática, a novela do 
escritor mexicano faz seu leitor mergulhar em uma atmosfera onírica e 
sobrenatural, na qual espaço e tempo se metamorfoseiam durante os três 
dias de estada de Felipe Montero, um jovem historiador, no velho casarão 
de sua empregadora, dona Consuelo.

Contratado pela senhora, o trabalho de Felipe é traduzir e “terminar” as 
memórias do falecido marido da anciã, o general Llorente. Durante os três 
dias em que passa realizando esse trabalho, o jovem escritor se apaixona por 
Aura, a bela e enigmática sobrinha de Consuelo. Além disso, por conta de sua 
convivência contínua, Felipe nota, com o passar do tempo, que Consuelo e 
Aura parecem ser a mesma pessoa, assim como, após ler e averiguar algumas 
fotografias, compreende que ele pode ser o próprio general Llorente.

Por meio do pequeno epítome, podemos constatar que a duplicidade é o 
elemento insólito construtor e desenvolvedor do fantástico na narrativa, pois 
promove a hesitação textual das personagens. Esta hesitação via duplicidade 
se manifesta em diversas instâncias do texto, engendrando-se principalmente 
na voz narrativa em segunda pessoa. Esta voz, enquanto estratégia literária – 
ao conclamar a presença de uma figura exotextual –, termina por instaurar a 
presença do leitor no universo textual e fazer com que essa instância sofra os 
mesmos efeitos pelos quais passa o protagonista: a duplicação.

mEANdROS

Confiar nas palavras do autor não é uma atitude muito prudente a 
qualquer pesquisador. Contudo, recorremos a algumas falas e indicações 
de Carlos Fuentes não como auxílio à comprovação de alguma tese ou 
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premissa, antes porque as mesmas possibilitam que conjuguemos diversos 
dados para a construção de um locus em que o analítico e o interpretativo 
se coadunem em favor da promoção da fruição reflexiva. Partindo dessa 
posição, podemos notar que diversos são os teóricos e escritores que 
o influenciam. A presença de alguns destes em ensaios de Fuentes é 
constante. Dentre vários, poderíamos citar o italiano Giambattista Vico e 
o russo Mikhail Bakhtin. Em Vico, Fuentes encontra a concepção de tempo 
na qual a mescla entre presente, passado e o futuro do discurso narrativo 
se contrapõem à concepção linear e progressiva comumente encontrada 
nas narrativas tradicionais. Já em Bakhtin, o escritor mexicano encontra 
estudos direcionais à sua produção acerca das possibilidades polifônicas 
da linguagem romanesca, a questão do dialogismo e da cronotopia.

Para além dos estudiosos mencionados há, no universo ficcional de 
Fuentes, a conjugação de dois grandes prosadores que o influenciam 
constantemente: Miguel de Cervantes e Honoré de Balzac. Embora 
oriundos de tradições bem distintas, ambos representam as grandes 
linhas narrativas de Fuentes. Em Balzac, o escritor encontra o cunho 
realista de seu projeto literário: tornar-se a antena de seu tempo, expondo 
literariamente os costumes e ambições da sociedade burguesa mexicana 
em seus pormenores da vida cotidiana. Fuentes nomeia essa tradição de 
cunho realista como Waterloo ou napoleônica. Segundo Carmem Perilli, 
(2001), essa tradição baseia-se na certeza de se “traduzir” o mundo 
em palavras, uma espécie de vocação para a mimesis em que o mais 
importante é a ação das personagens na história. Ainda segundo Perilli, 
nessa tradição a personagem ficcional de Fuentes afirma-se enquanto ser 
histórico, sendo a literatura a representação da realidade.

Em Cervantes, o escritor mexicano encontrará os procedimentos ficcionais 
de invenção e (re)criação. Para ele, os procedimentos literários do Quijote 
inauguram a chamada tradição de La Mancha ou quixotesca. Nesta tradição, 
o romance confessa-se enquanto tal, revela-se como pura ficção, desbarata 
a unidade e a analogia da literatura tradicional em favor da diversidade e 
da diferença. Sua qualidade está em opor imaginação e realidade, levando 
o leitor a refletir sobre os limites da factualidade. Por meio desse artifício 
“quixotesco” Fuentes encontra formas de produção literárias com a marca 
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de novas possibilidades e que, mesmo assim, não deixa de ser socialmente 
justificável. Assim, a operação textual de Fuentes mescla opostos em favor de 
uma clareza que questiona, discorda, põe em xeque a ideologia dominante.

Se “[las tradiciones] se apoyan en la importancia de la representación [...]”, 
mas “obedecen a diferentes concepciones de las relaciones entre el lenguaje 
y la realidad y proponen contratos de lectura distintos” (PERILLI, 2001), 
ambas se mesclam em Aura, instaurando novos procedimentos formais, 
concebendo o fazer literário como essencialmente invenção e criação e 
desvelando certo cariz da sociedade mexicana, por meio de sua revisitação 
crítica. Como confirma a própria Perilli, “Si en su escritura la imaginación 
literaria se nutre de la imaginación histórica, la crítica de la cultura fecunda 
la teoría de la literatura. No sólo le interesa la verdad que está dentro del 
texto sino la que está fuera” (2001). Em Fuentes e, prioritariamente em Aura, 
a imaginação literária se nutre do contexto histórico tanto para questionar-
lhe quanto fecundar-lhe.

Em uma primeira mirada, pode parecer ao leitor iniciante que a tradição 
quixotesca seja a espinha dorsal de Aura, haja vista que a novela se erige 
por meio de um complexo e intrincado jogo ficcional. Isso porque Aura 
prescinde de informações sócio-histórico-culturais e apresenta, em sua 
própria organização, caminhos interpretativos para seus diversos entrechos. 
Contudo, estes mesmos entrechos permitem que o leitor identifique marcas 
da tradição napoleônica incrustadas, de forma alegórica – e aqui conflitamos 
com Todorov e, consequentemente, com Bella Josef sobre a vinculação 
genérica de Aura2 – nos meandros da narrativa. Mesmo a revelia de um 
texto de alta força imaginativa e completamente mergulhado na tradição 

2  Na visão de Todorov, em Introdução à literatura fantástica, o texto fantástico jamais 
pode ser alegórico. Para o teórico búlgaro, toda narrativa, a partir do momento que se 
torna explicável por meio do processo alegórico deixa de ser fantástica. Segundo o próprio 
teórico, “O fantástico implica, portanto, não apenas a existência de um acontecimento 
estranho que provoca hesitação no leitor e no herói; mas também numa maneira de ler 
esse acontecimento.” (TODOROV, 2004, p. 38). Já Bella Josef, como vimos acima, ao deslocar 
a novela no fantástico puro, aceita a concepção de Todorov de que o fantástico não deve 
de ser alegórico. Contudo, mesmo “aceitando a sua ficcionalidade absoluta” (JOSEF, 1971, 
p. 271), o romance de Fuentes quebra os limites entre texto e contexto sem prescindir do 
gênero fantástico, possibilitando, por via do signo verbal, transcender suas possibilidades.
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quixotesca, a novela em questão possui uma vertente que questiona e 
problematiza os conflitos da cultura mexicana. Há certo número de críticos 
que já leram a figura de Consuelo como o velho México, que se sobrepõe à 
modernidade simbolizada pelo par Felipe Montero/Aura. Não por acaso 
Felipe é historiador, cujo projeto de vida é o de reunir as crônicas da conquista 
do México para confrontá-las e questioná-las. Segundo o próprio texto:

Você revisa os papéis durante todo o dia, 
passando a limpo os parágrafos que pensa 
guardar, redigindo de novo os que lhe parecem 
fracos, fumando incessantemente e refletindo 
que deve espaçar seu trabalho para que a 
mamata se prolongue o mais possível. Se você 
conseguisse poupar pelo menos doze mil pesos 
poderia passar cerca de um ano dedicado à 
sua própria obra, adiada, quase esquecida. Sua 
grande obra de conjunto sobre as descobertas 
e conquistas espanholas na América. Uma 
obra que resuma todas as crônicas dispersas, 
torne-as inteligíveis, ache as relações entre 
as empresas e aventuras do século de ouro, 
entre os protótipos humanos e o fato maior do 
Renascimento (FUENTES, 1998, p. 37)

Ficção e realidade se irmanam no texto e possibilitam ao leitor o fluir 
de diversas possibilidades interpretativas. A possibilidade alegórica 
permite o aflorar do factual e se coaduna com uma leitura que privilegia 
objeto ficcional e suas características insólitas. Sutilmente, o texto seduz o 
leitor e revela-lhe que é por meio da ficção que a factualidade se constrói; o 
fictum custeia o factum. Tradição quixotesca e napoleônica se entrelaçam 
em favor de uma realidade outra que não a conhecida, questionando 
o estabelecido e promovendo o diferente. Aura, sem prescindir da 
realidade cotidiana, coloca-a em xeque por meio de seus signos múltiplos, 
evanescentes, possibilitando ao fantástico valer-se do alegórico sem 
perder suas características. Como entrevera Foucault, “O mundo circular 
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dos signos convergentes é substituído por um desdobramento ao infinito. 
Nesse espaço, o signo pode ter duas posições: ou faz parte, a título de 
elemento, daquilo que ele serve para designar; ou é dele real e atualmente 
separado” (FOUCAULT, 1992, p. 75).

Retornando à novela, o primeiro processo de hesitação que instaura 
o insólito e erige o fantástico como seu epicentro é o foco narrativo 
em segunda pessoa. Esta voz, como que sorrateiramente, enuncia ser 
toda a narrativa construída no momento de sua leitura. Ela se desloca, 
lentamente, dentro de um processo escorregadio que mantém a narração 
em um abrupto presente ou em um futuro próximo e inevitável. Muitas 
são as possibilidades de interpretação para esse procedimento narrativo. 
Mas, dos diversos ramos interpretativos, o mais claro é aquele que aponta 
para a convocação e atuação do leitor como sujeito ativo no relato, posto 
que este é gramaticalmente marcado no corpo do texto. Por meio desse 
artifício, o leitor virtual é carregado para dentro da trama e instaura o 
processo de vacilação ou hesitação vislumbrado por Todorov como marca 
do gênero fantástico. Essa hesitação se dá, necessariamente, por não 
sabermos a quem a voz narrativa se dirige: à personagem Felipe Montero 
ou ao leitor já que, faceiramente, o primeiro vocábulo da novela – o lê 
(lees) – permite ser interpretado tanto da forma “Felipe, leia este anúncio” 
como “você que abriu o livro, leia esta história”. Não há dados objetivos, 
fidedignos, pois esse narrador oscilante não imputa confiabilidade.

Para além desse processo de dupla remissão, a segunda pessoa do 
discurso internaliza o leitor na narrativa. Este não consegue ser externo à 
obra, uma vez que a voz narrativa arremessa-o constantemente para dentro 
do texto. Arrastado para o interior da trama, o leitor ficcional não consegue 
ignorar sua identificação com o protagonista. Não sabe, em momento algum, 
seu papel no texto; hesita e entra em crise identitária; duplica-se em Felipe 
que, por sua vez, duplicar-se-á em general. Ambos passam pelos mesmos 
processos: enquanto Felipe obedece à voz do jornal, o leitor obedece a uma 
instância “superior” que desconhece, mas da qual não consegue esquivar-se.

Marcado textualmente por pronomes e verbos em segunda pessoa, o 
enunciatário passa a ser, desde o início da trama, uma espécie de duplo 
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do protagonista; torna-se, ele também, parte da trama narrativa. Esse 
processo nos permite interpretar que o narrador se refere a si próprio 
como “leitor”, ao mesmo tempo em que se refere a Felipe Montero, 
personagem que executa de fato as instruções do narrador. O leitor parece 
ser, simultaneamente, personagem. Visto desse modo, tanto o leitor quanto 
Felipe Montero desempenham um papel ativo, pois vivem ficcionalmente 
na “pele do outro” os eventos narrados. Cambiam entre o eu e o tu, 
necessitando, propositadamente, de formatarem e concretizarem, sob o 
imperativo da segunda pessoa verbal, a história a ser contada.

Há de se ressalvar ainda que esse narrador em segunda pessoa quebra 
com outra regra elencada por Todorov ao tratar dos textos de caráter 
fantástico em seus livros As estruturas narrativas (1969) e Introdução à 
literatura fantástica (1975). Segundo o teórico búlgaro, os narradores 
de textos fantásticos têm de se enunciar a partir de um eu, pois um 
narrador em terceira pessoa, de marca tradicional, balzaquiano, levaria o 
leitor a interpretar os fatos inusitados presentes em toda obra fantástica 
como sendo da ordem do maravilhoso. Para o crítico, “[...] não haveria 
possibilidade, com efeito, de duvidar de suas palavras” (TODOROV, 1972, 
p. 91). Como é necessário instaurar a dúvida acerca de determinados 
acontecimentos para que o fantástico se constitua enquanto tal, o narrador 
em primeira pessoa facilita essa ocorrência, posto que “[...] enquanto 
personagem ele pode mentir” (TODOROV, 1972, p. 91). Aura subverte esse 
imperativo categórico de pessoa ao justapor leitor implícito e narratário, 
fazendo com que os dois sofram uma identificação com a figura do 
protagonista. Se nas narrativas fantásticas tradicionais a personagem 
possui uma dupla função – narrador e personagem – a fim de causar a 
hesitação daquele que lê, em Aura esse efeito se intensifica; a voz narrativa, 
além de identificar-se com o leitor o impele a exercer novas funções: a de 
ser participante e herói da trama. Hesitante entre uma função e outra, o 
leitor vive no limiar dos papéis que lhe são impostos.

Ao filiar o texto ao fantástico, podemos afirmar que Aura pertence ao ramo 
da tradição quixotesca, pois rompe com estruturas ficcionais determinadas e 
suscita uma reflexão metalinguística. Esta reflexão se dá, principalmente, por 
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meio da encenação de um leitor participante e de um escritor performático 
que (re)criam uma história. Há a criação de uma atmosfera de inquietação 
que faz as personagens hesitarem. Para além desses detalhes, o texto se 
desdobra em diversos enigmas e/ou mistérios insondáveis que compactuam 
e ampliam o clima misterioso e hesitante da novela.

Pelo mote da segunda voz, a narrativa desenvolve-se logo após o 
imperativo “lê” que principia a narrativa. Lido, a personagem e o leitor 
obedecem à ordem dada e encontram um anúncio sobre um historiador. 
O protagonista nota que o anúncio parece ter sido escrito para si: “falta 
apenas que as letras do anúncio informem: Felipe Montero” (FUENTES, 
1998, p. 10). Aceita a proposta e dirige-se para o local indicado. Ao chegar 
à rua, passa por outro processo de hesitação, não consegue encontrar o 
local do anunciado emprego:

Caminha com lentidão tentando distinguir o 
número 815 neste conglomerado de velhos 
palácios coloniais convertidos em oficinas 
de consertos, relojoarias, lojas de sapatos, 
balcões de sucos de frutas. As indicações foram 
revisadas, superpostas, confundidas. O 13 perto 
do 200, o antigo azulejo numerado – 47 – em 
cima da nova numeração pintada com giz: agora 
924. Você erguerá o olhar para o segundo andar: 
ali nada muda. [...] as janelas escurecidas por 
longas cortinas esverdeadas: essa janela da qual 
alguém se retira quando você olha para ela, você 
olha para a fachada de trepadeiras caprichosas, 
desce o olhar para o saguão desbotado e 
descobre o 815, antes 69. [...] a porta cede ao 
levíssimo empurrão dos seus dedos, e antes de 
entrar olha pela última vez sobre os ombros [...]. 
Você tenta inutilmente reter uma única imagem 
desse mundo exterior indiferente (FUENTES, 
1998, p. 11-13, grifos do autor).
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Quando encontra o edifício correto, percebe que se trata de um 
casarão situado no centro velho da cidade, o único que não foi reformado 
e tampouco se transformou em estabelecimento comercial. A presença 
do duplo aparece já na numeração da habitação “815, antes 69”. O texto 
reforça esse sentimento de apreensão na sentença que alude à travessia 
de uma fronteira entre o exterior e o interior, fronteira cuja transposição 
permite que os acontecimentos adquiram novas feições.

É por meio dessa fronteira, desse limiar que a crise se instaura. Bakhtin 
(1998), ao analisar o sujeito dos romances de Dostoievski, identifica 
que essas personagens são inacabadas por natureza, não possuem uma 
identidade fixa ou definida. Por isso, sua manifestação só poderá ocorrer em 
um espaço no qual a relatividade e a polêmica sejam tônicas. Esse espaço é o 
que Bakhtin chama de limiar. O limiar expressa um espaço que corresponde 
ao inacabamento, tal qual o mundo interior do casarão de Consuelo: 
escuro, úmido e com cheiro de plantas podres. Sua construção antiga e 
mal iluminada contrasta com o projeto exterior da rua e dos edifícios que 
o rodeiam. Esse espaço de transição desestabiliza Felipe, permitindo que 
o aloquemos no rol das personagens inacabadas, cuja identidade é móvel, 
transitiva e em crise. O contraponto entre mundos entrevisto por Felipe 
instaura novamente a hesitação, pois a presença das duas placas cria uma 
atmosfera de dúvida e inquietação, além da inscrição do duplo.

A numeração caótica, tanto aponta a duplicidade que se espalha pelos 
possíveis da narrativa como carrega a marca de limiar. O número 69 
representa, graficamente, por meio de dois signos, um só. Como se o número 
9 fosse a inversão do número 6 e vice-versa. Este processo comprova que 
o lugar delimitado pelo algarismo 69 possui polos invertidos, um espaço 
de possibilidades avessas, carnavalizado. O adentramento nesse espaço 
fronteiriço possibilita que os acontecimentos adquiram nova feição, já que 
o limiar é o espaço por excelência do acontecimento do desdobramento, 
pois o conflito instaurado é, geralmente, entre Eu e Outro em situação 
de constante tensão. O número 69, novo, que coabita duplamente com o 
antigo 815, antecipa a identificação que ocorrerá com as personagens, num 
correlato estrutural que dinamiza a novela de Fuentes e lhe caracteriza o 
evento fantástico.
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Há, junto com essa questão de limiar e de duplicidade, a possibilidade 
de lermos essa sobreposição de números, dentro da linha de raciocínio 
alegórica apontada anteriormente, como a sobreposição de identidades 
sociais. O velho, que se mantém no segundo andar da construção e em seu 
interior se mescla ao novo, tais quais as culturas indígenas se mesclaram 
à europeia em favor da identidade mexicana. Fuentes propõe que a marca 
identitária dos povos ameríndios permaneça, mesmo que travestida 
de marcas do colonizador. O velho, passível de ser representado pelo 
número nove, está localizado estruturalmente acima, no segundo andar, 
sobre o novo; este representado pelo número seis, sustenta o antigo e 
dá-lhe possibilidades de novas significações e diversidade, tal qual as 
personagens. Essa leitura, enviesada na perspectiva quixotesca, se expõe 
timidamente em diversos momentos, por meio de relances, mas confluindo 
para a leitura desse processo dialético em forma de oximoro:

– Ah, sim... É que estou tão acostumada às 
trevas. À minha direita... Caminhe e tropeçará 
na arca grande... É que nos cercaram de paredes, 
senhor Montero. Construíram ao redor de 
nós, nos tiraram a luz. Quiseram obrigar-me 
a vender. Nem morta me arrancarão daqui... É 
isso. Obrigada (FUENTES, 1998, p. 31).

A ideia de que a escuridão é espaço de excelência logo é quebrada pela 
conjectura de que a parede construída apagou a luz. Este oximoro aparece 
de forma tímida a marcar que Consuelo estava ali desde antes da parede, ou 
seja, ela viu o lugar ser modificado de rural para urbano. Com isso, Fuentes 
metonimiza os mexicanos em Consuelo e dá-lhes voz de resistência quando 
a anciã diz que jamais será retirada dali. Ou seja, que a identidade ameríndia 
está incrustrada na mexicana. Podemos constatar, por essa via de leitura, 
certo perfil engajado ao propor uma imagem de sujeito mexicano.

Após conversar com Consuelo e aceitar o emprego, Felipe cruza o 
limiar da porta do casarão, abandona seu mundo – ordenado e tranquilo 
– para conviver em um universo misterioso e sobrenatural, pois a única 
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exigência de Consuelo é a de que o rapaz habite, ele também, o casarão. 
Enquanto mero escritor que cumpre serviços, Felipe penetra em um 
universo essencialmente feminino. Move-se inicialmente pelo salário que 
financiará, posteriormente, a recuperação de uma memória coletiva, mas, 
transforma-se, paulatinamente, em um sujeito confuso, ébrio, mergulhado 
em sua própria psique, que não consegue achar espaços possíveis para si e 
nem explicações plausíveis aos acontecimentos que experiencia.

Ao se deparar com as memórias do general e, quixotescamente, 
transformar-se no herói de sua leitura, o protagonista se torna o próprio 
Llorente, segunda duplicação pela qual passa Felipe. Essa duplicação 
se ramifica em diversos aspectos e dimensões do sujeito: o general era 
apaixonado por Consuelo, assim como Felipe apaixona-se pela misteriosa 
Aura que, por sua vez, é idêntica à anciã quando jovem.

É por conta dessa lenta busca pela identidade do “outro” em nome 
do qual deve escrever que Felipe termina por perder-se, confundir-
se, despersonificar-se, entrar em crise identitária. Em certa altura da 
narrativa, as memórias geram a união e identificação das personagens e 
Felipe é sobreposto pela figura do general Llorente. O tempo que faltou 
ao general para completar suas memórias se duplica e tem continuidade 
no jovem historiador – já que a intenção de Consuelo é justamente a de 
contratar um jovem que completasse e publicasse a obra do marido para 
que esta não fosse esquecida e, ainda, tivesse continuidade.

Essa crise identitária projetada desde o início da narrativa se expande, 
exponencialmente, quando Felipe, ao ser chamado no final do primeiro 
dia para o jantar, nota que há um prato a mais posto na mesa – que 
ninguém usará. O mistério desse prato, assim como a figura do mordomo 
que jamais aparece para o protagonista, permanecerão sem solução por 
todo o romance. Tais episódios se complexificam quando, na sequência da 
narrativa, Aura acorda Felipe Montero para o café da manhã tocando uma 
campainha pintada de negro, modelo utilizado para “[...] despertar todo 
um hospital, todo um internato” (FUENTES, 1998, p. 35). A comparação 
do casarão com um hospício e um internato alude à loucura e à doença, 
acentuando ainda mais a atmosfera de mistério e suspense, causando 



158<< sumário

hesitação, pois a explicação dos processos estranhos por via da doença 
funciona como justificativa racional para os estranhos acontecimentos.

Após o jantar da segunda noite que passa no casarão, Felipe começa a 
questionar-se a respeito do comportamento estranho das duas mulheres, 
que inclui a repetição dos mesmos gestos e certo alheamento por parte de 
Aura – explicitado por seu silêncio excessivo, a cabeça sempre baixa e um 
olhar distante. É oportuno assinalar, ainda, que a anciã parece comandar 
Aura em suas ações e, em certos momentos, Felipe nota que as duas 
personagens parecem agir da mesma forma, inclusive com os mesmos 
movimentos, como em: “a jovem inclinará a cabeça e a anciã, ao mesmo 
tempo que ela, lhe imitará o gesto” (FUENTES, 1998, p. 20).

Esses pensamentos são afastados no momento em que o protagonista 
vai dormir. Contudo, nessa noite Felipe sonha: primeiro surge a figura 
metonímica de uma mão envelhecida, que nos remete a Consuelo. 
Essa mão carrega consigo um sino, objeto usado por Aura. A mistura 
de elementos distintos em uma única imagem provoca a sensação de 
unheimlich. Esta, segundo Freud (1969) é uma espécie de sensação gerada 
pelo estranhamento do familiar, que coabita por certo tempo. O sonho de 
Felipe, um belo exemplo de estranhamento (ele não vê o rosto das pessoas 
com quem sonha) e familiar (ele sabe que a mão pertence à Consuelo e 
que o sino é de Aura) que se encerra em um novo acontecimento insólito. 
Felipe acorda e descobre estar dormindo com uma mulher, mas não sabe 
quem ela é. A ambiguidade, traço fundamental desse momento no texto, 
dirige o tom da cena, pois organiza a trama num jogo entre ser e parecer: 
parece Consuelo, mas pode ser Aura; pode ser Aura, mas parece Consuelo.

Ao acordar no outro dia, Felipe ouve Aura, mas esta diz que é Consuelo 
quem quer falar com ele. Após a conversa, Felipe decide ler as memórias 
de Llorente e descobre uma série de dados: Consuelo tem os olhos verdes 
e usava sempre roupas dessa cor; casara-se aos 15 anos; quando Llorente 
faleceu, tinha 49 anos, e sua idade atual é, provavelmente, 109 anos. As 
informações acerca da cor dos olhos e da roupa novamente aproximam, 
acentuando o paradigma visual, a figura de Consuelo à de Aura, uma 
vez que tanto os olhos como as roupas da jovem também são verdes 
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(FUENTES, 1998, p. 40, 55). Exemplo dessa identificação anímica se dá 
no episódio do bode. Felipe, ao procurar Aura para combinar com ela 
um encontro amoroso, encontra a moça na cozinha degolando um bode. 
Estranhando a atitude um tanto quanto grotesca da moça, somado a seus 
gestos automáticos e repentinos (como se estivesse fora de si, possuída 
por um outro ente) o protagonista procura Consuelo disposto a saber o 
que se passa. Todavia, Felipe se surpreende ao deparar-se com a anciã 
executando os mesmos gestos de Aura:

Você a encontrará na cozinha, sim, no momento 
em que degola um cabrito: o vapor que surge do 
pescoço aberto, o cheiro de sangue derramado, 
os olhos duros e abertos do animal lhe dão 
náuseas; atrás dessa imagem, perde-se a de 
uma Aura malvestida, com os cabelos retos, 
manchada de sangue, que o contempla sem 
reconhecê-lo, que prossegue no seu trabalho 
de açougueiro. [...] Com um empurrão abre a 
porta e vê a velha, por detrás do véu de luzes, 
de pé, cumprindo seu oficio imaginário; você 
a vê com as mãos em movimento, estendidas 
para o ar: uma mão estendida e apertada 
como se realizasse um esforço para deter 
algo, a outra apertada em torno de um objeto 
de vento, cravada ora uma, ora outra vez no 
mesmo lugar. Em seguida a velha porá as mãos 
sobre o peito, suspirará, voltará a cortar o ar, 
como se – sim, você verá claramente, como se 
tirasse a pele de um animal...
Você corre ao vestíbulo, à sala, à sala de jantar, 
à cozinha onde Aura limpa lentamente o 
couro do cabrito, absorvida em seu trabalho, 
sem escutar sua entrada nem suas palavras, 
olhando-o como se você fosse do vento 
(FUENTES, 1998, p. 49-50).
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Apesar de longa, a citação se faz necessária, pois comprova como, 
por meio da repetição, a duplicidade se instaura no texto e promove a 
identificação entre Aura e Consuelo. Os gestos repetitivos e a forma de 
ação de Aura permitem que o leitor interprete a figura da mesma como 
um autômato, um ser físico, mas governado por outro que divide consigo 
uma identificação anímica.

Paralelo a essa duplicação há, também, um processo de identificação 
entre Felipe e o falecido general Llorente. Contudo, entre estes a 
duplicação acontece por meio de procedimentos distintos daqueles que 
caracterizaram as personagens femininas. Dentre os artifícios geradores de 
identificação entre as duas personagens destaca-se a descrição detalhada 
do dormitório do jovem – que remeteria ao quarto do próprio general – ou 
a semelhança que aproxima animicamente as duas personagens:

Você verá, na terceira foto, Aura em companhia 
do velho, agora vestido à paisana, ambos 
sentados em um banco, num jardim. A foto se 
apagou um pouco; Aura não se mostrará tão 
jovem como na primeira fotografia, porém é ela, 
e ele é... é você (FUENTES, 1998, p. 70).

A semelhança imagética entre as duas personagens – como entrevisto 
na citação – aproxima-as e converte-as em uma mesma pessoa; em tempos 
díspares, mas partilhando a mesma identidade, ainda que anímica.

Em ambos os processos de desdobramentos, uma personagem 
caminha lentamente em direção à “outra”, seja tornando o espaço alheio 
como seu, seja perdendo sua própria imagem nesse espaço. Esse processo 
de assimilação entre os pares (que já acontecerá, como dissemos, entre o 
leitor e Felipe Montero) causa a angústia do protagonista e promove uma 
tensão identitária, cujo escape Felipe vislumbra em Aura. Contudo, como 
já notara Cunha (2014), o sujeito dos textos cuja temática se vincule ao 
tema da duplicidade jamais consegue fugir de seu duplo.

Há que se notar que o processo de duplicação das personagens não é 
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semelhante: Aura e Consuelo parecem partilhar os mesmos conhecimentos, 
comunicando-se sem necessidade de palavras; parecem dividir o mesmo 
corpo ou ser o mesmo sujeito. No início da narrativa, tanto o leitor como 
o próprio protagonista deparam-se com duas entidades separadas, mas 
que ao final se completam em uma espécie de partilhamento anímico. Já 
Felipe e Llorente passam por um processo de duplicação por substituição. 
Felipe hesita acerca da sua identidade e parece substituí-la, ao final, 
por um eu estranho, eu de Llorente. Um sujeito é substituído por outro 
graças ao lento processo de identificação anímica. Não há partilhamento. 
Ainda que ambos os processos de duplicação lancem mão da semelhança 
física como procedimento, no primeiro caso (Aura/Consuelo) temos 
um desdobramento seguido da junção por reconhecimento das duas 
personagens (pois as duas habitam um mesmo espaço); já no segundo 
processo (entre Felipe e Llorente), ocorre uma identificação do eu com 
o outro, apontando para a substituição do primeiro pelo segundo porque 
Llorente não retorna enquanto existir Felipe.

Outra diferença no processo de duplicação entre os dois pares de 
personagens se dá pelo movimento da duplicidade. O duplo em Aura/
Consuelo parece caracterizar-se por meio de um movimento endógeno: 
Consuelo, desdobrando-se em Aura, aponta a seguir para a possibilidade 
de a jovem retornar pressupondo, desse modo, um novo desdobramento. 
Em Felipe, o movimento do duplo é exógeno, parte de fora para dentro. 
É o “eu” de Llorente que parece invadi-lo, provocando uma hesitação e 
um questionamento sobre seu próprio eu. Além disso, a dimensão da 
memória em Felipe traz consigo a sensação de familiaridade que, como 
explicita Freud, sempre acompanha a sensação de estranhamento: “[...] o 
estranho é aquela categoria do assustador que remete ao que é conhecido, 
de velho, e há muito familiar” (FREUD, 1969, p. 277).

Felipe Montero reconstrói a história do general Llorente para poder, 
posteriormente, obter recursos financeiros e construir sua própria 
obra. Ou seja, para dar sentido a sua vida, o protagonista precisa narrar, 
primeiramente, a do outro; assim, a construção da identidade do eu passa, 
imponderavelmente, pela do outro. Mas, por ser uma personagem em crise 
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identitária, Felipe erra e acaba por deixar sua vida em favor de Llorente, 
anula-se em favor do general e cumpre o percurso de todo duplicado: 
perde seu espaço para seu duplo.

A segunda noite, cujo ápice será a confirmação da relação sexual entre 
Aura e Felipe se dá, também, de forma fantástica. Ao possuir a jovem, o 
protagonista terá a impressão de que ela, súbita e inexplicavelmente, 
envelhecera, fato que a aproxima concretamente de Consuelo:

Aura vestida de verde, com esta bata de tafetá 
por onde surgem, ao avançar até você, a mulher, 
as coxas cor de lua. A mulher, você repetirá ao 
tê-la por perto, a mulher, não a jovem de ontem; 
a jovem de ontem – quando com seus dedos 
tocar sua cintura – não podia ter mais de vinte 
anos; a mulher de hoje – e você acaricia seu 
cabelo negro, solto, sua face pálida – parece 
ter quarenta; algo se endureceu entre ontem e 
hoje, ao redor dos olhos verdes; o vermelho dos 
lábios se escureceu fora de sua forma antiga, 
como se quisesse fixar-se num trejeito alegre, 
num sorriso perturbado; como se alternasse, 
como essa planta do pátio, o sabor do mel e o da 
amargura (FUENTES, 1998, p. 55-56).

A aparência física de ambas torna-se gradativamente semelhante, 
promovendo o processo de duplicação e, consequentemente, instaurando 
a hesitação fantástica no jogo textual. A cena encerra-se com um ato 
combinatório entre sagrado e profano. Aura, como na ceia cristã, lava os 
pés de Felipe, divide com ele uma hóstia e deixa-se possuir com os braços 
estendidos na cama, tal qual um Cristo crucificado, semelhante ao da 
parede (cf. FUENTES, 1998, p. 56-58).

Elaborada a partir de relações de oposição, esse quadro narrativo 
promove uma atmosfera na qual a duplicidade se manifesta por via da 
carnavalização. De certa forma, a imagem sacra da última ceia, do lava-
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pés e da crucificação de Cristo é profanada pela relação sexual dos jovens 
amantes. Opõem-se, na cena, o amor fraternal de Jesus Cristo por seus irmãos 
pecadores e amor carnal de Aura e Felipe. Vale destacar, ainda, a simbologia 
presente no trecho. Há, tanto na figura de Aura quanto na de Felipe, uma 
ligação com a questão do sacrifício: simbolicamente a personalidade de 
Felipe morre em favor da do general enquanto Aura representa, com os 
braços em cruz, sua própria morte, em função da vida de Consuelo.

A simbologia cristã está presente também em outros elementos da 
novela. Esta, por exemplo, se passa em três dias. Segundo a tradição 
religiosa, é no terceiro dia que Cristo ressuscita. Lendo Aura enquanto 
um texto carnavalizado, temos, como consequência, a dessacralização 
e/ou rebaixamento, tal como entendido por Bakhtin (1987) ao estudar 
as particularidades do grotesco; Fuentes dessacraliza a narrativa pascal 
ao rebaixar a figura do ressuscitado de Jesus para mortais e, juntamente 
com essa rebaixamento, um processo de inversão, pois o novo não mais 
ocupará o lugar do antigo, e sim o contrário. No terceiro dia um novo sujeito 
ressuscitará. Da mesma maneira que morre Jesus Cristo para salvar à 
humanidade, morre a personalidade de Felipe para se salvar a de Llorente. 
Teríamos, então, a morte simbólica do novo para a afirmação do antigo, seu 
duplo. Por outro prisma, poderíamos constatar, nesse momento, a ideação 
de que a identidade ameríndia, muitas vezes renegada ou posta de lado, 
ressurge ao lado da identidade europeia para comprovar sua presença na 
composição do sujeito mexicano moderno.

Felipe fora contratado para terminar as memórias inconclusas 
de Llorente. Contudo, o historiador, ao buscar saber quem é o outro 
sobre o qual deve escrever, termina por perder-se, confundir-se, até 
encontrar-se na figura dele. Ler as memórias de Llorente, ser ele e, ainda, 
apaixonar-se pela mesma mulher (Aura/Consuelo) é a única possibilidade 
encontrada por Felipe para concluir tais memórias. Ao resgatar o general, 
o protagonista, personagem mais novo, resgata também o antigo de 
suas memórias, reatualiza-a, continua sua missão. A personagem antiga, 
representante alegórico do ameríndio, é resgatado, ressuscitado pela 
personagem nova. Os dois polos se fundem em uma síntese dialética que 
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entrevê o resgate do colonizado balizados, mas nunca suprimido, pelo 
colonizador europeu.

A novela se encerra em uma quarta noite, que não chega a se completar, 
pois Felipe combina de se encontrar com Aura que, estranhamente, 
escolhe como local de conluio o quarto da tia, espaço no qual temos a 
transmutação de Aura em Consuelo e sua posterior identificação anímica. 
Após o desaparecimento da jovem, as palavras de Consuelo processam um 
novo momento fantástico, ao mesmo em tempo que encerra a narrativa: 
“Ela voltará, Felipe, nos a traremos juntos. Deixe que eu recupere as forças 
e a farei voltar...” (FUENTES, 1998, p. 75). Tais palavras corroboram a 
ideia de que o texto fuenteano possui um cariz circular, fator que permite 
vislumbrar o processo duplicidade que cerceia a construção identitária 
das personagens.

Sob a égide da inconclusibidade, o texto de Fuentes não apresenta 
respostas prontas para o final de sua trama; não sabemos como o jovem 
completou as memórias do general, tampouco como sua própria trajetória 
se encerra. Esta inconclusibilidade denota o risco, para o relato de 
Fuentes, de se apontar qual figura termina por se sobrepor à outra, já que, 
alegoricamente, o escritor não acredita em uma convivência e respeito 
mútuos de duas instâncias/culturas em favor de se forjar uma identidade 
irmanada no sujeito e menos deteriorada pelas ideologias dominantes. 
Forjando, à/ao vigor de sua imaginação, uma narrativa que questiona e 
problematiza, Fuentes inventa/recria “realidades”, enreda seus leitores 
convidando-os a penetrar num mundo no qual a verdade pode ser múltipla 
e o tempo, ubíquo: o universo literário, espaço em que fictum e factum se 
equivalem e se constroem cooperativamente.
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O SENHOR bRETON, O gRAVAdOR E O ESPELHO

Raquel de Sousa Ribeiro1

A narrativa de Gonçalo Tavares, O senhor Breton e a entrevista, coloca, 
inicialmente, o leitor numa situação conhecida, de normalidade, uma 
entrevista com duas personagens, um entrevistador e um entrevistado. 
Habitualmente, o centro de interesse nessa situação é o entrevistado, o 
que ele tem a dizer sobre si ou sobre algum assunto de interesse público. 
Aurélio Buarque de Holanda, em seu Dicionário da língua portuguesa, coloca 
esses aspectos como terceira acepção do termo entrevista: “Comentário ou 
opinião fornecida a entrevistadores para ser divulgado em jornal, revista, 
ou por meio de rádio ou televisão” (FERREIRA, 2001, p. 537). Na narrativa 
de Tavares, o centro de interesse é a criação e a recepção literária.

 A ideia de que se trata de duas personagens também surge em várias 
passagens, e, uma delas se refere a um pedido de desculpas: “desculpe, 
senhor Breton (disse o senhor Breton, ao mesmo tempo que o senhor 
Breton fazia um gesto condescendente, como quem desculpa alguma 
coisa)” (TAVARES, 2009, p. 15). Por um lado, a reiteração do vocativo, ao 
longo de todo o texto, com a presença do pronome de tratamento indicando 
formalidade, “senhor”, sugere um distanciamento que indicia não haver 
intimidade ou proximidade entre os protagonistas da entrevista, ainda 
quando identificados, deixando essa possibilidade suspensa, embora não 
totalmente descartada. Por outro lado, a reiteração da forma de tratamento 
acompanhando o substantivo próprio, produz o efeito contrário, de unidade.

Aos poucos, o leitor vai-se deparando com o inusitado, numa 
situação como essa: a expectativa criada é quebrada, necessitando de ser 
reconstruída. Conforme Hans Robert Jauss, em A história da literatura 
como provocação à teoria literária, instaura-se o insólito, um efeito de 

1 Professora Doutora do Programa de Literatura Portuguesa da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP). Membro do 
grupo de pesquisa O outro eu: fragmentações e desdobramentos do sujeito na literatura 
contemporânea.
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estranhamento. Segundo o teórico a “literatura como acontecimento 
cumpre-se primordialmente no horizonte de expectativa dos leitores, 
críticos e autores, seus contemporâneos e pósteros, ao experienciar a obra.” 
(JAUSS, 1994, p. 26). Essa expectativa, contudo, pode ser quebrada pelo 
escritor, como aconteceu com Flaubert que, em 1857, ao publicar Madame 
Bovary (JAUSS, 1994, p. 32-33) obrigou o leitor a uma “reconstrução do 
horizonte de expectativas” (JAUSS, 1994, p. 35).

 Mikhail Mikhailovitch Bakhtin, por outro lado, em sua obra Questões 
de literatura e de estética: a teoria do romance, considera que o 
“estranhamento” ocorre na “separação”, no “isolamento”, ou seja, “o que 
se estranha é a palavra, por meio da destruição da sua série semântica 
habitual” (BAKHTIN, 1988, p. 61). No caso do “objeto”, “o isolamento 
consiste em separar o objeto, o valor e o acontecimento da série ética e 
cognitiva indispensável” (BAKHTIN, 1988, p. 61).

A obra de Tavares coloca o leitor, com frequência, diante dessas 
rupturas com o conhecido. É comum usar o gravador para registrar as 
respostas dos entrevistados, para que, posteriormente, a gravação possa 
servir de documento comprobatório ou de fonte de pesquisa. No caso 
presente, o uso do gravador também foge ao esperado, na medida em 
que é usado para registrar as perguntas do entrevistador. Estas, todavia, 
surgem em meio a considerações e digressões, nunca objetivamente. Além 
disso, o entrevistado não sabe responder (TAVARES, 2009, p. 51), sente-
se incomodado (TAVARES, 2009, p.49), fica todo o tempo em silêncio 
(TAVARES, 2009, p. 51, 21 entre outras). Indagado se subscreve o que lhe 
está sendo apresentado, também não responde (TAVARES, 2009, p. 16). 
A personagem reage fisicamente não só ao incômodo provocado pelas 
perguntas ou considerações a que não sabe responder ou que o encontram 
distraído, como também ao timbre da voz da personagem emitida pelo 
gravador ou o seu nome pronunciado. O vocativo proferido pela voz 
mecânica faz com que ocorra uma reação física e interior na medida em 
que sai de uma posição relaxada para outra mais ereta, mais atenta, diante 
do que é formulado: “Daí que minha pergunta, senhor Breton (e o senhor 
Breton endireitou-se, mais atento)” (TAVARES, 2009, p. 36). 
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A quebra de expectativas do leitor também ocorre quando se percebe 
que quem preenche a expectativa do leitor em relação ao entrevistado 
é o entrevistador, que não só pergunta, mas apresenta considerações, 
respostas possíveis, facilitando para o interpelado, que deverá apenas 
concordar ou discordar da resposta apresentada, podendo ainda 
acrescentar algum comentário que justifique sua opinião. Nem assim, 
contudo, o entrevistado consegue fazer recair sobre si o interesse da 
entrevista, como seria de esperar.

A certa altura, todavia, o leitor se surpreende com a informação de que 
o entrevistado não está ali para responder e sim para fazer perguntas: “O 
senhor Breton não respondeu. Estava ali para fazer perguntas apenas.” 
(TAVARES, 2009, p. 21). O caráter enigmático persiste na medida em que a 
personagem, ao ligar o gravador, é apresentada como a que faz perguntas, ou 
como quem fala (TAVARES, 2009, p. 26). Em outro momento, no entanto, a 
informação de que o senhor Breton estava ali para fazer perguntas e que, ao 
ligar o aparelho, faz perguntas, fala, ganha força. Isso acontece quando, sob 
o efeito da forte tensão em que a entrevista o deixa, decide sair. No caminho, 
encontra o senhor Kraus e com ele conversa. O narrador onisciente, diz 
então que o senhor Breton fica aliviado por ouvir outra voz que não a sua 
(TAVARES, 2009, p. 31). Instala-se, com isso, a ideia de que o leitor está 
diante de uma única personagem e não diante de duas, como ocorreu no 
começo da leitura e foi sugerido pelo título da narrativa. Na medida em que 
é uma única personagem representando dois papéis, faz sentido que, ao 
ligar o gravador, o entrevistado fale, faça perguntas. Nessa perspectiva, não 
se pode dizer que ele não emite sua opinião: os conhecimentos informados 
são dele, ele é, nesse sentido, o centro do interesse público.

Estranha-se, entretanto, que se sinta incomodado com as perguntas, 
considerações e/ou digressões que ouve (TAVARES, 2009, p. 49, 36). 
Também se torna enigmático que tendo proferido todas as palavras que 
ouve, não se reveja nelas (TAVARES, 2009, p. 40) e que não as subscreva 
(TAVARES, 2009, p. 16). Um entrevistado que entrevista a si mesmo também 
é inusitado. O leitor, buscando compreender o sentido disso, lembra-se de 
que o assunto é poesia, que há homonímia com relação ao mentor da poesia 



169<< sumário

surrealista, André Breton. O poeta surrealista, contudo, também apresenta 
divisão semelhante à deste morador do bairro, na medida em que diz, em 
seu Manifesto de 1924, que resolveu aplicar a si mesmo o método freudiano 
como fazia com seus pacientes: “Ocupado como estava ainda com Freud, 
naquela época, e familiarizado com seus métodos de exame que eu tivera 
tanto a oportunidade de praticar com os doentes, durante a guerra, resolvi 
obter de mim mesmo o que se procura conseguir deles” (TELES, 1977, p. 
183). Sugere ainda que o uso desse recurso trará, para sua poesia, uma 
verdade interior maior e mais profunda:

Se as profundezas de nosso espírito abrigam 
forças estranhas capazes de aumentar as da 
superfície, ou de lutar vitoriosamente contra 
elas, há todo interesse em captá-las, em captá-
las desde o início, para submetê-las em seguida, 
se isso ocorrer, ao controle de nossa razão.” 
(TELES, 1977, p. 173-174).

Considerando esses dados, a entrevista inusitada pode ser vista como 
uma relação de terapia, um colóquio entre paciente e analista, e/ou como 
uma técnica de fazer poesia. Surge, assim, uma nova imagem verbal do 
senhor Breton, entendida na acepção que Bakhtin lhe confere. Em sua 
obra Questões de literatura e de estética: a teoria do romance, Bakhtin 
diz que a imagem verbal é “uma formação estético-singular realizada 
na poesia com a ajuda da palavra”, “mas que não coincide em nenhum 
lugar nem com o material nem com uma combinação material qualquer.” 
(BAKHTIN, 1988, p. 53).  Se pensarmos na poesia, esta “não coincide” com 
“o estudo ainda não estético da natureza da obra, como objeto das ciências 
naturais ou da linguística” (BAKHTIN, 1988, p. 23). A forma, de acordo 
com o teórico, enquanto elemento material apenas, não é estética: “A 
forma, compreendida como forma do material somente na sua definição 
científica, matemática ou linguística, transforma-se de um certo modo na 
sua ordenação exterior, isenta de momento axiológico.” (BAKHTIN, 1988, 
19, 20). O estético só ocorre quando há “a tensão emocional e volitiva 
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da forma, a sua capacidade inerente de exprimir uma relação axiológica 
qualquer, do autor e do espectador, com algo além do material” (BAKHTIN, 
1988, p. 19-20, grifo nosso). O motivo é que “esta relação emocional e 
volitiva, expressa pelo tamanho – pelo ritmo, pela harmonia, pela simetria 
e por outros elementos formais – tem um caráter por demais tenso, por 
demais ativo para que se possa interpretá-lo como restrita ao material”. 
(BAKHTIN, 1988, p. 19-20, grifos do autor). Em outras palavras: 

A estética material não se dá conta, com a 
suficiente clareza metódica, do seu caráter 
segundo e não realiza até o fim a estetização 
preliminar do seu objeto; por isso ela nunca 
trata o objeto estético na sua pureza absoluta e 
é, por princípio, incapaz de compreender a sua 
singularidade. De acordo com a sua premissa 
básica, ela não pode ir além da obra enquanto 
material organizado (BAKHTIN, 1988, p. 22-23).

A “análise estética”, pelo contrário, segundo o filósofo da linguagem: “não 
deve estar diretamente orientada sobre a obra na sua realidade sensível, 
e ordenada somente pela consciência, mas sobre o que representa a obra 
para a atividade estética do artista e do expectador, orientada sobre ela” 
(BAKHTIN, 1988, p. 22). Disto se deduz que a “análise estética” “é o conteúdo 
da atividade estética (contemplação) orientada sobre a obra que constitui o 
objeto da análise estética” (BAKHTIN, 1988, p. 22, grifos do autor). Este 
“conteúdo” passa a ser considerado “objeto estético” diferenciando-o da 
“obra exterior” suscetível de análise presa à cognição, a um conceito:

Doravante denominaremos este conteúdo 
simplesmente como objeto estético, à diferença 
da obra exterior propriamente dita, que admite 
outras abordagens, e sobretudo a abordagem 
basicamente cognitiva ou seja, uma percepção 
sensorial regida por um conceito. (BAKHTIN, 
1988, p. 22, grifos do autor).
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 Assim, “A forma desmaterializa-se e sai dos limites da obra enquanto 
material organizado só quando se transforma numa expressão da atividade 
criativa, determinada axiologicamente, de um sujeito esteticamente ativo.” 
(BAKHTIN, 1988, p. 57). A “atividade estética”, ou seja, a “contemplação” 
“orientada sobre a obra que constitui o objeto da análise estética” retira a 
obra do estritamente material.

A divisão da personagem, o seu estranhamento bem como o do leitor 
prosseguem, obrigando o receptor a “trabalhar” como diz o entrevistador 
teórico de poesia que o poeta deve fazer com o seu leitor (TAVARES, 
2009, p. 19). O fato de o entrevistado não se reconhecer no que ouve e 
proferiu antes, adquire sentido quando, em “O inquietante”, Freud diz 
que a repressão torna alheio o que era familiar à psique do reprimido, 
que deveria permanecer oculto, mas, ao aparecer, torna-se inquietante, 
remetendo a Schelling (FREUD, 2010, p. 360):

Esse unheimlich não é realmente algo novo ou 
alheio, mas algo há muito familiar à psique, 
que apenas mediante o processo da repressão 
alheou-se dela. O vínculo com a repressão 
também nos esclarece agora a definição de 
Schelling, segundo a qual o inquietante é algo 
que deveria permanecer oculto, mas apareceu 
(FREUD, 2010, p. 360).

Algo de similar aconteceu com o senhor Breton, ou seja, o conteúdo 
da gravação que fez antes, que lhe era, portanto, familiar, tornou-se, com 
o passar do tempo, esquecido, reprimido, separado da série conhecida, 
como diria Bakhtin e, ao ser ouvido, soou-lhe estranho, não se reconheceu 
nele, sentiu-se incomodado, inquieto, tenso. É um outro que emerge, “é o 
inconsciente do sujeito” como “o discurso do outro” como diz Lacan em 
Escritos (LACAN, 1996, p. 129-130). Esse outro, por sua vez, segundo a 
mesma obra, é a “linguagem primeira”, a “linguagem do desejo” (LACAN, 
1996, p. 259). Como linguagem primeira, ainda segundo o psicanalista, 
é “simbólica”: “Pois o sintoma é uma metáfora [...] assim como o desejo é 
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uma metonímia, [...]” (LACAN, 1996, p. 319-320).  O leitor depara-se, assim, 
com um entrevistado e um entrevistador que são uma mesma personagem 
dividida, um ser literário consciente, real, na ficção de Tavares, que gravou o 
conteúdo da entrevista, que liga e desliga o gravador, que se senta, levanta, 
fuma, olha pela janela, pensa no que os vizinhos dizem e fazem, se olha ao 
espelho, sai, se encontra e conversa com os vizinhos que encontra em seu 
passeio; e uma outra, inconsciente, irreal. Esta surge, inicialmente, como 
uma voz no gravador e uma imagem no espelho: tanto a imagem vocal 
como a imagem especular remetem ao senhor Breton real, a uma imagem 
humana, ao entrevistado e ao entrevistador, ao consciente e ao inconsciente.

Esta identidade unitária, integradora das duas personagens, é 
acompanhada e complementada pela imagem da personagem no espelho. 
O senhor Breton ao arrumar o espaço da entrevista cuidou de todo o 
ambiente, inclusive colocando um grande espelho à sua frente, como uma 
grande janela que, no entanto, não dá para a rua, como a real, mas para 
si mesmo, para sua imagem visual, suas reações exteriores, que, todavia, 
revelam, até onde é possível, seu interior: “O senhor Breton colocara um 
enorme espelho na sala: a janela com a velocidade ideal” (TAVARES, 2009, 
p. 12). Além dele há uma cadeira em que se senta, o banco onde está o 
gravador, uma mesa e uma janela (TAVARES, 2009, p. 34).  Um espaço que, 
como o analista, busca provocar, suscitar a emergência, a exteriorização, 
de seu interior, o ser que deve se revelar e se tornar visível no espelho 
e nas respostas às perguntas da entrevista, de um lado. De outro lado, 
no entanto, a imagem projetada no espelho é o equivalente, enquanto 
imagem do real, à voz no gravador. Na qualidade de imagem do real, ainda 
que ficcional, são irreais e compõem um mesmo ser irreal.

Quando é para descansar, o senhor Breton procura não olhar no espelho 
(TAVARES, 2009, p. 25), mas sempre que inicia a entrevista, o senhor 
Breton busca nele sua imagem (TAVARES, 2009, p. 37). Ver sua imagem 
no espelho, sempre que vai fazer, como diz, a pergunta, é seu modo de 
compor a imagem do entrevistado e do entrevistador, de se investir desses 
papéis, de incorporar o ser que vai viver. O entrevistado tem de estar 
atento à pergunta e esta atenção deve estar acompanhada de uma imagem 
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fisicamente ereta, concentrada, alerta. Por outro lado, é como se olhasse 
para quem o interroga, a fim de não perder nada, nem a palavra, nem a 
entonação, nem a intenção, nem a emoção ou frieza. Mais: enquanto parte 
da imagem vocal, a do gravador, compondo o ser não real, é a imagem do 
entrevistador, correspondente à do analista, que está em destaque e, como 
tal, uma presença segura do que pretende extrair do entrevistado.

Bakhtin, em seu livro A estética da criação verbal, diz que, no espelho, 
ninguém vê sua imagem mais autêntica, ingênua, mas a que é induzido 
a ver por tudo o que aprendeu ao longo da vida. O sujeito que se olha no 
espelho, posa, julga em função do outro que incorporou e que corresponde 
aos valores vigentes. O eu que se olha, contudo, nunca ou raramente tem 
consciência de que o que olha e julga não é o seu eu verdadeiro, despojado 
de tudo que aprendeu:

Nunca é nossa alma, singular e única, que 
se encontra expressa no acontecimento 
contemplação: sempre se introduz um segundo 
participante – o outro fictício, o autor não 
fundamentado e não autorizado; não estou 
sozinho quando me olho no espelho, estou sob 
o domínio de outra alma. (BAKHTIN, 1992, p. 
53-54).

A pose adotada tem em vista compor a imagem que se julga adequada 
ao julgamento vigente na sociedade. O senhor Breton, portanto, seguindo 
este caminho, ao olhar-se no espelho compõe a imagem do entrevistado 
que ocupa um lugar de destaque, um patamar acima do comum, só por 
ser escolhido, por ser uma figura, ou por ser portador de conhecimentos 
de interesse público. Esta maior importância que o separa do comum, 
que o eleva, deve exteriorizar-se na imagem que projeta no espelho, 
que apareceria para o público que acompanha a entrevista, o senhor 
Breton procurava assumir a aparência desse ser. Compõe, também, a do 
entrevistador, seguro da importância de sua função, de suscitar o que 
pode interessar ao público.
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A imagem vocal, no gravador, o familiar se tornou estranho ao próprio 
indivíduo que a gravou, que foi origem de tudo que consta na gravação. Os 
dois são uma imagem de um corpo e mente humanos, de um ser real.

Aos poucos, porém, a invisibilidade dessa imagem verbal humana 
intensifica-se. Gradativamente, o entrevistador passa a tomar nova forma, 
ou seja, apaga-se a origem e inclusive a forma humana dessa fonte, na 
medida em que a imagem especular, como sendo ele, deixa de ocupar a 
sua atenção do entrevistado, entregue, cada vez mais ao estranhamento e 
à tensão crescente em que a entrevista o deixa.

A voz, o conteúdo não familiar, inconsciente, memória do senhor 
Breton desmemoriado, tem como corpo um gravador, um aparelho, uma 
máquina de signos, segundo Lúcia Santaella, em “O homem e as máquinas” 
(SANTAELLA, 1997, p. 37). Lacan, por sua vez, ainda em Escritos, diz que 
a memória é como uma máquina contemporânea. Nela estão inscritos os 
sintomas, os significantes, as metáforas e metonímias que sobraram do 
que antes foi familiar e se tornou estranho (LACAN, 1996, p. 249). Segundo 
o psiquiatra trata-se de significantes e não de signos, portanto a parte 
material desprovida do sentido conhecido: “essa divisão [do sujeito consigo 
mesmo] não procede de nada mais senão do [...] jogo dos significantes... dos 
significantes e não dos signos.” (LACAN, 1996, p. 199, 324, 325).

A ideia vigente de que o homem é o único ser dotado da capacidade e do 
poder da linguagem é colocado em crise na medida em que a personagem 
real, consciente, está vazia, desmemoriada, sem respostas, em silêncio, 
incapaz até mesmo de concordar ou discordar do que o entrevistador, que 
foi ele em outro momento, propõe.

Por outro lado, o gravador, a “máquina de signos”, segundo Santaella, 
desligada de sua fonte, imagem verbal humana, é que detém o poder da 
palavra, o conhecimento apresentado. À medida que não mais se refere 
aos procedimentos que a fazem falar, mas simplesmente à sua fala, a 
identificação com a máquina aumenta ganhando a dimensão da plenitude. 
Assim, na sétima pergunta acontece o mesmo problema e a mesma decisão 
que ocorrera na anterior: a opção por não descansar, ao contrário do que 
vinha ocorrendo. Nesse momento, no entanto, a personagem ainda revela 
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clareza na medida em que reconhece e corrige, ainda que através do 
narrador de terceira pessoa, a primeira ideia, ou seja, que não olha para 
“si próprio”, mas para a sua imagem projetada no “espelho”: “Voltou à sua 
cadeira e olhou para si próprio. Ou melhor, para o espelho. O entrevistado 
já denotava fisicamente algum cansaço. Era a altura de prosseguir, sem 
pausas, até o fim” (TAVARES, 2009, p. 43). Já ao final da oitava pergunta, 
quando o cansaço e a tensão atingem o limite do suportável, a correção não 
se verifica. Olhar para a sua imagem no espelho é olhar para si mesmo, não 
há já capacidade para diferenciar as coisas, dada a exaustão que se instala. O 
narrador, por outro lado, deixa claro que quem não quer que haja descanso 
é o entrevistador. O entrevistador, embora reconhecendo que é uma 
entrevista “difícil” e “complexa”, ou talvez por isso, porque desejasse que ele 
atingisse o seu limite, decide prosseguir sem pausa: “O senhor Breton olhou 
para si próprio. Estava sendo uma entrevista difícil, complexa. Mas não 
deveria dar ao entrevistado uma pausa para respirar. Por isso continuou” 
(TAVARES, 2009, p. 47). Este falar sem pensar é o que o poeta surrealista 
busca no intuito de captar o inconsciente, conforme se lê no Manifesto:

Mandem trazer algo com que escrever, depois 
de se haverem estabelecido em um lugar tão 
favorável quanto possível à concentração do 
espírito sobre si mesmo. Ponham-se no estado 
mais passivo, ou receptivo de que puderem. 
Façam abstração de seu gênio, de seus talentos 
e dos de todos os outros. Digam a si mesmos 
que a literatura é um dos mais tristes caminhos 
que levam a tudo. Escrevam depressa, sem um 
assunto preconcebido, bastante depressa para 
não conterem e não serem tentados a reler 
(TELES, 1977, p. 188).

O ser máquina, o inconsciente intraduzível inscrito na memória, 
significantes separados dos significados conhecidos, parte que falta na 
personagem vazia, sem palavras, sem conhecimentos, desmemoriada, é 
sua prótese, é o que completa sua carência, sua incompletude, tornando-o 
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um ser mais completo, mais capacitado a desempenhar funções ausentes 
ou perdidas, nessa área. Segundo Stelarc em “Das estratégias psicológicas 
às ciberestratégias: a protética, a robótica e a existência remota”, robôs 
minúsculos, “nanorrobôs” podem ser incorporados ao corpo humano:

Em um nível nanotecnológico, as máquinas 
habitarão espaços celulares e manipularão 
estruturas moleculares... O trauma de consertar 
corpos danificados ou mesmo reprojetar 
corpos seria eliminado por uma colônia de 
nanorrobôs que alteraria, delicadamente a 
arquitetura do corpo de dentro para fora. 
(DOMINGUES, 1997, p. 60).

O gravador como prótese é, assim, a voz, o inconsciente do senhor Breton. 
Este senhor Breton, máquina de signos que, no caso, é de significantes, de 
significados desconhecidos, é que detém o poder da palavra, da fala, de um 
discurso a ser conhecido. O senhor Breton consciente não se reconhece no 
que ouve e que antes lhe era familiar, não subscreve, não sabe responder, 
não detém o poder da palavra. Além disso, sua ação remete à do terapeuta, 
como orienta Lacan, ou como deve fazer o poeta surrealista, segundo o 
autor de Nadja: sua função é ouvir e registrar os significantes, destituídos 
de sentido conhecido, como ensina Bakhtin. Para Lacan o terapeuta deve se 
colocar no nível do paciente, ser significante também. No caso de Tavares, 
o leitor de poesia, mais do que o novo sentido, deve buscar a lucidez que 
surge com o esquecimento dos versos lidos: “Os versos, quando digeridos, 
se decompõem em fragmentos que esquecemos, mas também numa energia 
que nos torna bípedes mais lúcidos, como se nossa cabeça estivesse perto 
de tocar o sol” (TAVARES, 2009, p. 28).

Nesta condição, o novo ser não é apenas o resultado da 
antropomorfização, da humanização da máquina, mas uma simbiose entre 
humano e máquina, uma nova humanidade conforme Ascott em “Quando 
a onça se deita com a ovelha: a arte com mídias úmidas e a cultura pós-
biológica” (DOMINGUES, 1997, p. 273) ou Santaella:
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Na medida em que sistemas cibernéticos 
vão se integrando a sistemas psíquicos, na 
medida em que redes neurais artificiais vão 
se ligando a redes neurais biológicas, é um 
conjunto cognitivo inaudito que se configura, é 
a dimensão do cérebro e mente que se move 
na direção de uma cultura bioeletrônica. 
(DOMINGUES, 1997, p. 41).

É, enfim, uma “condição humana pós-biológica numa cultura de 
complexidade criativa” (DOMINGUES, 1997, p. 41).

O senhor Breton, por conseguinte, como seu protótipo surrealista, 
faz do inconsciente sua poesia, torna-se um poeta surrealista da era da 
máquina inteligente, ainda que o gravador seja apenas o precursor do 
computador de última geração.

A personagem vai se desdobrando ou transformando, gradativamente, 
em outras, na medida em que vai se separando da série semântica 
conhecida, obrigando o leitor a reconstruir o novo sentido, como ensina 
Bakhtin, o novo ser, a preencher o “lugar vazio”, a reconstruir o significado 
a partir das perspectivas distribuídas estrategicamente, como diria Iser 
(“o texto provoca uma multiplicidade de representações do leitor, pelas 
quais a assimetria dominante começa a ser dissolvida, dando lugar a uma 
situação comum a ambos os pólos da comunicação” (ISER, 1999, p. 104)), 
ou, ainda, Jauss (1994, p. 35), a reconstruir o horizonte de expectativas 
criado e destruído em seguida, pela separação operada, obrigando a uma 
reconstrução contínua. Um ser, enfim, em sintonia com a experiência do 
poeta, do escritor, do homem contemporâneo em relação de simbiose com 
suas máquinas inteligentes.

Ao longo da narrativa, o leitor é constantemente surpreendido com as 
quebras de sentido conhecido, com a necessidade de recompor o sentido, 
a imagem, a adquirir maior lucidez na substituição contínua dos signos 
que perdem sua parte significado conhecido e se reduzem a significantes: 
o senhor Breton surge inicialmente dividido em entrevistador e 
entrevistado, depois unificado em corpo e espírito real ficcional, torna-se 
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ainda uma imagem vocal e especular, uma réplica no espelho e no gravador, 
na máquina de signos, e, por fim um corpo e uma voz mecânica detentora 
do saber que antes fora humano, um replicante, de um lado, e, de outro, 
um ser esvaziado do conhecimento que tinha antes, reduzido à carne, a 
matéria sem espírito, ao gesto mecânico de apertar botões, teclas, de ligar 
e desligar aparelhos reprodutores de signos ou de imagens vocais e visuais, 
ou, ainda, um ser incompleto que encontra na sua prótese mecânica o que 
lhe falta e faz dele um ser híbrido, simultaneamente humano e máquina, 
um poeta surrealista da era da máquina.
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“CiÚmES”, dE gRACiLiANO RAmOS: O Eu E O OuTRO

Sônia Maria de Araújo Cintra1

“Ser significa conviver.”
Mikhail Bakhtin

O conto “Ciúmes” está inserido no livro Insônia, de Graciliano Ramos, 
publicado em 1947. O enredo gira em torno de D. Zulmira, seu marido e 
uma dita amante dele, também anônima, “a criatura do Mangue” (RAMOS, 
1987, p. 127), formando aparentemente a tradicional tríade amorosa. A 
tempestade psicológica por que passa a personagem principal, D. Zulmira, 
ao ser informada por uma vizinha da traição do marido, reflete-se no seu 
comportamento, que se altera visivelmente a seus olhos, aos olhos do leitor, 
no decorrer da narrativa em terceira pessoa: “No dia em que D. Zulmira 
soube que o marido se entendia com uma criatura do mangue foi uma 
aperreação.” (RAMOS, 1987, p. 127). 

A partir daí, de um quase nada, a faísca do ciúme inicia o desdobramento 
do sujeito em seu duplo, através de uma tensão crescente, que revela o 
processo de autoconsciência inacabada de D. Zulmira. “Como ela se julgava 
muito superior ao companheiro, sentia-se humilhada ao descobrir que 
semelhante indivíduo a enganava.” (RAMOS, 1987, p. 131). Torna-se evidente 
o conflito interior da personagem em seus gestos bruscos e fala rude, ao 
descontar nos objetos e no filho sua frustração e raiva, como se fosse outra.

O tema do ciúme que provoca a consciência do outro remete, também, 
ao romance Angústia, do próprio autor, publicado anteriormente, em 1936, 
e que é considerado uma de suas obras capitais. Tal fato é instigante a uma 
análise aprofundada da intertextualidade entre ambos, romance e conto, 
que guardaremos para outra ocasião, por não ser este nosso enfoque no 
momento, mas que gostaríamos de aqui deixar registrada a intenção de, 
posteriormente, desenvolvê-la.

1 Mestre e Doutoranda em Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo 
(DLCV/USP), sob orientação da Profª. Dra. Raquel de Sousa Ribeiro.
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Além da possibilidade de análise intertextual, o conto “Ciúmes” permite, 
por sua natureza complexa, diversos outros tipos de abordagem analítica, 
como por exemplo, a psicanalítica, pelo vértice da sondagem psicológica 
a partir do estranhamento que a personagem tem de si; ou a sociológica, 
pela problemática social em que o conflito se origina e se desenvolve, 
numa tensão crescente. Contudo, buscaremos, neste estudo, abordá-la 
brevemente pela perspectiva do dialogismo, para melhor compreender as 
relações entre o eu e o outro que nele se evidenciam.

Esse desdobramento do sujeito em seu duplo, no outro que o habita, é 
considerado por Mikhail Bakhtin, em Problemas da Poética de Dostoievski:

A estrutura totalmente nova da imagem do 
homem é a consciência do outro, rica em 
conteúdo e plenivalente, não inserida na 
moldura que conclui a realidade, consciência 
essa que não pode ser concluída por nada (nem 
pela morte), pois o seu sentido não pode ser 
solucionado ou abolido pela realidade (matar 
não significa refutar). (BAKTHIN, 2010, p. 319).

No conto “Ciúmes”, a partir do momento em que contaram a D. Zulmira 
que o marido a traía seu comportamento começa a se alterar, causando 
estranhamento nela e naqueles que a rodeiam. No princípio, ela relutou 
em acreditar no que a informante lhe contara, pois saber “que o marido 
se entendia com uma criatura do Mangue foi uma aperreação”. (RAMOS, 
1987, p. 127). Logo após, atitudes bruscas e agressivas começaram a 
se manifestar: “entrou no quarto com uma rabanada”, “aplicou duas 
chineladas no pequeno Moacir”. Suas palavras à criança denotam aspereza 
e contrariedade: “– Toma, safadinho, molengo. Tu és fêmea para andares 
com bonecas? Marica” (RAMOS, 1987, p. 127). Em sua fúria crescente, D. 
Zulmira vasculhou as gavetas do quarto da pensão onde morava, em busca 
de provas da traição, até que, ante a advertência da hospedeira, diminuiu 
as pancadas e o barulho, encerrando a investigação, sem encontrar nada 
comprometedor. Contudo, seu nervosismo se evidencia nas “ligeiras 
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patadas nervosas no soalho”, que dava, como um animal aprisionado. 
Segundo Tzvetan Todorov,

O estranho realiza, como se vê, uma só das 
condições do fantástico: a descrição de certas 
reações, em particular do medo; está ligado 
unicamente aos sentimentos das personagens 
e não a um acontecimento material que 
desafie a razão (o maravilhoso, ao contrário, 
se caracterizará pela existência exclusiva de 
fatos sobrenaturais, sem implicar a reação 
que provoquem nas personagens) (TODOROV, 
2012, p. 53).

A menção do animal aprisionado, que vai se manifestando e ganhando 
forma ao olhar do leitor, pelos detalhes minuciosamente descritos pelo 
narrador, “rabanada”, “ligeiras patadas”, “cantos da boca repuxados”, 
“amarelos os pontos do rosto onde não havia tinta”, vai se completando na 
medida em que de “bicho amarelo” ela se transforma em “um gato”. O gato, 
animal de simbolismo heterogêneo, às vezes maléfico; outras, dissimulado e 
terno, tem conotação ambígua, que oscila entre a clarividência e a obscuridade 
nas diferentes culturas, representa, no conto, o insólito das transformações 
por que passa D. Zulmira: “Chegara ao quarto como um gato zangado, agora 
se estirava como um gato em repouso.” (RAMOS, 1987, p. 134).

Entretanto, ela que vivera “alguns anos assim gata, bem domesticada, 
arranhando pouco, miando pouco, entregue aos seus deveres de bicho 
caseiro” (RAMOS, 1987, p. 134), após se sentir enganada por um tipo 
ordinário como o marido e a mulher do Mangue, revolta-se contra aquela 
situação: “Não queria ser um animalzinho bem ensinado, comer, engordar, 
consertar meias, dormir, pentear os cachos do pequeno Moacir” (RAMOS, 
1987, p. 134). Queria-se na sua completude, consciente da potência do 
instinto sexual reprimido e recalcado, o qual conforme emerge se desdobra 
em seu duplo de “patas macias e as garras vermelhas” (RAMOS, 1987, p. 
134). A expressão “bem aparadas”, que modifica a palavra “garras”, pode 
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conotar corte, castração, indicando, neste caso, o movimento de avanço 
“garras” e de recuo “bem aparadas” no limiar entre recalque e expressão 
do seu próprio erotismo. 

D. Zulmira, pela reação de ciúmes à dita traição, revela-se num primeiro 
momento outra, assemelhando-se ao que imagina ser a “mulher do Mangue”, 
em contraposição ao que se julgava ser, “pura”, “correta”, convenientemente 
presa, em seu próprio cativeiro. Revoltada, deseja sair, libertar-se daquela 
condição. Nas palavras do narrador, “avançava um pouco, depois ia recuando, 
refreava os desejos que tinha de descarrilar.” (RAMOS, 1987, p. 131). Logo 
após, ao se transformar em criancinha, pôs-se a choramingar “cultivando 
aquela dor que se tinha suavizado e era quase prazer” (RAMOS, 1987, p. 
133), acaba por se conformar com a situação, habituada às amolações e 
declarando-se correta. Presa doméstica, ser inacabado e insatisfeito consigo 
mesma, busca no devaneio a compensação da falta do marido: “E, metida 
num sonho cheio de realidade, D. Zulmira pecou por pensamento, pecou em 
demasia por pensamento.” (RAMOS, 1987, p. 134).

Acompanhando seu comportamento, a linguagem de D. Zulmira 
também vai sofrendo uma transformação, em que o duplo manifestado, 
mesmo revelando um discurso contrário ao da personagem, é por ela aceito 
aos poucos até que incorporado com forma de prazer. Se diante das amigas 
condenava obscenidades e aborrecia palavrões na linguagem escrita, às 
vezes resmungava uma “praga bastante cabeluda” e a palavra indecente 
trazia-lhe recordações de cenas íntimas. Por exemplo, ao resmungar 
baixinho “uma praga bastante cabeluda”, a palavra indecente trouxe-lhe a 
recordação de cenas íntimas, que ela rejeitou agitando a cabeça e “batendo 
mais fortemente com o calcanhar na tábua”, intensificando, desse modo, 
o movimento do animal irado, do duplo em que se desdobrava. Nesse 
sentido, o monólogo supõe o diálogo: 

Dominar o homem interior, ver e entendê-lo 
é impossível fazendo dele objeto de análise 
neutra indiferente, assim como não se pode 
dominá-lo fundindo-se com ele, penetrando 
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no seu íntimo. Podemos focalizá-lo e podemos 
revelá-lo – ou melhor, podemos forçá-lo a 
revelar-se a si mesmo – somente através da 
comunicação com ele, por via dialógica. [...] 
Somente na comunicação, na interação do 
homem com o homem revela-se o “homem 
no homem” para outros ou para si mesmo 
(BAKHTIN, 2010, p. 292).

O conflito gerado por algo relâmpago no cotidiano, como o mexerico 
banal da vizinha, estilhaça a imagem que a personagem tem de si, ao mesmo 
tempo em que deflagra nela a ira contra o marido que designa com “homem 
barbudo”, “homem gordo”, no decorrer da narrativa. Tal ira se expande aos 
objetos e ao filho que brinca no chão com bonecas: “O coração de D. Zulmira 
engrossou muito, cheio de veneno, e o bicho que o mordia tinha a princípio 
a figura do pequeno Moacir, tornou-se depois um ente hermafrodita, com 
pedaços de homem e pedaços de mulher do Mangue” (RAMOS, 1987, p. 
131). A alegoria do mito grego reforça a metamorfose por que passa o olhar 
do sujeito, ao desdobrar-se em seu duplo. Aparentemente uma esposa e 
mãe controlada, ela cede vez ao animal ferido, seu oposto, que anseia por 
vingança, e provoca o aparecimento do ser selvagem e agressivo, cujos 
sinais se leem no estranhamento de si própria: “Olhou-se ao espelho do 
guarda-vestidos, viu-se miúda e cercada de um nevoeiro” (RAMOS, 1987, p. 
132). Seu estado confuso se reflete no nevoeiro, e a emersão de seu duplo, 
na necessidade de alargar as roupas: “Precisou alargar mais o vestido” 
(RAMOS, 1987, p. 132), conotando que ela já não cabia em si.

Nas palavras de Bakhtin, “O outro real pode entrar no mundo do 
‘homem do subsolo’ apenas como o outro com o qual ele já vem travando 
sua polêmica interior desesperada.” (BAKHTIN, 2010, p. 294). Em “Ciúmes”, 
além da voz do narrador, múltiplas vozes ressoam nos diálogos interior-
exterior, misturando-se a ela. Por exemplo, quando o filho planeja vingança 
da mãe: “A primeira ideia que lhe veio foi derramar querosene na roupa da 
cama e riscar um fósforo em cima. Refletindo, achou o projeto irrealizável, 
porque na casa não tinha querosene” (RAMOS, 1987, p. 127). Cabe aqui 
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notar que o nome do filho, Moacir, “filho da dor”, remete ao romance de 
José de Alencar, no qual também o filho, fruto da união de pais de raças 
diferentes, Iracema (indígena) e Martinho (europeu), pela dificuldade do 
nascimento, leva à morte a mãe enfraquecida, o que simboliza a morte da 
América nativa e o início da colonização portuguesa. No conto de Graciliano, 
a criança de “parto difícil” pode ser entendida como índice de rejeição da 
mãe, pela dificuldade de relação conjugal marcada pelo preconceito social 
de D. Zulmira, que se sentia superior ao marido, por ela rebaixado a “aquela 
gordura e inutilidade” (RAMOS, 1987, p. 132). 

Há, também, a voz da proprietária da pensão, que busca apaziguar D. 
Zulmira e trazê-la de volta a realidade exterior, chamando sua atenção 
para o fato de que os móveis do quarto em que descarrega sua ira não 
lhe pertencem e, depois, convidando-a para um café na sala da pensão: 
“Não quebre tudo, disse a hospedeira do outro lado da porta.” (RAMOS, 
1987, p. 127) e, a seguir, “– Venha tomar café, gritou da sala de jantar a 
proprietária da pensão” (RAMOS, 1987, p. 128). Nesse contexto polifônico, 
a voz do marido se mistura aos pensamentos dela: “– Durma, filha de 
Deus!” (RAMOS, 1987, p. 132). A voz das amigas, quando dizem: “– Todos 
eles são assim. Não se tira um.” (RAMOS, 1987, p. 132), se confundem com 
os pensamentos de D. Zulmira, que “ao final dos devaneios complicados, 
entrava nos eixos, tornava-se a melhor das esposas” (RAMOS, 1987, p. 
132). Também a voz do narrador se mistura ao monólogo interior do filho, 
que planeja vingança pelos maus tratos da mãe; “[...] e resolveu contar 
ao pai que tinha visto a mãe conversar na praia com um rapaz” (RAMOS, 
1987, p. 127), possibilitando ao leitor a visão dos múltiplos enfoques da 
situação desencadeada pelo ciúme da personagem principal.

Ao descrever as alterações de comportamento de D. Zulmira, o narrador 
em terceira pessoa, onisciente, coloca-a no limiar entre o conhecido 
(imagem que a personagem tem de si) e o desconhecido (no duplo em que 
se desdobra). Ao transitar de um lado a outro, ela, enquanto sujeito do 
limiar, leva consigo as experiências vividas e sofridas de uma vida recalcada 
pela imagem que criou de si, derivada da repressão moral-religiosa, em que 
a mulher é valorizada pela pureza; e da reflexão dos preconceitos sociais 
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de uma burguesia, que se permite ao prazer sexual apenas secretamente, 
implicando nisso a traição e a vingança. O aceitar em si o instinto natural, 
manifestado no desdobramento de seu duplo, “bicho amarelo” e aprender 
a conviver com ele, expande sua autoconsciência inacabada. A propósito de 
autoconsciência, lê-se em Estética da criação verbal:

Os atos mais importantes, que constituem a 
autoconsciência, são determinados pela relação 
com outra consciência (com o tu). [...] Não se 
trata do que ocorre dentro mas na fronteira 
entre a minha consciência e a consciência do 
outro, no limiar. Todo interior não se basta a si 
mesmo, está voltado para fora, dialogado, cada 
vivência interior está na fronteira, encontra-se 
com outra, e nesse encontro tenso está toda a 
sua essência. (BAKHTIN, 2003, p. 341).

Retomando a passagem do conto, quando D. Zulmira se olha no espelho, 
percebemos que é nítida a relação entre o sujeito e o “tu” (o outro), aqui 
entendido como sua imagem nele refletida, ainda que pela ilusão de ótica: 
“[...], voltou para diante do espelho e começou a despir-se lentamente, 
examinando os seios, a pele que se amarelava, as dobras do ventre. Pouco 
satisfeita, vestiu o roupão e foi sentar-se na cama.” [...]. “Ergueu-se, dirigiu-
se de novo ao espelho, achou-se feia e lambuzada.” (RAMOS, 1987, p. 
132-133). No primeiro caso, prevalece a imagem do duplo em que ela se 
desdobra, revelando em sua essência o animal de pele amarelada e dobras 
no ventre; no segundo, o espelho reflete a imagem dela enquanto criança 
chorona, feia e lambuzada. Em ambos está incluso no olhar do sujeito seu 
diálogo com a imagem do outro no espelho, como indicam a expressão 
“pouco satisfeita” e o verbo “achou-se.”. Outro exemplo é a fotografia do 
filho, na qual distingue as feições do pai e se lembra do “noivado chocho”, 
do “enjoo na gestação”, “do parto difícil”, gradação que descreve seu 
sentimento de “gravemente ofendida pelos dois”, como que se um se 
desdobrasse no outro.
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O conto “Ciúmes”, de Graciliano Ramos, aqui brevemente analisado 
pelo prisma do dialogismo, concebido por Bakhtin “como o princípio 
constitutivo da linguagem e a condição do sentido do discurso” (apud 
FIORIN, 2011, p. 2), possibilita-nos uma compreensão maior dos conflitos 
humanos, principalmente entre aquilo que somos na relação com o outro 
e a imagem que temos de nós mesmos, por vezes construída e calcada em 
modelos sócio-religiosos limitativos, na escala pessoal, familiar e social, 
em que se reflete, de certo modo, a problemática de busca contínua de 
identidade em nossos dias. No limiar entre o eu e o outro, esta obra literária 
do mestre Graciliano materializa sentimentos ocultos da protagonista que 
esperam um quase nada para virem à tona.

Manifestadas através do comportamento e da linguagem verbal, as 
alterações por que passa D. Zulmira, ao longo do processo de formação 
da autoconsciência, podem ser consideradas metáforas do instinto 
libertário nela reprimido pelo poder de mando atribuído ao marido 
naquela sociedade. Nesse sentido, guardadas as devidas proporções, 
são metonímia da problemática dos povos colonizados em processo de 
libertação sociocultural e política dos colonizadores, e da globalização 
perversa no mundo atual.

Ante os aspectos de infraestrutura do conto, como o tempo psicológico 
e as relações socioespaciais em que vivem as personagens, casa de pensão 
e mangue, a temática introspectiva ganha força de expressão e intensidade 
dialógica no insólito, que possibilitam a visualização dos conflitos que 
atormentam o ser humano em processo de formação da autoconsciência 
pelos reflexos em seu comportamento e linguagem.

Em “Ciúmes”, a exemplo do que Massaud Moisés diz de Um ladrão, 
outro conto de Insônia, Graciliano “divisa o mundo como o lugar onde 
se defrontam, num choque fatal, as forças psicológicas individuais, que 
reclamam Justiça e Amor, e as forças sociais, que impedem aquelas de 
encontrar compensação.” (MOISÉS, 2005, p. 142).

Insônia é um livro com treze contos que traz como fio de alinhavo a 
insônia, em suas manifestações ambíguas, que revelam a crise e as várias 
facetas do Homem em situações conflitantes, num contexto psicossocial 
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repressivo, bem ao gosto da segunda geração do Modernismo brasileiro. 
O autor, através de seu estilo formal e contido de escrita, não quer fazer 
seu leitor se compadecer simplesmente, mas busca alimentar nele a 
consciência da realidade e a caracterização do “eu” em constante conflito 
consigo, com o outro e com o mundo da opressão e da dor, dos quais quer 
se libertar. Essa é uma das marcas de sua literatura. 

Nessa perspectiva, retomando a epígrafe “Ser é conviver” (BAKHTIN, 
2003, p. 41), o dialogismo, enquanto processo de revelação do duplo, é 
de inestimável contribuição à leitura do conto “Ciúmes”, na medida em 
que provoca também no leitor o estranhamento pelo insólito que vivencia 
a personagem principal, desencadeado pelo sentimento de traição do 
marido com a “criatura do mangue”. 

Estamos, portanto, diante de três mestres do século XX, Graciliano 
Ramos (1892-1953), Mikhail Bakhtin (1895-1975) e Tzvetan Todorov 
(1930 –) que, se colocados em diálogo, possibilitam aos leitores e 
estudiosos análise, compreensão e interpretação da obra literária em si, 
e dela como meio para desvendar a complexidade humana, em busca de 
seu processo inacabado de autoconsciência e consciência do outro, a um 
só tempo, semelhante e diferente de si.
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