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PREFÁCIO

Marisa Martins Gama-Khalil (UFU – GPEA/CNPq)
Léa Evangelista Persicano (UFU – PPLET – GPEA)

Marcus Vinícius Lessa de Lima (UFU – PPLET – GPEA)
Tamira Fernandes Pimenta (UFU – PPLET – GPEA)

“Se, por não sei que excesso de socialismo ou de barbárie, 
todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto 

numa, é a disciplina literária que devia ser salva, pois todas as 
ciências estão presentes no monumento literário.”

Roland Barthes (1988)

As palavras de Roland Barthes (1988) que abrem este 
Prefácio definem o nosso entendimento sobre a potência da 
palavra literária, detentora de uma espacialidade capaz de agregar 
diversos espaços outros com uma hospitalidade nem sempre 
pacífica, mas sempre plausível. No espaço aberto e poroso da 
palavra literária, se aloja um mundo inteiro. A abertura da obra 
literária de que fala Umberto Eco (1969), em sua Obra aberta, 
traduz-se mais diretamente na sua propriedade de desencadear 
múltiplas leituras – uma palavra que se abre e gera uma miríade 
de outras palavras –, contudo, essa abertura começa pela sua 
condição de congruência praticamente irrestrita com uma rede 
de saberes, os quais são ali abrigados de um modo muito especial, 
por intermédio de lugares indiretos e sugeridos que se insinuam 
como uma presença ao mesmo tempo intersticial e indelével. É 
assim que os encontros nos quais a literatura é o grande centro da 
discussão tornam-se lugares de replena confluência de palavras e 
letras, e estas dizem-se a si e dizem-nos sobre o mundo.



12
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

O presente e-book é resultado dessa dispersão de saberes 
capturados e agrupados em uma rede das apresentações orais 
e posteriormente enlaçados e coligados nesta materialidade 
digital, respeitando-se as regularidades e as diferenças. O 
GPEA – Grupo de Pesquisas em Espacialidades Artísticas – foi 
o responsável pela criação desse espaço de convergência dos 
multiversos das letras, espaço no qual se privilegia a encenação 
de batimentos entre teorias e práticas: o CENA – Colóquio de 
Estudos em Narrativa, em sua sexta edição, realizada no final 
de 2019. O tema instigador dos debates foi a rica produção da 
ficção científica, em suas diversas vertentes, estilos e projeções, 
de hard a soft, dos escritos da antiguidade às distopias da 
contemporaneidade, das pesquisas bibliográficas àquelas que se 
lançam à investigação das práticas dessa tão variada modalidade 
literária em sala de aula. E em torno desse tema, nas sessões 
de comunicações, outros temas orbitaram, sempre nesse 
movimento de recuperação de uma certa regularidade, mas 
também na valorização das diferenças e dispersões, tão caras à 
produção, circulação e recepção dos saberes. Consta neste e-book 
a reunião de parte desse debate realizado no CENA VI. Para o 
agrupamento dos trabalhos, os organizadores desta publicação 
delinearam eixos que receberam a seguinte configuração e 
ordenação: “Ficção científica: convergências e diálogos entre 
utopias, distopias e gótico”, “O fantástico e o insólito ficcional”, 
“Literatura: resistências e identidades”, “A narrativa ficcional para 
crianças e jovens”, “Intermidialidade, interarte e intertextos”, 
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“Poesia e canção no mundo contemporâneo”, “Letramentos 
literários: leitura, escrita, mediação e ensino” e “Processos de 
ensino e aprendizagem”.

Aqui se somam em um só lugar – digital e por isso condensado 
e amplo – experiências diversas que fazem parte da ambiência 
acadêmica: a pesquisa, a escrita dos textos, a apresentação oral, 
a organização do conjunto de escritos, a revisão dos mesmos, a 
configuração de um enquadramento possível para a publicação 
desse conjunto. Da letra, à voz, à letra... e à letra fluida, líquida e 
movente do espaço digital plasmam-se esses multiversos das letras 
para o seu encontro com o leitor.

Publicar um texto, que é resultado de uma pesquisa, é ofertá-
lo aos leitores em um gesto de compartilhamento que multiplica 
saberes, redimensiona-os em contato com novos olhares e 
outros saberes no ato tão rizomático que é a leitura, pois torna-
se emplazado não em uma única direção, porém, abrindo-se 
continuamente como uma rede replena de bifurcações, conjunções 
e heterogeneidades, “qualquer ponto de um rizoma pode ser 
conectado a qualquer outro e deve sê-lo” (DELEUZE; GUATTARI, 
1995, p. 15). A ideia de emplazamento vem-nos do estudo de Jorge 
Larrosa (2000), que a manifesta no contexto da leitura em voz 
alta, mas que aqui, no contexto em que a inserimos, ela também 
se entoa de modo coerente e harmonioso, na medida em que a 
publicação de um texto tem esse sentido de transformar aquilo que 
é da ordem do individual e uno em algo coletivo, compartilhado. 
Que o leitor se sinta emplazado pelos multiversos destas letras...

Novembro de 2020.
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POE E ÉLIS: CONTOS GÓTICOS DOS 

CAMPOS ÀS RURAIS

Francisco de Assis Ferreira Melo

Introdução

O Gótico, quando de seu surgimento, não se pautou pela 
tranquilidade de lugares ensolarados e ambientes arejados. 
Na verdade, da forma de narrar até a construção dos cenários, 
ambientes e objetos que compõem as cenas, todos os elementos 
foram geradores de desconforto, desequilíbrio e medo. O 
espaço sempre esteve em voga nos textos góticos, desde seus 
primórdios, como uma presença sombria. Segundo Botting, “na 
ficção gótica certas características das ações [...] incorporam e 
evocam ansiedades culturais” (2014, p. 2) inerentes ao leitor, 
impetradas por um narrador participante da história e tentando 
dar credibilidade aos eventos em curso.

Não há meio mais seguro de se sentir medo, quando nos 
dispomos ao ato da leitura, e a escolha do que se lê propicia a 
abertura dessas janelas direcionando-nos para o inesperado. 
A condução que faz o narrador dos leitores leva às vivências 
psicológicas mais inesperadas, como constataremos nos contos “A 
queda da casa de Usher” (2012 [1839]), de Edgar Allan Poe e “O 
caso inexplicável da orelha de Lolô” (2005 [1944]), de Bernardo Élis, 
ambos exemplificados pelo castelo e a casa, causadores do medo.

Para Furtado, “todos os elementos da narrativa deverão 
ser organizados em função da ocorrência sobrenatural” (1980, 
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p. 119). E, por meio destes dois contos, podemos perceber que 
esse sentimento, o medo, sempre foi um dos grandes mistérios 
da natureza do ser humano. Não se julga suas ações tão somente 
pelo aspecto da bravura, mas pela presença constante do medo. 
Não se trata apenas de um estado de espírito envolvendo uma 
situação inesperada, ou até mesmo algo esperado. O medo 
cresce dominando o psicológico do homem, mina sua fortaleza 
e joga por terra todas as suas certezas. Faz do mais austero dos 
homens o mais frágil dos seres.

Entre a luz e a escuridão

O Gótico vem, então, marcar terreno com um novo modo 
de narrativa a partir de O Castelo de Otranto, de Horace Walpole, 
escrito no século XVIII. O espaço da criação, da elaboração e da 
colocação dos objetos em cena – proposta por um narrador, 
seja fechada ou aberta – corresponde à composição de fato 
sobre o primeiro ambiente a desfilar diante dos olhos do leitor, 
um castelo medieval. É um cenário labiríntico que permite ao 
enredo, também repleto de labirintos e muitas vezes difícil de 
ser resumido, capturar a atenção do leitor através de um ténue 
véu de adivinhas sobrenaturais.

Essa estrutura “labiríntica” anunciada pelo Gótico deve 
ser entendida como um processo, um fenômeno moderno que 
vem carregado de marcas eminentemente profundas “que o 
iluminismo imprimiu no pensamento ocidental: das fissuras que 
a razão criou nas concepções teológicas de mundo; dos velhos 
terrores que as luzes não conseguiram eliminar; dos novos 
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horrores produzidos pela ciência e pela tecnologia” (FRANÇA, 
2017, p. 113). Sob uma perspectiva literária, esses apontamentos 
nos ajudam a perceber sua influência no desenvolvimento dos 
contos e dos romances, fato que conduz a um ato persistente 
de ligação com as raízes góticas e que leva a um desdobramento 
contínuo dessa experiência.

Ao aceitar as propostas das narrativas, o leitor estará 
sujeito ao jogo, à ambiguidade e à capacidade que elas têm 
para prender e mantê-lo em sua armadilha. E a tentativa para 
explicar o que está à mostra ou não cria um deslocamento e 
uma indecisão em saber se aceita considerar ou não como 
esse mundo é tratado, pois o leva a acreditar ser “normal”. 
Lembramos que o Fantástico traz essa capacidade de expressar 
o fenômeno sobrenatural de maneira convincente e constante, 
sem definir se aceita ou não essa condição de “normalidade”. 
“Em consequência, a primeira condição para que o fantástico 
seja construído é a de o discurso evocar a fenomenologia meta-
empírica de uma forma ambígua e manter até ao fim uma total 
indefinição perante ela” (FURTADO, 1980, p. 36).

Mas essa aparente “normalidade” quase sempre passa por 
uma reavaliação. Uma vez que se sabe dos arranjos que o texto 
fantástico propõe, este contém uma gama da necessidade de 
se ver o “real”, mesmo sabendo que na sua estrutura o jogo é 
falseado. “De contrário, não poderão ter lugar as restantes fases 
de consolidação do gênero nem será assegurada a manutenção 
do delicado equilíbrio que pressupõe” (FURTADO, 1980, p. 36). 
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A narrativa que se apresenta na construção do texto fantástico 
procura desenvolver um grau de verossimilhança, conduzindo o 
leitor a um ato comum de aceitação a respeito daquilo que é 
narrado. É o recurso utilizado para que se estabeleça o contato 
da realidade com o sobrenatural e permitir que se construa, 
por exemplo, a figura de um personagem que desempenhe 
não apenas a função de narrador, mas de narrador diegético – 
participante da história – que se aproxime do leitor.

O fato de o Gótico se relacionar com o Fantástico não fez 
com que os personagens envolvidos nas narrativas estivessem, 
de alguma forma, protegidos; estão, sim, sujeitos ao que, por 
certo, virá surpreendentemente a partir de um instante de 
indecisão. Será preciso lembrar que a trajetória estabelecida 
pelo Gótico dentro do Fantástico é parte representativa do 
que um dia foi movimentado para mostrar como o medo e as 
surpresas provocadas pelo sobrenatural poderiam interferir na 
tranquilidade e monotonia de casas e castelos. Conforme Causo, 
“o efeito do romance gótico ou da narrativa gótica deve irromper 
de um determinado espaço em direção a uma degeneração dos 
envolvidos” (2003, p. 99), o que é vivido por personagens góticos 
de acordo com o que é narrado e, consequentemente, refletido 
no leitor.

É o medo incitado e explicado por Lovecraft (1987), passivo 
de ser visto até mesmo através de uma janela. Cabe pensar que 
uma suposta segurança não existe mesmo e, no raciocínio de 
Jeha e Nascimento, “que o lar de um homem é o seu castelo, 
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o que talvez tenha levado os autores do gótico e da ficção de 
terror a transformar o local de segurança e acolhimento em seu 
oposto, um cenário de incerteza e sofrimento” (2018, p. 245). E 
certamente tenha propiciado meios para a permanência do medo, 
explicado por Tuan: “O medo não é apenas uma circunstância 
objetiva, mas também uma resposta subjetiva. Uma paisagem 
de cadafalsos e forcas é objetivamente uma paisagem do medo” 
(2005, p. 334).

Escrever a respeito do Gótico, tendo como referência dois 
objetos (contos) que apresentam traços desse viés é levar o 
leitor para um mundo que, em sua estrutura, é o seu mundo, 
em que nenhuma explicação científica pode ser dada pelas 
leis desse mundo que subitamente tem sua realidade alterada 
pelo inexplicável: um acontecimento sobrenatural. Segundo 
Todorov (2008), é nesta hesitação, na dúvida que se instala, que 
o Fantástico se consolida; e, o texto tendo capturado o leitor, 
este será colocado sobre o fio da dúvida, a hesitação. Esta, por 
sua vez, nasce, porque não se concebe leis que fogem ao que é 
natural.

Devemos considerar as dificuldades para observar 
a ocorrência do Gótico no contexto da literatura tanto no 
norte quanto no sul das Américas, uma vez que o continente 
americano não chegou a viver sob os auspícios do período 
medieval e que a história do Gótico se confunde “com a própria 
história da narrativa ficcional moderna: do roman setecentista, 
passando pelos romances e contos românticos [...] até chegar 
ao atual ambiente das narrativas intertextuais e intermediáticas 
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do mundo contemporâneo” (FRANÇA, 2017, p. 112-113). Não há 
meio mais seguro de se sentir medo, quando se dispõe ao ato da 
leitura. A escolha do que se lê propicia a abertura de passagens, 
levando o leitor às vivências psicológicas mais inesperadas.

As rurais: desertos da alma

Colocar Poe e Élis em um mesmo plano de discussão gera 
conflito, já que até mesmo a crítica acreditava que “a literatura 
Gótica possuiria temas e ambientações estranhos à cultura e ao 
território brasileiro [...] seu influxo sobre a literatura nacional 
seria, quando muito, contingencial” (FRANÇA, 2017, p. 112). 
Mesmo em sua modernidade, o Gótico não deixa de gerar 
embates acerca de sua presença na produção nacional. “Uma 
hipótese de contestação seria conjecturar se não haveria sim 
uma tradição gótica na literatura brasileira, mas posta à margem 
por conta da ausência de uma recepção formal” (FRANÇA, 
2017, p. 112). Lembremo-nos da constante necessidade de se 
preocupar com questões nacionais em favor de obras realistas 
e de caráter documental. Tomamos aqui dois contos, um norte-
americano e outro brasileiro, para mostrar essa mobilidade do 
Gótico: “A queda da casa de Usher”, de Edgar Allan Poe e “O 
caso inexplicável da orelha de Lolô”, de Bernardo Élis. Assim 
como faz Poe, Élis também usa a casa, não seguindo o clichê 
de “local seguro para provocar a nossa emoção mais primária 
e mais comum, o medo [...] O que deveria ser um ambiente 
protetor se torna um calabouço de onde ninguém escapa” (JEHA; 
NASCIMENTO, 2018, p. 245).
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O narrador desses contos góticos se apresenta em primeira 
pessoa e traz consigo um senso de verdade para a história que 
narra. Ao fazê-lo desta forma, sua voz transmite para o leitor 
uma segurança de se tratar de fatos “vividos”. Seu trabalho é 
tornar tudo factível, por não ser uma voz imparcial que olha do 
alto, que domina e conhece antecipadamente todos os eventos, 
mas que parece conduzir o fio da narrativa ao mesmo tempo 
em que o leitor descobre os fatos. “Pois a verdade pode muitas 
vezes ser a meta do conto, e o raciocínio a melhor ferramenta 
para a construção de um conto perfeito” (BAUDELAIRE, 2012, p. 
17). E será a partir destas possibilidades que a análise, mesmo 
superficial, dos dois contos citados permitirá ver como conseguem 
abarcar esse jogo anunciado pelo narrador-personagem.

A descrição dos espaços de ocorrência do Gótico, segundo 
o narrador, se mostra pronta: “A casa em ruínas com a sua aura 
de dissolução, a mulher exangue, o homem absorto em estudos 
esotéricos, o sepultamento prematuro, a morta que sai da 
tumba. Depois dele, toda a literatura do decadentismo nutriu-se 
fartamente desses motivos” (CALVINO, 2004, p. 279). Pensemos, 
então, nesses termos, quando recortamos os espaços que o 
narrador nos permite ver por meio da ótica por ele escolhida, 
como, por exemplo, o início do conto de Poe, que descreve o 
cenário que compõe o solar de Usher e à sua volta. Observemos:

Dirigi as rédeas do meu cavalo para a beira 
escarpada de um pequeno lago lúgubre e negro 
reluzindo placidamente nas proximidades da 
residência, e baixei os olhos – mas com um 
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tremor ainda mais intenso do que antes – para 
as imagens remodeladas e invertidas do capim 
pardacento, dos fantasmagóricos troncos de 
árvore, das janelas vagas semelhantes a olhos 
[...]. (POE, 2012, p. 222)

Já em Élis fica clara a ausência dos dias enevoados, de sol 
encoberto, passando para fins de tardes em que o sol poente 
por si só representa o início das horas de terror, enquanto a noite 
chega. Como percebemos no seguinte trecho: “A voz irritante de 
um gué-gué sacudiu a pasmaceira, enquanto a gente podia divisar 
melhor as ruínas da fazenda, com soturnos currais de pedra seca, 
nessa tristeza evocativa das taperas” (ÉLIS, 2005, p. 175).

Interessante observar que Élis busca por Poe, em seu 
conto “O caso inexplicável da orelha de Lolô”, quase como uma 
releitura da casa de Usher. Entretanto, sua narrativa prima por 
um Gótico colonial/tropical, para empregar seu ritmo e suas 
impressões do que poderia ser, se o conto clássico tivesse sua 
matriz brasileira ausente do clima soturno, enevoado de fim 
de estação e escuro. “Especificamente, os narradores de Poe e 
Élis, estrangeiros no mundo que adentram, descrevem espaços 
topofóbicos que, como tais provocam emoções negativas em 
ambos” (SILVA, 2014, p. 146).

No conto de Élis, depois de se instalarem no casarão 
antigo, o narrador observa que seu amigo, Anísio, subitamente 
é tomado por um espectro sombrio, que o deixa ainda mais 
sofrido. No olhar do amigo, existe uma sombra, uma espécie 
de véu cobrindo seu brilho, iluminado à luz de um candeeiro 
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alimentado por azeite. O ambiente lúgubre entrecortado de 
sombras bruxuleantes propiciadas pela fraca chama do candeeiro 
se transforma em confessionário para os segredos de Anísio: 
“— Há vinte anos que venho passar essa noite de 10 de agosto, 
sozinho, neste casarão. Mas hoje, acho que é velhice, sinto-
me com medo, acovardado. – Seu rosto longo e pálido tinha a 
tristeza inspirada dos criminosos, dos santos, dos moribundos” 
(ÉLIS, 2005, p. 178).

As descrições dos cenários não se ocupam apenas da 
exterioridade dos casarões de Usher e Anísio, mas o interior 
desses lugares causa nos narradores um terror que transforma 
cada detalhe interno causador de medos e calafrios ante à 
necessidade de seus donos revelarem os segredos mais sórdidos 
escondidos nas sombras de cada cômodo dos casarões. Asher 
esconde a irmã em seu quarto das tentações do mundo, 
acentuando sua aparência pálida, doente e corpo esguio. Anísio 
se apaixonara pela prima, Branca, e ao descobrir os segredos 
dela deixa-a trancada no subsolo do casarão, guardando segredo 
por dez anos.

O narrador-personagem de Poe, desde o início do conto, 
procura estabelecer esse tipo de contato, quando apresenta o 
ambiente de forma integral, descrevendo e localizando o espaço 
rural, cujas características climáticas correspondem às tardes 
outonais comuns norte-americanas. Mesmo se tratando de uma 
área aberta aos olhos desse narrador, o quadro que se forma 
é sombrio e, pela maneira como ele a tudo vê, o leitor sente 
que ocorreu uma modificação que levou este personagem a um 
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deslocamento da cidade para o campo. A ausência da balbúrdia 
urbana parece incomodar e seu primeiro contato com a 
edificação à sua frente faz com que se sinta ainda mais inquieto:

E em pouco tempo me vi, ao cair das sombras do 
anoitecer, diante da melancólica Casa de Usher. 
Não sei dizer como foi – mas, ao primeiro relance 
do edifício, uma sensação de insuportável 
desespero invadiu meu espírito. Digo 
insuportável; pois a impressão não era atenuada 
por nada desse sentimento parcial de prazer, 
pois que poeta, com que a mente normalmente 
recebe até mesmo as imagens mais austeras de 
desolação ou dissabor. (POE, 2012, p. 221)

É no prelúdio deste seu olhar que o narrador-personagem 
prepara para adentrar ao universo gótico. Como é possível 
constatar, ele não será apenas um narrador, mas um personagem 
que guia o leitor enquanto sofre intensamente as pressões 
psicológicas que os espaços lhe infringirão: “atmosfera que não 
guardava qualquer afinidade com o ar do céu, mas que tresandava 
das árvores apodrecidas, da parede cinzenta, do lago silente – 
um vapor pestilento e místico, pesado, letárgico, fracamente 
discernível e plúmbeo” (POE, 2012 p. 223). Ele imediatamente 
sente os efeitos causados pela sucessão de fatos e, a partir deste 
ponto, não conseguirá manter-se imparcial, tanto como narrador 
quanto personagem a viver as emoções: “O que era isso – parei 
para pensar – o que era isso que me debilitava ao contemplar 
a Casa de Usher? Era um mistério de todo insolúvel; tampouco 
podia eu lutar com as sinistras quimeras que se abatiam sobre 
mim conforme ponderava” (POE, 2012, p. 222).
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E, portanto, passível de sucumbir ao inevitável que pode 
acometer a todo homem ante ao que lhe parece impossível 
de ser explicado: o medo. Doravante, o narrador-personagem 
está definitivamente preso às armadilhas e todos os aspectos 
psicológicos envolvidos neste contexto passarão a ser 
delineados tendo como suporte a descrição de cada ambiente 
intimamente relacionado com os objetos que compõem cada 
cena, obedecendo a cada ângulo de sua visão. Mostra – por 
meio de sua explicação o primeiro ambiente, quando diz “eu 
passava sozinho, a cavalo, por um trato de terra singularmente 
desalentador” (POE, 2012, p. 221) – que não haverá volta e que 
o leitor, igualmente, se encontra amarrado a uma situação em 
que a única visão/opinião que terá é somente a dele (narrador-
personagem).

Ao tratar das descrições que se referem a algum tipo 
de casa, Causo explica que “O terror gótico parece emanar da 
casa, que, como símbolo da psique humana, sugere a ideia do 
cotidiano assolado pela decadência e pela corrupção. Nesse 
espaço, a mente perde o controle e se aproxima da loucura” 
(2003, p. 100) ou da morte; não há como prever o que virá, os 
fatos são inevitáveis e não se concebe um caminho de fuga.

O conto de Élis, alinhado para efeito de comparação, 
também apresenta um narrador que busca por essa afirmação 
de veracidade: não basta ser presente, precisa ter pleno 
conhecimento dos fatos à medida em que acontecem, além 
de fazer à sua maneira o relato daquilo que julga ter vivido. 
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O narrador, ao iniciar seu relato, imediatamente coloca o 
leitor dentro de um recorte de tempo e espaço, preparando o 
ambiente concreto e psicológico para contar a história a partir 
do seu ponto de vista. O recorte apresentado cria uma imagem 
soturna, triste e melancólica; e, ao se preparar para mostrar 
exatamente onde se encontra, o narrador parece se deslocar de 
um tempo e de um espaço seguro que retrocede no tempo, de 
uma época em que o deserto que cerca a casa era algo comum:

O crepúsculo começou a devorar tragicamente 
os contornos da paisagem. O azul meigo do céu 
tomou uma profundidade confusa, onde estrelas 
surgiam como cadáveres de virgens nuas, lagoas 
esquecidas. Meu cavalo rinchou um rincho digno 
e honesto porque a ruína de uma cancela pulou 
de dentro da escuridão, como o imprevisto de 
uma tocaia, por entre o bamburral alto e triste. 
(ÉLIS, 2005, p. 175)

O espaço de ocorrência dos fatos estabelecerá um 
rompimento com os padrões a que está acostumado o narrador-
personagem. Há um deslocamento dele de um ambiente que 
conhece e sente-se seguro, a cidade, para outro onde tudo lhe 
parece impraticável e totalmente desconhecido. O momento de 
transição a que se submete não é somente psicológico, é ainda 
do dia para a noite, da saída da cidade para a zona rural. É a 
“presença do velho casarão colonial, espaço central da história, 
estabelecendo o diálogo entre a tradição gótica europeia, e o 
regionalismo brasileiro” (SILVA, 2014, p. 144).

O narrador-personagem agora se encontra na zona rural. 
A visão que passa a ter de seu destino é o casarão, que se acha 
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acabado numa clara demonstração de que um processo de 
decadentismo está em curso: “Agora, estávamos no quarto de 
dormir da fazenda. Havia um fedor insistente de mofo. Meu amigo 
continuava cismarento, reinando não sei que ruindade” (ÉLIS, 
2005, p. 177). É o interior goiano, resultado de um atraso social 
e político, uma realidade persistente. Nos contos fantásticos 
que se acham a nossa disposição, podemos encontrar, segundo 
Ceserani, “exemplos de passagem da dimensão do cotidiano, do 
familiar e do costumeiro para a do inexplicável e do perturbador: 
passagem de limite, por exemplo, da dimensão da realidade para 
a do sonho, do pesadelo, ou da loucura” (2006, p. 73).

O choque, então, acontece quando o fio da naturalidade 
é rompido e elementos estranhos começam a interagir, e os 
que compõem cada uma das cenas descritas deixam de ser 
peças comuns e passam a ter alguma função sobrenatural. “O 
personagem protagonista se encontra repentinamente como 
se estivesse dentro de duas dimensões diversas, com códigos 
diversos à sua disposição para orientar-se e compreender” 
(CESERANI, 2006, p. 73). Élis consegue dar ao conto a aura de 
uma noite medieval, em um mundo rude de senso humanitário 
precário. O momento em que uma caixa de madeira é aberta, 
revelando uma orelha humana, rompe definitivamente com os 
padrões da realidade. Essa orelha é a presença estranha, o algo 
inesperado que o narrador-personagem indicava como possível 
de acontecer. “E de repente, de dentro da caixinha, veio saindo 
mornamente a orelha. Estava inchada, negra, intumescida. 
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Andava na ponta dos seus grossos cabelos, como as aranhas, 
bamboleando mornamente o corpo nas pernas” (ÉLIS, 2005, p. 189).

O conto brasileiro, mesmo buscando nitidamente por Poe, 
não deixa de se inscrever como um texto em que as nuances 
góticas desfilam tranquilamente, passando daquele momento 
bucólico para uma tensão crescente. Porém, este é apenas um 
dos referenciais nele presentes que perfazem a criação desse 
Gótico tropical. Desde a chegada do narrador-personagem à 
fazenda, o prelúdio de que algo sobrenatural poderia estar 
em curso se confirmou, associado à narrativa feita pelo dono 
da casa a respeito de uma história antiga que culminou em um 
assassinato movido pelo sentimento de ciúmes. O desfecho 
com a orelha peluda caminhando assegura a permanência do 
sobrenatural, sem que haja uma completude do desfecho e 
provocando o desejo de se voltar ao início da leitura para rever 
os componentes pertencentes ao Gótico, presentes nas duas 
narrativas.

Havendo certa restrição de espaço para o texto que 
escrevemos, não nos cabe questionar esse fato, porém assumir 
que algo acontece quando o Fantástico se condensa e nos leva 
para o embate promovido pelo movimento Gótico. Há muito 
tempo que se tem colocado em discussão o peso que pode ter 
o Fantástico dentro das estruturas literárias. Não se trata de um 
movimento oportunista, mas, sim, que não se permite prender 
facilmente pelas amarras propostas por tradicionalistas. Tanto 
é que vários pesquisadores trabalham com as suas vertentes 
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de forma natural, bem como vários escritores deram suas 
colaborações produzindo desde romances a contos e outros.

O pensamento de que “A emoção mais forte e mais antiga 
do homem é o medo, e a espécie mais forte e mais antiga de 
medo é o medo do desconhecido” (LOVECRAFT, 1987, p. 1). 
E a certeza de que tudo não se passa ao acaso, o medo pode 
ficar como sendo uma leitura desses contos e em ambos os 
casos, Poe e Élis, os fatos ficcionais que encerram os contos 
conduzem o leitor a um misto de perplexidade e surpresa, medo 
e desconfiança.

O simples movimento de um objeto dentro do quadro que 
o narrador apresenta consegue dar vazão à verve dessa confusão 
que o Fantástico, em sua veia mais sinistra, consegue infundir 
ao leitor. O medo? Ele está ali para ser sentido e guardado na 
lembrança dos detalhes que cercam os ambientes e espaços 
construídos pelo narrador sem, de fato, deixar que desapareça. 
Concordamos quando Jeha e Nascimento escrevem que “O medo 
é, para os seres humanos, um sentimento natural. Na literatura 
como em outras artes, é um fato estético que possui inúmeras 
formas e estratégias para estimular o leitor” (2018, p. 244).

Conclusão

Chegamos ao ponto em que a voz que narra propicia uma 
visão de ambientes vastos, repletos de nuances e detalhes que 
se somam e dão vida à materialidade que se forma, olhando-se 
para espaços externos e internos. Isso nos leva a um fato, que 
o espaço, para o Gótico, é um dos elementos mais importantes 
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da composição do texto, pois está na base de sua construção e 
funciona como o centro de tudo para configurar o processo da 
narrativa. Por sua vez, o narrador não se acha fora do que está 
sendo narrado: ele faz parte do contexto, da história e também 
sofre influência dos espaços por ele descritos.

Esperamos ter explicitado que a relação mais forte do texto 
de Élis e Poe é com “A queda da casa de Usher”, pois trabalham 
com remanescentes de famílias tradicionais e suas casas antigas. 
Seus passados trazem à tona segredos aterradores de crimes 
cometidos, profanos e de forte apelo sexual. As mortes neles 
relatadas deixam em aberto o que aconteceu, estabelecendo a 
interrogação entre a explicação sobrenatural e a racional.

Nosso intento não é tecer julgamentos que levem a uma 
possível situação de contrassenso. Outrossim, devemos abraçar 
com coragem a jornada cujo Fantástico e, em nosso caso 
específico, o Gótico nos proporciona, não simplesmente datando 
contos como os que nos referimos, pois ainda hoje elementos 
que se apresentam no corpo destes ocupam lugar de prestígio, 
desde livros, passando por revistas em quadrinhos, a diversos 
seriados de televisão e filmes. Ao propiciá-lo, os autores o fazem 
com esmero e capacidade de construir o medo nos corações 
daqueles que por esses caminhos se aventuram.

Os temas tanto de Poe quanto de Élis “são variados, 
explorando casos particularmente individuais de ilusão e 
ansiedades mais gerais sobre a morte” (BOTTING, 2014, p. 84). 
E se essa escolha de leitura continua ocupando espaço e tempo 
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dos leitores, certamente o mundo deles continua tão cinzento 
como no século XVIII, devendo-se considerar que a imaginação 
desconsidera a ideia de algum limite, desejosa de transpor a 
realidade estabelecida e até mesmo de colocá-la em dúvida. 
Portanto, voltemos ao começo: e o medo?
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“AND YET, TO STILL BE MEN”: 

INTERCHANGES BETWEEN URSULA K. 

LE GUIN AND GEORGE R. R. MARTIN 

PSYCHICS IN VASTER THAN EMPIRES 

AND MORE SLOW, A SONG FOR LYA AND 

NIGHTFLYERS

Arthur Maia Baby Gomes

Telepathy and empathy are tropes of science fiction. From 
superhero comics to more experimental narratives, it is rather 
common to come across these features in several characters. 
Nonetheless, academics tend to ignore it as an object of study. 
The way telepaths (and its peers) are represented, as we will 
soon discuss, is an open field for metaphors, social debates and 
philosophical approaches to literature. Thus, this work intends 
to explore characters who behold psychic powers and how they 
serve as an approach to some of the most characteristic aspects 
of the New Wave of Science Fiction generation, known precisely 
for aiming at social and philosophical matters.

Three novellas were selected for the analysis, Ursula K. Le 
Guin’s Vaster than Empires and More Slow (1971) and George R. 
R. Martin’s A Song for Lya (1974) and Nightflyers (1980). Le Guin 
is a widely studied author and considered very representative 
of the New Wave, while George R. R. Martin, despite being 
recognized for his work, is almost ignored as a science-fiction 
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writer during the 1970’s. Contrasting both of these cases is 
interesting because it exposes how much both of them have in 
common (and possibly they share it with many others), even if 
they are not generally thought of as similar writers.

All the novellas present telepaths or empaths if not as 
main characters at least as characters with moments of evidence 
during the plot. They need to deal with their social place, the 
way others look at them and the moral implications of accessing 
people’s deepest thoughts or feelings, even when they want to 
hide it. Taking a deep look at them should allow us to give a 
preliminary step into comprehending how psychic powers have 
been a literary resource in science fiction.

The new wave of science fiction

The decade of the 1960s was politically turbulent in the 
United States of America. In the so-called “revolutionary decade”, 
President John F. Kennedy was murdered in 1963, the Vietnam 
War exploded, the hippie and countercultural movements 
reached a huge magnitude and the claims for civil rights became 
central to the country. The magnitude of those political and 
social changes unavoidably impacted the artistic production of 
those times, and science fiction literature was no exception.

The genre’s mainstream was previously dominated by the 
generation known as “The Golden Age”, a phenomenon from the 
40s and the 50s, represented by authors such as John Campbell, 
Arthur C. Clarke, and Isaac Asimov. According to Adam Roberts 
(2006, p. 195), the main characteristics of those works were the 
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focus on the scientific aspect, the quests to explore the universe 
and linear narratives focused on heroes. Nonetheless, after 
being predominant for more than two decades, that formula 
suffered certain exhaustion, as Damien Broderick points out in 
The Cambridge Companion to Science Fiction (2013, p. 49-50).

That renewal in the genre, which takes place during the 
1950s and gets consolidated in the second half of the following 
decade, is marked by two main aspects: the themes, now 
hugely influenced by the turbulent political atmosphere, and 
the aesthetic innovations, referring more to intern aspects of 
literature as art. As Janez Stable puts it, “[a]ll of a sudden, it 
seemed that too many science fiction authors were preoccupied 
with how the story was written at the expense of subject matter” 
(2011, p. 90).

The first aspect concerns, mainly, the replacing of the 
linear narratives with more focus on a scientific and adventurous 
tone for plots which developed political, philosophical and moral 
questions, using science fiction’s conventions as metaphors for 
socially relevant matters in a very explicit way. The second aspect 
is related to the absorption of techniques from modernist and 
postmodernist literature, which provides the New Wave with a 
self-conscious feature, considering itself an art, and not a lesser 
form of entertainment, as science fiction was usually seen up 
until this point.

Adam Roberts makes sure to note that what we may 
enthusiastically call the New Wave may not have been such a 
deliberate and revolutionary movement, so homogeneous and 
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consistent. He points out that many of the first attempts of 
“New Wave” writings are still very focused on the same contents 
present in the Golden Age, and “could have been published 10 
or 20 years earlier” (2016, p. 334).  But despite the necessary 
awareness of the inconsistency of the movement (as it is with 
most literary movements if not all), there was still a very different 
tendency making itself present, and soon, impossible to ignore, 
in science fiction literature.

Even though the movement would be gathered from the 
United Kingdom (ROBERTS, 2016, p. 334), through the magazine 
New Worlds (under the direction of Micheal Moorcock), the 
majority of the most representative authors of this context is 
found in America: Samuel Delany, author of Babel-17, Ursula 
K. Le Guin, author of The Left Hand of Darkness, Phillip K. Dick, 
author of Do Androids Dream of Electric Sheep? and Octavia E. 
Butler, author of Kindred. Between the younger writers of this 
generation, those who were gaining space during the process of 
the New Wave consolidation was George R. R. Martin.

Telepathy and empathy

Among many possible paths to explore technological 
improvements in literature is the improvement of human beings. 
Instead of external technologies, such as futuristic weapons, 
spaceships and time machines, there is also the possibility of 
those technologies and many others inside human bodies. 
That could make them either cyborgs, humans with robotic 
features, or simply people who carry superpowers. Of course, 
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there are infinite ways to explore the possibilities of technology 
communing with one’s body, but the one that interests us is 
when human beings acquire supernatural mental abilities, and, 
to be more specific, when it allows them to communicate in one 
way or another.

Those psychic abilities are commonly referred to as 
telepathy (the most usual) when one can read other people’s 
thoughts and at times, project its own thoughts upon their 
minds, and empathy, when one’s only allowed to read or project 
emotions and feelings, but not codify them into complex 
discourses. Stratmann (2016, p. 250) defines it as a “direct 
transfer of thoughts from one being to another.” Therefore, 
it excludes material limitations of communication, such as 
language and human reasons for lying. Still, according to the 
author, many approaches are possible when dealing with that 
direct transference. Many authors might choose positive, 
negative or hybrid views of a world in which they exist (p. 251). 
Stratmann does not mention empathy even once, but given the 
close nature of the two abilities, we are only adapting the word 
“thoughts” in his definition to either “feelings” or “emotions” 
when we must refer to it.

Poutanen (2007, p. 12-16) brings up some of the early 
instances of psychic abilities in science fiction, referring to the 
Golden Age. His examples are mostly from the 50s’, in books 
by Robert E. Heinlein and Arthur C. Clarke, but there’s even an 
occurrence of telepathy in the 30s’, in a story by Olaf Stebledon. 
In those cases, the author argues that this superhuman power 
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had much to do with surpassing the boundaries of the physical 
body in relation to space exploration, something central to 
science fiction at the time. But despite its appearances during the 
Golden Age, telepathy would become more and more relevant in 
the New Wave, as the social debates concerning the effects of it 
would be more frequently addressed.

The relationship of the New Wave with the hippie 
movement would be central to this discussion because telepathy 
would represent the transcendental experience sought by this 
generation through psychedelic drugs (POUTANEN, 2007, p. 13). 
It would become an exploration of the “inner space” instead of 
the “outer space”, and therefore, focus on the impact of those 
powers directly in the character’s experiences.

In general, the telepathic characters tend to be seen as 
different from other humans (except in specific contexts). Thus, 
it becomes a very open field for discussing their social place:

If telepaths are a tiny minority in a society they 
might be treated with suspicion and persecuted 
by “normal” humans, as in Kuttner and Moore’s 
“Baldy” stories or A. E. van Vogt’s 1946 novel 
Slan. Non-telepaths might fear that a telepath 
could violate their mental privacy or be jealous of 
the advantage that ability might give in personal, 
job-related, and other relationships. They might 
fear that an unscrupulous telepath could use 
the information gleaned from others’ minds to 
manipulate, blackmail, or otherwise injure them. 
(STRATMANN, 2016, p. 251)

This prejudice that might be aimed at telepaths and 
empaths, even if present during the previous decades, would be 
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the main approach during the 60s’ and the 70s’, as we will start 
to discuss with the three selected examples. What we seek, thus, 
is how the psychic abilities are used in those stories in order to 
create different meanings. Maybe it can shed some light upon 
the uses of telepathy and empathy in science fiction as a whole, 
and help us comprehend the New Wave movement in its several 
facets.

Vaster than empires and more slow

The plot of this novella consists on a group of scientists 
sent by the League, an alliance between many civilizations, Earth 
included, as well as the Hainish, those who had “discovered” 
Earth, to explore a more recently located planet. That early 
information provided in the story sets colonization and 
expansionism as fundamental traits, as the primary goal of the 
scientists is to analyze the viability of submitting a new world 
to Earth. Also, it is important to notice that the exploring team 
itself is an example of co-existence, as people from four different 
planets are in it.

One of them, though, is seen as fundamentally different 
from all the others. Osden is an empath and presented as the only 
case of cure to autism. He is the theme of the first dialogue in the 
story when his colleagues discuss why he is so difficult to interact 
with. Porlock describes him as “intolerable”, and Eskwana wants 
to know why Osden hates them all. The explanation provided 
by some of the scientists is that being an empath means feeling 
others’ emotions all the time, which is confirmed by Osden 
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himself as he enters the room during this conversation about 
him. He overhears Coordinator Haito Tomiko saying that maybe 
autism would be preferable to his current condition, with which 
he aggressively agrees, depreciating his colleagues’ emotions (LE 
GUIN, 2016, p. 3-6).

The first impressions of empathy in the novella, thus, are 
not positive. It is rather a burden than a blessing; it alienates 
Osden from society and turns him into a pariah. It is important 
to mention that so far there is no reference at all to the reason 
why he is aboard the ship, that is, the abilities his empathy 
provide him that are necessary to others. What the narrative 
emphasizes, though, is the social place of the empath, a focus on 
the “inner space” indeed.

As the novella proceeds, Osden develops a closer 
relationship with Haito, with whom he tends to be a little more 
open about his point of view and experiences, not always 
adopting an aggressive posture as he tends to do with all others. 
At some point, he explains to her his condition and why it is so 
hard for him to live with the team and society in general. He 
says: “Can’t you see why I dislike you, and you dislike me, all of 
you? Can’t you see that I retransmit every aggressive or negative 
affect you felt towards me since we first met? (...) I do it in self-
defense.” (LE GUIN, 2016, p. 28). More and more, what the 
circumstances make of Osden seems to be reinforced, since one 
of their colleagues, Porlock, gets more and more hostile with 
him.
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As the group starts to feel an unexplainable amount of fear, 
their first assumption is that this feeling might have been emitted 
by some sort of plant on the planet’s surface. After Osden was 
mysteriously attacked in the forest, they decide to move camp in 
order to avoid the plants that were supposedly attacking them. 
Except that Porlock has never bought that hypothesis. He is quick 
to accuse Osden of being responsible for the emission of fear:

Do I have to say his name? Osden, the. Osden! 
Osden! Why do you think I tried to kill him? In self-
defense! To save all of us! Because you won’t see 
what he’s doing to us. He’s sabotaged the mission 
by making us quarrel, and now, he’s going to drive 
us all insane by projecting fear at us so that we 
can’t sleep or think, like a huge radio that doesn’t 
make any sound, but it broadcasts all the time, 
and you can’t sleep, and you can’t think. Haito 
and Harfez are already under his control but the 
rest of you can be saved. I had to do it!
(LE GUIN, 2016, p. 25)

His accusations denote emotional instability, as well as 
prejudice against his colleague, since they were not backed up 
by any concrete arguments but only by his dislike for Osden. His 
confession of being behind the attack is allegedly justified by a 
sense of self-defense and maintenance of the greater good of the 
team, from which he excluded Osden. Ironically, what Porlock 
lacks is precisely empathy, in the common sense of the word. 
The empath, thus, due to his ability, is actually put in a situation 
of discrimination rather than being recognized by his efforts in 
trying to identify the origin of the fear.
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By the end of the novella, Osden is finally capable of 
recognizing what is emitting the fear. It’s not a kind of semi-
sentient plant, but the whole ecosystem of the planet, which is 
sentient as some sort of very simple hive-mind afraid of those 
strangers who were upon its surface. As it got more scared, it 
also projected more fear, which was particularly dangerous to 
Osden, but also for everyone else. It would become risky to 
stay any longer on the planet, the team reckons. As Coordinator 
Haito remembers Osden that he should leave, otherwise, he could 
die or get back to his previous condition, that of autism, he replies 
skeptically: “what has sanity ever done for me?” (LE GUIN, 2016, 
p. 32).

That is when he decides to sacrifice himself too, instead of 
recanalizing the fear he was getting from the planet, absorbing 
it, making himself able to communicate with the ecosystem. And 
thus, the team could be able to keep on researching without the 
need to worry about the emotional threat they were facing. That 
is what Osden does, and he ends the story achieving recognition 
from his previous colleagues and being one with the environment 
around him. The empath who couldn’t find his place in society 
found it with nature, becoming the first colonist of “World 4470”. 
Differently from offensive colonization, one that would force 
itself within the planet, like the scientists were doing, this New 
Wave proposal in Vaster than Empires and More Slow suggests 
that to live in a place that belongs to others, one should adapt 
himself peacefully, and that is a job for someone who has plenty 
of empathy.
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A song for Lya

In 1974, Martin published his first novella which also 
resulted in his first Hugo Award. Originally published in Analog 
Science Fiction/Science Fact Magazine, A Song for Lya marked a 
small break-through in the author’s career. Martin himself would 
describe that back in 1973 when he finished it he was sure that it 
was the best thing he had ever written up to that point (MARTIN, 
2006, p. 145).

In A Song For Lya, the empath Robb and the telepath 
Lyanna go to Shkeentown as Earthers hired to investigate why so 
many humans were converting to Greishka, the Shkeen religion, 
in which the believers apparently committed suicide. They are 
welcomed by Dino Valcarenghi, the administrator of the human 
colony, a man who can’t understand what would lead anyone to 
give up on the very notion of individuality.

The shkeen religion had three stages: during the first one, it 
was more a matter of believing, having a notion of collectivity and 
following the moral principles. In the second one, the believers 
became joined. They would have a small worm connected to 
their brains and dedicate their lives to live in joy, ringing bells 
throughout the city. In the third and last, they would go into a 
cave and give their bodies to a giant worm, joining their minds 
to that collectiveness for good. It was called “the Final Union”.

Lyanna and Robb, due to their psychic connection, are very 
much linked and in love. They believe that they can understand 
each other in a way that “normal” humans can’t, and therefore, 
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they are happier and more complete. But as they start to 
investigate the shkeen, Lyanna realizes how connected they all 
are. Their minds are entirely open to each other, much more than 
Robb and Lyanna’s. The same goes for the converted humans, 
as, according to Lyanna: “they are so together. […] Gustaffson 
(one of the joined) loves me as much as you do. No, he loves me 
more” (MARTIN, 2018, p. 338).

Shaken with this realization, she vanishes. In the meanwhile, 
Robb gets completely lost and is not sure if and how can he live 
with the incompleteness caused by his lover’s disappearance. He 
ends up bonding with Lauren Blackburn, Dino’s girlfriend, who, 
just like him, understands neither Dino nor Lyanna. While the 
search for Lyanna continues, Dino tells Robb he still has to do his 
job and go watch the moment of the so-called sacrifice.

After he faces the giant worm which is the Greishka and 
passes out, Lyanna contacts him with telepathy. She explains 
how she felt complete after she went to Final Union, and wants 
him to go with her. She did not sacrifice herself, she has chosen 
happiness and a different experience of the world. She gave up 
individuality to be part of something bigger.

By the end of the story, Robb decides to leave the planet. 
Lauren goes with him, and after considering the moral challenges 
Lyanna’s choice planted inside of him, he ends up with more 
questions than answers. In the very final scene, Robb still appears 
not to know what it is to be an individual, to be bonded with 
someone, and this is it what really differs humans and shkeen. 
He lost the certainty he had when the story began.
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The idea Robb and Lyanna had for years and years, that 
they must be special for they could understand each other 
better than any two humans could, is revealing of some of the 
themes proposed by this story. A Song for Lya suggests a more 
metaphysical approach to the themes of psychic powers than 
the novella written by Le Guin, which focuses, from the start, in 
the social components. Here, the biggest question is what are 
the limits of individuality and therefore, can an individual find 
happiness?

By the end of the story, both Robb and Lyanna will have 
decided on opposite ways to deal with that question. But due 
to the limitation of Robb’s narration, the reader only has access 
to what Lyanna tells him, which might never be the complete 
understanding he thought he had about her (and that she 
claimed was actually one-sided, because she always was what 
he wanted her to be) (MARTIN, 2018, p. 341-342). She claims that 
she found happiness in collectivity, joining a hive-mind, giving 
herself up entirely to a psychic connection with others. Lyanna’s 
strong telepathy drove her out of the boundaries of the Terran 
individuality, and therefore, just like Osden, into communing 
with the environment. She begs Robb to join her:

Robb. Please. Join us, join me. It’s happiness, you 
know? forever and forever, and belonging and 
sharing, and being together. I’m in love, Robb, I’m 
in love with a billion billion people, and I know all 
of them better than I ever knew you.
(MARTIN, 2018, p. 361)
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But Robb is not as powerful as her so he cannot give up on 
his sense of individuality entirely. And with the conclusions he 
reaches, A Song for Lya ends up exposing two possible solutions 
to its central question, but more than that, what it really does 
is to plant doubts, as much as the story does not even attempt 
to provide an answer. Robb realizes that maybe what he and 
Lyanna had were not the center of his life and gets involved with 
Laurel, with whom he does not share that much intimacy, as they 
were both in need of someone else to be around. While strong 
telepathy makes Lyanna so dependent on others she ends up 
needing more than what Robb could provide; his empathy keeps 
his sense of loneliness under control.

But we might never know who made the right choice 
because the heart of the story lies upon a dilemma: would we 
give up our individual minds and notions of self to be happy all 
the time? While I, particularly, don’t think there is an answer, 
Robb, by the end of his journey, tends to agree. If he once was 
so certain he was meant to be in communion with another 
individual, Lyanna’s radicalism got him wondering about human 
nature:

For man is more than shkeen, somehow; there 
are men like Dino and Gourlay, as well as Lya 
and Gustaffson, men who fear love and union as 
much as they crave it. A dichotomy, then. Man 
has two primal urges, and the shkeen only one? 
If so, perhaps there is a human answer, to reach 
and join and not be alone, and yet, to still be men. 
(MARTIN, 2018, p. 368)
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With this very open conclusion, A Song for Lya tends to 
use the psychic powers as a pretext to discuss the character’s 
relationship with themselves and others. Robb and Lyanna’s 
powers didn’t lead them to any kind of action sequence or climax, 
neither helped them to undercover some kind of mystery which 
would make them important to the “outer space”, but instead, 
it provided the readers a trip inside their inner spaces, in which 
we could face universal questions about living within a society. 

Nightflyers

Having in mind that he wanted to write a hybrid story of 
horror elements in a science fiction setting (MARTIN,2006, p. 
420) George R. R. Martin brought Nightflyers to life in 1980. Its 
original version was published in that year in Analog Science 
Fiction/Science Fact, containing 23.000 words. But the following 
year the author received a proposal to expand it in order to 
publish Nightflyers for republication in the Binary Stars series, 
which published two novellas in one book. That version, out in 
1981, is the one that was republished in every other opportunity 
instead of the shorter one. Just as well, this paper will discuss 
this second text.

Differently from the other two novellas already analyzed, 
this one does not feature its empath/telepath as the protagonist 
or even a very central character to the story. It does not take 
long until our object of study, Thale Lasamer, dies in what 
becomes the first in a series of mysterious deaths. But even 
if he is a secondary character, his short appearances are very 
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telling about his place in society. For that reason, it still seems 
important to compare Thale with Robb, Lyana, and Osden, and 
to understand how he manages to interact with people whose 
minds are open to him. There is also the empath Agatha Marij-
Black in Nightflyers, whose participation is even shorter than 
Thale’s, but still there are some elements that are interesting to 
point out.

Nightflyers is the story of a group of scientists, just as 
in Vaster than Empires but More Slow,that go on a journey on 
outer space to find a legendary alien race, the Volcryn. Led by 
professor Karoly D’Brannin, whose obsession is to find those 
mysterious beings, other eight people with different specialties 
go aboard a ship called Nightflyer, under the command of Captain 
Royd Eris. Royd is never seen in person by the ship’s passengers 
but appears as a hologram instead, which raises suspicion upon 
the team, especially Thale, who detects some psychic entity 
around but can’t quite place it. The only ones who trust Royd 
are Melantha Jhirl, a genetically modified human being prepared 
for spatial travel who develops a friendship with him, and Karoly, 
who simply does not care enough provided he achieves his prime 
goal.

When Thale makes an effort to reach the conscience he 
has been detecting for a while, his head explodes in front of all 
of his colleagues (MARTIN, 2018b, p. 68-69). Then the slasher 
aspect of the story begins, when, one by one, the rest of Karoly’s 
team dies inside the ship. Even when a repair needs to be made 
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and they must go outside, three of the remaining characters 
go back as they do not trust their captain and find themselves 
trapped. For the climax, there are only four characters left: Royd, 
who confesses being a clone of his “mother”, the former captain 
of the ship, and therefore cannot be exposed to gravity (that’s 
why he can go into outer space), Karoly, Melantha, and Agatha.

Royd then confesses that his mother’s conscience was 
uploaded into the ship’s system before her body died. And as she 
hates humans, she has been trying to kill everyone Royd brings 
aboard the ship with her telekinetic abilities. But he longs for 
contact with humans, as his conditions always forbade it (p. 149). 
Then, they go aboard the ship once again in order to take control 
of it. Karoly and the psychic Agatha Marij-Black, who is sedated, 
stay outside, as Agatha is able to feel the Volcryn coming (p. 
159). Melantha subdues Royd’s mother, but the captain is killed 
by the ship. Still, she manages to transfer his conscience to the 
system and both him as his mother live in conflict for the rest of 
their days (p. 187-188). Out in space, Karoly sees a glimpse of the 
aliens he was seeking for a while and discovers they are actually 
only one being who moves through telekinesis as well. Right 
after that, both he and Agatha die when their oxygen runs out.

Detaining ourselves in Thale and Agatha and their roles as 
psychic characters, there’s another central difference in relation 
to the ones previously discussed: while Osden and Lyanna 
eventually commuted with nature, being a part of a certain 
ecosystem, that could never happen with neither Thale nor 
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Agatha, since they spend the whole story inside a spaceship. In 
a way, it is possible to suppose that as they couldn’t resort to 
communion with the environment around them, they became 
very isolated, and therefore, destined to a tragic ending. This 
is supported by the psychological traits both of them display 
during the novella.

Agatha is presented to the reader as “a hypochondriac 
given to black depression, which worsened in the closed confines 
of the Nightflyer” (p. 12). As mentioned before, her role during 
the story is small, mostly because, after sedating Thale when he 
was going mad by feeling Royd’s mother’s conscience, she soon 
sedates herself and then spends most of the time unconscious. 
Agatha appears to be addicted to a drug that would suppress 
her nature but that also would sabotage her social interactions. 
This didn’t stop Karoly to treat her as a tool and condemn her to 
death so she could track the Volcryn for him, even when she was 
not in any condition of deciding for herself (p. 165). The empath’s 
tragedy culminates in her lack of choice.

Thale is a more complex case, though. His first description 
is also very telling of his behavior: “nervous and temperamental, 
afraid of everyone around him, yet given to bouts of arrogance 
in which he taunted his companions with thoughts he had 
snatched from their minds” (p. 12). The contradiction between 
insecurity and arrogance appears is easily understood as one 
being a consequence of the other. In one of the moments in 
which he positions himself against Karoly, he ends up giving 
enough material to support this hypothesis:
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I don’t need you thinking that maybe you 
shouldn’t have taken me, all that crap. I’m as 
stable as anyone on this... this... how dare you 
think I’m unstable, you ought to look inside some 
of the others [...]. Losers, D’Brannin, they gave 
you a bunch of losers, and I’m one of your best, 
so don’t you go thinking that I’m not stable, not 
sane, you hear. His blue eyes were fevered. “Do 
you hear?” (MARTIN, 2018, p. 29-30)

He acts very similarly to Osden, as someone who is used 
to being looked down at, but needs to impose respect. When 
he reminds his leader that he can read everyone’s mind, he also 
remembers that he is never free of others’ thoughts. The narrator 
even mentions his eyes in order to focus on his instability as if 
he was talking about a delicate matter. The word “fevered”, used 
for describing his eyes, could denote either irrational anger or a 
fragile, sick aspect. That is the duality that defines Thale Lasamer 
and his attitude toward others.

The telepath was used to reading and understanding 
everyone he wanted to, but Royd Eris, whose mind wasn’t 
available, becomes a difficulty to him. Not by chance, Thale is 
the first one who grows suspicious of the captain and starts 
pushing the team into investigating it. As his condition worsens 
because reading Royd’s mother made him very confused, he also 
becomes more irritable. When he somehow reads a threat to his 
life, it’s also when his colleagues decide to drug him (p. 58).

It’s significant that his last words, right before he tries to 
fully read the ship are “I’m afraid” (p. 69). It reminds us of the 
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contradiction. Thale is not angry or aggressive because he wants 
to, but because he is defending himself. Deep inside, he was 
actually afraid. His and Agatha’s deaths inside this technological 
environment, with both of them failing at being a part of the 
team and having their voices silenced by their colleagues, 
evidences that their condition also turns them into pariahs, and 
if they could not be open to their powers, they would probably 
end up more and more alone.

Conclusions

The three stories analyzed here share some common 
characteristics. For one, even if Nightflyers also features action 
scenes, none of them include the powers of neither Thale nor 
Agatha. The other two also do not depend on the action for 
their climaxes, but on decisions concerning what to do with 
the character’s nature. This is completely related to the New 
Wave concept of “inner space”, as the focus tends to be on 
the relationship between the self and the world outside, an 
introspective perspective of science and its effects.

The communion with nature comes as a benefic decision 
to the most powerful characters in all of the stories. Lyanna 
and Osden find their plenitude, while Thale and Agatha meet 
their tragic destiny when they are completely isolated from any 
ecosystem. Robb, being characterized as a weaker empath, still 
has to find his place between the ways of individuals and one of 
the collective beings. The belonging of humankind as a part of 
something bigger is posed in those novellas, in opposition to the 
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notion of unstoppable progress and conquest. Karoly does not 
find the Volcryn and sacrifices Agatha and Thale (and the rest of 
his crew) in the way, Lyanna and Robb can’t stop humans from 
converting to the Shkeen, and Haito’s team can’t research if they 
are not in peace with the environment.

This work has proved that there are certain convergences 
among those two authors’ works, as both of them were creating 
their fiction around the same time. Of course, it does not solve 
the entire problem, because a selection had to be made. I hope 
that, in the future, I can expand the discussion to how other 
authors used their telepaths and empaths during the New Wave 
years, and even before or after that. There is still a lot of work 
to be done.
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“A NOVA CALIFÓRNIA” (1979): A 

PROTOFICÇÃO CIENTÍFICA EM LIMA 

BARRETO

Auriane Leal Santos
Naiara Sales Araújo

Introdução

Desde os tempos primitivos, o homem procura especular 
sobre o mundo em que está inserido e sobre suas relações com 
o meio e com os fenômenos naturais e sobrenaturais. A partir 
desses questionamentos e da busca incessante por respostas, 
criou mitos, teorias, crenças e experimentos que, de algum 
modo, inspiraram narrativas fantasiosas, viagens futurísticas e 
mundos imaginários, o que ocasionou o surgimento das obras 
precursoras do gênero Ficção Científica (FC).

Esse gênero teve sua consolidação iniciada por meio 
de publicações em Pulp Magazines, em 1926, designando, 
principalmente, narrativas situadas no futuro e em outros 
mundos, trazendo concepções racionais para a literatura. Devido 
à associação de dois termos com significados opostos, a ciência 
e a ficção, a FC ainda é palco de muitas discussões ao longo 
dos anos. Além disso, pode-se afirmar que as transformações 
ocorridas na ciência influenciaram as fantasias humanas e a 
maneira como estas se apresentam na literatura.

Anteriormente à popularização da FC, muitas obras com 
características do gênero foram escritas, sobretudo nos séculos 
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XVI, XVII e XVIII. O teórico Roberto de Sousa Causo (2003), em 
Ficção científica, fantasia e horror no Brasil – 1875 a 1950, afirma 
que essas narrativas advêm de uma tradição oral e folclórica, 
objetivando descrever utopias ou satirizar as sociedades da 
época. O autor faz um apanhado de obras nessa linha e uma das 
primeiras é a Utopia (1516), de Thomas More, que diz respeito a 
uma sociedade de perfeito ordenamento político e social, que, 
embora não traga naves espaciais ou cidades tecnologicamente 
desenvolvidas, remete a uma sociedade perfeita idealizada e 
construída por valores racionais. Essa obra está na raiz do que 
Causo (2003) chama de Protoficção Científica.

Outras obras que fazem parte deste grupo de narrativas, 
segundo Causo (2003, p. 53-57), são: New Atlantis (1627), de 
Francis Bacon; Somnium (1634), de Johannes Kepler; The Man in 
the Moone (1638), de Francis Godwin; The Comical History of the 
States and Empires of the Moon and the Sun (1656), de Cyrano de 
Bergerac; Robinson Crusoe (1719), de Daniel Defoe; e Gulliver’s 
Travels (1726), de Jonathan Swift.

O estudioso Raul Fiker, em Ficção científica: ficção, ciência 
ou uma épica da época?, afirma que “a Protoficção Científica 
se refere a manifestações, anteriores ao estabelecimento do 
gênero, de formas e tradições cujos temas e métodos foram 
posteriormente adotados pela FC” (1985, p. 25). O aspecto 
temporal da obra é tão importante quanto os temas abordados 
na narrativa. Dentre os mais comuns, destacam-se a viagem 
no tempo, no espaço, a criação de um ser, fórmulas e criações 



58
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

revolucionárias para a ciência da época, além da presença de 
elementos como robôs, mutantes e impérios intergalácticos.

Em relação à classificação, muitos críticos acreditam que a 
FC é uma ficção baseada na ciência, excluindo elementos que não 
sejam totalmente explicados à luz do conhecimento científico. 
Porém, é importante esclarecer que nem todas as obras 
consideradas pertencentes ao gênero podem ser explicadas 
cientificamente nos dias atuais, ou no tempo em que foram 
escritas. Um exemplo é A Esfinge (1908), do escritor maranhense 
Coelho Neto, que traz à baila temas como a androgenia e a 
criação de um ser em laboratório com a junção de dois corpos.

Contribuindo com essa discussão, Gilberto Schoereder 
(1986), no livro Ficção Científica, explica que a Protoficção 
Científica apresentava explicações científicas a fenômenos 
ou elementos fantásticos, ou seja, reunia características dos 
gêneros Fantástico e Ficção Científica na mesma obra. Exemplo 
disso é As Viagens de Gulliver (1726), de Jonathan Swift, em 
que o protagonista narra as aventuras fantásticas vividas após 
um naufrágio. Em O que é Ficção Científica? o escritor Bráulio 
Tavares (1992) concorda com Schoereder (1986), pois, para ele, 
essa literatura está ligada à tecnologia e retoma a tradição da 
narrativa fantástica, mesmo que indiretamente.

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo 
analisar as características da Protoficção Científica no conto 
“A Nova Califórnia” (1979), de Lima Barreto, cuja narrativa se 
passa na vila de Tubiacanga, onde o aparecimento misterioso 
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do químico Raimundo Flamel, com sua descoberta, proporciona 
mudanças no comportamento dos moradores locais frente à 
possibilidade de ficarem ricos.

No Brasil, o gênero especulativo ocupa um nicho 
relativamente pequeno no mercado literário; o desenvolvimento 
tardio nos âmbitos científicos e tecnológicos, por seu turno, 
propiciou a primeira onda de FC em meados dos anos 1960 
(ARAÚJO, 2016). Nas primeiras obras, os autores brasileiros se 
inspiraram na produção europeia, comungando com o contexto 
histórico-social e com elementos da identidade nacional. 
Elizabeth Ginway (2003), em seu livro Ficção Científica Brasileira: 
Mitos Culturais e Nacionalidade no País do Futuro, considera que 
seu surgimento tardio ocorreu devido à ideia de que um país de 
Terceiro Mundo não poderia produzir narrativas do gênero.

O cenário brasileiro, no início do século XX, sofria uma 
rápida modernização, que proporcionou mudanças científicas, 
tecnológicas, políticas e até sociais em decorrência do período 
conhecido como Belle Époque. Apesar disso, a modernização 
não atingiu todas as classes da população; segundo Ginway:

Além da repressão política, largos segmentos 
da população também sofreram o aumento da 
subnutrição e da pobreza, a ponto de, até 1980, 
quase um terço de todas as famílias brasileiras 
ainda não terem experimentado os efeitos 
benéficos do processo de modernização. 
(2003, p. 24)

Essa distância crescente entre a população e a ciência 
favoreceu pouca adesão por narrativas científicas pela maioria 
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dos autores dessa fase. Aliada a isso estava a preocupação com 
a identidade brasileira frente à modernização. Então, a produção 
literária de FC decorreu, inicialmente, da resistência científico-
tecnológica, o que era reflexo das incertezas em relação às 
mudanças que influenciariam na sociedade.

Nacionalmente, alguns escritores se destacaram e, 
apesar de não receberem o reconhecimento por suas obras de 
Protoficção Científica, foram necessários para a popularização do 
gênero no Brasil. Pode-se citar: Machado de Assis, com seu livro 
O Imortal (1882); Lima Barreto, com o conto “A Nova Califórnia” 
(1910); Monteiro Lobato, com Presidente Negro (1926), dentre 
outros.

A Protoficção Científica desse período foi importante 
para fomentar uma literatura satírica que expôs e criticou as 
transformações pelas quais o país passava. A sociedade brasileira 
alimentava um padrão civilizatório baseado nas concepções 
europeias, como se percebe no conto “A Nova Califórnia” (1910), 
em que os personagens buscam enriquecimento por meio de 
uma fórmula química.

O desenvolvimento científico e tecnológico e sua 

relação com a produção de protoficção científica

A Belle Époque se popularizou no contexto finissecular 
do século XIX, propiciando desenvolvimento cultural, artístico, 
literário, científico e tecnológico. Marcos Napolitano (2016), na 
obra História do Brasil República: da queda da Monarquia ao fim 
do Estado Novo, chamou atenção para a seguinte questão:
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Os mesmos “ismos” em voga na Europa – 
positivismo, higienismo, evolucionismo, 
darwinismo social – eram apropriados aqui por 
intelectuais e cientistas ansiosos em transformar 
o Brasil em uma civilização à europeia, 
superando os obstáculos herdados do passado: 
a “ignorância” das elites; a miséria e o fatalismo 
das classes populares; a “degeneração racial” 
produzida pela miscigenação étnica; as estruturas 
políticas e econômicas arcaicas, resquícios dos 
tempos coloniais. (NAPOLITANO, 2016, p. 42)

A ansiedade dos intelectuais e cientistas por transformações 
no país, além de ser reflexo de influências advindas do Velho 
Mundo, decorria do objetivo de superar o que fazia o Brasil ser 
o que era, naquele contexto. Mas, na década de 1910, a eugenia 
começou a se popularizar em solo brasileiro, agregando-se às 
teorias já em voga.

Enquanto os simpatizantes do positivismo acreditavam 
que a ciência poderia mudar para melhor uma sociedade, os 
adeptos da teoria do darwinismo social defendiam a evolução 
por meio da imposição do progresso pelas “raças superiores”. Os 
higienistas, por seu lado, admitiam que o caminho fundamental 
para a civilização estava nas políticas sanitárias, ao passo que 
os cientificistas difundiam a ideia de que as leis científicas 
explicariam todos os fenômenos sociais, humanos, biológicos e 
físicos.

Assim, pode-se depreender que essa pluralidade de 
teorias proporcionava debates entre os intelectuais da época, 
além de demonstrar e acentuar o preconceito social e racial 
das elites em relação às classes populares, visto que essas 
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ações culpabilizavam o modo de vida dos pobres, isto é, seus 
hábitos pessoais de higiene, de alimentação e até mesmo de 
vida sexual, os quais eram concebidos como a principal causa 
dos “males sociais”. Um exemplo são as epidemias de doenças 
infectocontagiosas (cólera, varíola, febre amarela), reportadas 
em obras como A Esfinge (1908) e A Sombra (1927), do escritor 
maranhense Coelho Neto.

O estudioso Moacyr Scliar (2007), no livro Oswaldo Cruz 
e Carlos Chagas – O nascimento da Ciência no Brasil, ressalta 
que essas doenças resultavam das péssimas condições sanitárias 
da cidade, da precária rede de esgoto, do abastecimento de 
água tratada e do acúmulo de lixo. Com isso, o país sofria as 
consequências epidemiológicas diretamente no turismo e na 
economia, pois não conseguia exportar o seu principal produto: 
o café.

Naquele contexto, como explicado precedentemente, o 
principal objetivo da Belle Époque brasileira era alcançar o ideal 
civilizatório da Europa e abandonar as raízes coloniais. Devido a 
isso, o presidente Campos Sales (1898-1902) e o prefeito Pereira 
Passos (1836-1913) adotaram o slogan “O Rio Civiliza-se”, 
publicado no jornal Gazeta de Notícias, para divulgar os projetos 
de urbanização e modernização, bem como as campanhas de 
vacinação contra as epidemias (febre amarela, varíola, dentre 
outras) na capital da República.

Ocorreu, então, uma grande reforma urbana durante o 
governo de Rodrigues Alves e Pereira Passos. Entre as principais 
mudanças, destacam-se: a ampliação e modernização do porto 



63
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

do Rio de Janeiro, a reforma do centro da cidade, a higienização 
das populações de classe baixa, a canalização de rios, a construção 
de avenidas como a Avenida Rio Branco e a Avenida Central.

Essas mudanças influenciaram o movimento conhecido 
como Bota Abaixo e a Revolta da Vacina. O primeiro ocorreu 
quando os cortiços e casarões foram derrubados e as classes 
populares foram realocadas para os arredores da cidade, 
iniciando, assim, a construção de favelas em morros. Já o 
segundo ocorreu após os surtos epidêmicos da febre amarela e 
varíola, como descritos no conto “Morfina” (1932), de Humberto 
de Campos. Sobre aquele contexto, o historiador Napolitano 
esclarece que

agentes sanitaristas acompanhados de forças 
policiais se arvoraram no direito de controlar os 
corpos dos pobres sem antes conscientizá-los ou 
consultá-los […]. Para as autoridades brasileiras, 
caçar ratos, combater mosquitos e vacinar seres 
humanos eram parte de uma mesma política, 
frequentemente aplicada de maneira impositiva 
e violenta nos bairros populares. (2016, p. 55)

Essa imposição violenta perante as camadas mais baixas 
pelos agentes sanitaristas foi um dos principais motivadores 
para a referida Revolta. Corroborou também para tal movimento 
a aprovação da lei que regulamentava a obrigatoriedade 
da vacinação contra a varíola, em 1904, sem que houvesse 
conscientização ou consulta à população.

As estudiosas Carmem Negreiros, Fátima Oliveira e Rosa 
Gens (2019) organizaram pesquisas acerca desse período histórico 
no livro Belle Époque: a cidade e as experiências da modernidade 
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e afirmam que a literatura produzia obras críticas, ora como 
instrumento de glorificação, ora como rejeição ao processo de 
modernização e reurbanização da capital da República, o Rio 
de Janeiro. Autores como Monteiro Lobato, Machado de Assis 
e Lima Barreto destacaram-se nesse cenário e refletiram essas 
transformações.

Reflexões acerca do conto “A Nova Califórnia” 

(1979), de Lima Barreto

O escritor brasileiro Afonso Henrique de Lima Barreto 
nasceu na cidade de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, em 1881. 
Teve sua estreia literária com o romance Recordações do Escrivão 
Isaías (1909), mas é com a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma 
(1915) que o autor ganha notoriedade no cenário nacional. O 
conto “A Nova Califórnia”, escrito em 1910 e publicado em 1979, 
traz à baila o cientificismo do final do século XIX com elementos 
do gênero Fantástico para explorar a corrida pelo ouro.

Pode-se aferir, a partir do título, que Lima Barreto traz à 
tona características da Corrida de Ouro Californiana, ocorrida no 
ano de 1848, devido à descoberta de ouro no rio Sacramento, 
o que influenciou milhares de pessoas a povoarem o oeste dos 
Estados Unidos na intenção de enriquecerem.

Os estudiosos James Rawls e Richard Orsi (1999) registraram 
considerações relevantes sobre esse fato no livro A Golden State: 
mining and economic development in Gold Rush California. Para 
eles, “the promise of great wealth, obtained quickly and easily, 
had a universal appeal. Few could resist its allure” (RAWLS; ORSI, 
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1999, p. 5)1. Além disso, ressaltam que esse processo acelerou 
a economia e a política na região em decorrência do elevado 
crescimento populacional.

A narrativa do conto escrito por Lima Barreto se passa na 
pequena cidade de Tubiacanga, onde a chegada misteriosa de 
um novo morador causa um alvoroço nos três mil habitantes, 
inicialmente, por sua origem desconhecida e, posteriormente, 
pela descoberta de uma fórmula química que transformaria 
ossos humanos em ouro. Em relação à origem, o narrador afirma:

Ninguém sabia donde viera aquele homem. O 
agente do Correio pudera apenas informar que 
acudia ao nome de Raimundo Flamel, pois assim 
era subscrita a correspondência que recebia. E 
era grande. Quase diariamente, o carteiro lá ia 
a um dos extremos da cidade, onde morava o 
desconhecido, sopesando um maço alentado 
de cartas vindas do mundo inteiro, grossas 
revistas em línguas arrevesadas, livros, pacotes. 
(BARRETO, 1979, p. 1)

A origem desconhecida despertou o interesse dos 
moradores locais, pois a única informação que possuíam era o 
nome do novo habitante, devido às correspondências e pacotes 
recebidos pelo Correio diariamente. Além disso, a quantidade de 
encomendas, nas mais variadas línguas, também despertava o 
interesse e a curiosidade dos três mil habitantes de Tubiacanga.

De acordo com Tavares (1992), a relação entre o conhecido 
e o desconhecido, que em termos de enredo se manifesta por 
intermédio da chegada de um personagem estranho na narrativa, 

1  “a promessa de grande riqueza, obtida rapidamente e facilmente, teve um apelo universal. Poucos 
poderiam resistir ao seu fascínio” (RAWLS; ORSI, 1999, p. 5, tradução nossa).
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força o leitor a se deparar com situações “além da imaginação”, 
gerando ainda mais curiosidade acerca desse fenômeno.

Outro aspecto estranho que chama a atenção dos 
moradores locais é o fato de o protagonista contratar o pedreiro 
Fabrício para a construção de um forno na sala de jantar. A partir 
disso, a população especula a utilidade do forno e o emprego de 
Raimundo Flamel, como mostra o fragmento a seguir:

Imaginem o espanto da pequena cidade de 
Tubiacanga, ao saber de tão extravagante 
construção: um forno na sala de jantar! E, pelos 
dias seguintes, Fabrício pôde contar que vira 
balões de vidros, facas sem corte, copos como 
os da farmácia – um rol de coisas esquisitas a 
se mostrarem pelas mesas e prateleiras como 
utensílios de uma bateria de cozinha em que o 
próprio diabo cozinhasse. O alarme se fez na vila. 
Para uns, os mais adiantados, era um fabricante 
de moeda falsa; para outros, os crentes e simples, 
um tipo que tinha parte com o tinhoso. Tomando 
em consideração as informações de Fabrício, o 
boticário Bastos concluirá que o desconhecido 
devia ser um sábio, um grande químico, refugiado 
ali para mais sossegadamente levar avante os 
seus trabalhos científicos. (BARRETO, 1979, p. 1)

A opinião de Bastos – um homem renomado na cidade 
por ser formado, médico, vereador e farmacêutico – e as 
considerações de Fabrício concluíram que esse desconhecido 
deveria ser um grande químico que estava trabalhando pela 
população em mais uma descoberta.

Sobre ciência, Tavares (1992, p. 17) entende que esta é “o 
triunfo do conhecido sobre o desconhecido, e tem a seu favor um 
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imenso curriculum vitae de benefícios prestados à humanidade”, 
ou seja, a ideia de que as pessoas confiavam positivamente 
na ciência, de modo a crer que os cientistas estariam sempre 
trabalhando em favor da humanidade, se reflete no conto de 
Lima Barreto.

Ainda a esse respeito, vale ressaltar o que pensa o escritor 
e teórico brasileiro Scliar (2007). Ele acredita que a ciência, 
inicialmente, era um conhecimento que envolvia mistério e 
magia. Portanto, os alquimistas dedicavam-se à fabricação de 
ouro e também à busca pela eternidade. Porém, ao longo dos 
anos, as pessoas perderam a crença na alquimia, dando lugar à 
química moderna. Lima Barreto, em “A Nova Califórnia” (1979), 
dá ênfase à química antiga com a descoberta da fórmula.

Ademais, dentre outras peculiaridades do conto, o nome 
do protagonista remete ao francês Nicolas Flamel, um famoso 
alquimista que viveu entre 1330 e 1418. De acordo com Magda 
Macedo Fernandes et al. (2016), em sua pesquisa intitulada Erros, 
tentativas, conhecimento e erudição: A nossa química não é a 
química dos alquimistas da Idade Média, o francês conseguira 
produzir ouro, em 1382.

Na narrativa de Lima Barreto, passam-se alguns anos no 
enredo e o protagonista Raimundo Flamel visita a farmácia de 
Bastos para divulgar a sua extraordinária descoberta, com mais 
duas conceituadas testemunhas. O químico apenas menciona que 
se tratava de fazer ouro e que ele precisaria de ossos humanos. 
Então, marcaram um encontro para validar a descoberta. Além 
de Bastos, o Coronel Bentes e o Tenente Carvalhais foram 
convidados.
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Dias depois do encontro, o químico desaparece 
misteriosamente, sem deixar pistas, e uma série de furtos em 
Tubiacanga começam a ser divulgados. O que chama a atenção é 
que a cidade não registrava crimes há cinco anos. Para a surpresa 
dos moradores, violavam-se sepulturas no cemitério “Sossego”. 
A população se uniu, para que os ladrões fossem descobertos. 
Após três dias de vigilância, Carvalhais e Bentes são capturados.

Depois de descobrir o motivo dos furtos, a população 
questiona a veracidade da história. “Como fazer ouro com ossos? 
Seria possível?” (BARRETO, 1979, p. 6). Mas, ao mesmo tempo, 
torna-se esperançosa, em razão do status social e econômico dos 
ladrões, os quais não tinham necessidade de cometer sacrilégios, 
caso a informação não fosse verídica.

O conto se encaminha para o desfecho com a espera de 
Bastos em praça pública. O farmacêutico era o único detentor da 
fórmula e logo que apareceu trouxe consigo uma barra de ouro 
e prometeu que redigiria a fórmula e a entregaria à imprensa no 
dia seguinte. À noite, um pensamento único se abateu sobre os 
moradores: a necessidade de conseguir ossos para o feito do dia 
seguinte, afinal, o ouro traria solução para todos os problemas:

O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do 
filho, viu logo ali meios de consegui-la. Castrioto, 
o escrivão do juiz de paz, que no ano passado 
conseguiu comprar uma casa, mas ainda não a 
pudera cercar, pensou no muro, que lhe devia 
proteger a horta e a criação. Pelos olhos do sitiante 
Marques, que andava desde anos atrapalhado 
para arranjar um pasto, pensou logo no prado 
verde do Costa, onde os seus bois engordariam 
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e ganhariam forças. Às necessidades de cada um, 
aqueles ossos que eram ouro viriam atender, 
satisfazer e felicitá-los. (BARRETO, 1979, p. 6)

Todos os moradores se encaminharam para o cemitério 
durante a madrugada, a fim de conseguir a maior quantidade de 
ossos. Tem-se aqui uma clara referência à violação dos túmulos 
que ocorre na primeira obra de FC: Frankenstein (1818), de Mary 
Shelley. O desejo por feitos inexplicáveis desumaniza os homens 
e transforma-os em seres irracionais, como se percebe tanto na 
obra de Mary Shelley quanto em Lima Barreto:

A desinteligência não tardou a surgir; os mortos 
eram poucos e não bastavam para satisfazer a 
fome dos vivos. Houve facadas, tiros, cachações. 
Pelino esfaqueou o turco por causa de um fêmur 
e mesmo entre as famílias questões surgiram. 
Unicamente, o carteiro e o filho não brigaram. 
Andaram juntos e de acordo e houve uma vez que 
o pequeno, uma esperta criança de onze anos, 
até aconselhou ao pai: “Papai vamos aonde está 
mamãe; ela era tão gorda...”.
(BARRETO, 1979, p. 6)

Os mortos não foram suficientes para satisfazer a fome 
dos vivos. Então, começaram a assassinar uns aos outros e, pela 
manhã, haviam mais mortos no cemitério do que há trinta anos 
de existência. Apenas um único habitante sobreviveu, o bêbado 
Belmiro, que aproveitou a confusão para beber em uma venda 
abandonada às margens do rio Tubiacanga. A narrativa chega 
ao fim, mas a veracidade da fórmula não foi comprovada, pois 
Bastos aproveitou a confusão para fugir, deixando uma incógnita 
sobre a veracidade dos fatos.
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O desfecho da narrativa se dá pela morte de todos os 
habitantes em confronto durante a madrugada, com exceção do 
bêbado Belmiro. Queriam capturar o maior número de ossos, já 
que os defuntos não eram suficientes para a gananciosa cidade 
de Tubiacanga. A sobrevivência do bêbado pode ser tomada 
como uma alusão ao desapego por conhecimento, riqueza, 
prestígio ou qualquer outro status que leve o homem à perda de 
valores ou desumanização.

Assim como muitas narrativas de Protoficção Científica, 
o conto apresenta algumas características como a hibridização 
de elementos dos gêneros Fantástico e Ficção Científica, a 
exemplo da fórmula química, da tensão entre o conhecido e 
o desconhecido, além da ausência de explicações científicas. 
O conto satiriza o processo de mercantilização das sociedades 
capitalistas, que sobrepuseram suas crenças e valores morais em 
detrimento dos valores econômicos. Essa realidade ultrapassa 
as fronteiras existentes entre os ricos e os pobres, e os mais 
respeitados socialmente eram aqueles dotados de conhecimento 
científico (médicos, químicos e farmacêuticos).

Considerações finais

A FC e sua ligação com a ciência e a tecnologia se tornou 
veículo ideal para a percepção dos impactos culturais e sociais 
da modernização, especialmente no cenário nacional, em 
meados do século XIX e início do século XX. Nesse período, as 
incertezas e apreensões geradas pelos avanços tecnocientíficos 
possibilitaram a produção de narrativas híbridas que agregavam 
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diferentes categorias literárias, tais como a utopia, a sátira, a 
fantasia, o horror, o gótico, o fantástico, além de um cientificismo 
empírico ou metodológico.

Esse processo, decorrente da Belle Époque, foi importante 
para a emergência de autores brasileiros – como Machado de 
Assis, Coelho Neto e Lima Barreto – que foram fundamentais 
para a difusão de obras da FC no país. Lima Barreto, por exemplo, 
nasceu na transição secular e – influenciado pelas principais 
mudanças científicas e tecnológicas, apesar de não ter sido 
popularizado por sua obra nessa vertente literária – contribuiu 
com temas que remetem ao gênero, como o processo químico, 
o cientista e os intelectuais da época, o que está bem evidente 
em “A Nova Califórnia” (1979).

É inegável a ligação da FC e do Fantástico no conto escrito 
por Lima Barreto, pois a veracidade da descoberta acabou não 
sendo divulgada entre os habitantes locais de Tubiacanga. Isso 
se deve ao fato de o químico Raimundo Flamel ter desaparecido 
e o único personagem que detinha a fórmula ser o farmacêutico 
Bastos, que fugiu durante a confusão ocorrida no cemitério 
“Sossego”.
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CYBERPUNK E GÓTICO, O TEMPO E O 

ESPAÇO NO QUE SE REFERE AO PAPEL 

DO FEMININO

Estela Fiorin
Alexander Meireles da Silva

O gênero Ficção Científica (FC) é uma das vertentes que 
habitam o campo do fantástico, seja na literatura ou nas telas 
de cinema. De modo geral, a FC retrata a forma como o avanço 
da ciência afeta a vida dos indivíduos na esfera individual ou 
social. Entretanto, definir os critérios que fazem com que uma 
narrativa seja classificada como FC é uma tarefa complexa, haja 
vista a diversidade de contribuições oferecidas por críticos ao 
longo da história. Ainda assim, quando se trata de embrenhar-
se no conhecimento sobre o tema, estudiosos concordam 
com a importância de algumas obras em específico. Dentre os 
principais exemplos, está Metamorphoses of Science Fiction 
(1979), de Darko Suvin.

Para o teórico, uma obra de FC deve causar no leitor o que 
ele chama de “estranhamento cognitivo”. Em análise à definição 
de Suvin, John Rieder (2012) explica que por ‘estranhamento’ o 
autor se refere à presença de elementos irreais, estranhos ao 
mundo real, no qual o leitor habita. Porém, a simples presença 
de um elemento que cruze a linha da realidade, por si só, não 
é suficiente para caracterizar a narrativa como FC. Logo, este 
elemento deve estar inserido na narrativa de forma lógica.
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Alexander Meireles da Silva (2019) explica que as figuras 
fantásticas, ao existirem na narrativa, têm a função de apresentar 
– e não apenas ser – o motivo causador de estranhamento. Com 
o intuito de exemplificar este conceito, o pesquisador cita a cena 
do filme Alien, o Oitavo Passageiro (1979), em que o personagem 
Kane “dá à luz” o predador, simbolizando a violação sexual 
masculina. Essa abordagem do elemento sexual deslocada do 
feminino para o masculino revela a interação entre cognição e 
sensação de estranhamento, e caracteriza a obra como FC.

Os elementos góticos muito se aproximam ao já exposto 
em relação ao gênero e à FC. De acordo com Alain Montandon, 
os romances góticos “perseguem, desenvolvem e renovam 
elementos do romance sentimental” (1999 apud VASCONCELOS, 
2007, p. 116), uma vez que o gótico e o romance compartilharam, 
no século XVIII, seu momento de ascensão e esse foi, como 
se sabe, “o século de triunfo do romance” (MONTANDON, 
1999 apud VASCONCELOS, 2007, p. 77), devido ao sucesso e 
à proliferação universal deste gênero no âmbito literário. Em 
meio a tantas novidades trazidas pelo gênero à literatura da 
época, uma das principais foi a sua abordagem dos sentimentos 
e emoções. No primeiro plano da ficção, o sentimentalismo se 
tornaria a ênfase da literatura, contrapondo-se à estética clássica 
e ao racionalismo, que caracterizaram a produção do período 
anterior: o iluminista.

Assim, os romancistas passaram a utilizar com mais fervor 
os efeitos melodramáticos, os vilões mal-intencionados, as 
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ameaças a protagonistas indefesas, a fim de explorar, com efeito, 
os mais variados tipos de emoção. Muitos destes temas foram 
aproveitados pela ficção gótica, em sua busca pela produção 
de efeitos de recepção relacionados ao medo e a emoções 
correlatas – o horror, o terror, o sublime, entre outras.

Ganharam destaque, também, a opressão sofrida pela 
mulher e o confinamento, entre outros aspectos sombrios 
da experiência humana. Segundo Sandra Guardini Teixeira 
Vasconcelos (2007, p. 118), esses romancistas acrescentaram 
ao “tecido da vida cotidiana – matéria privilegiada do romance 
feminino – e ao viés sentimental uma dose de ingredientes góticos 
para satisfazer o gosto do público leitor”. Neste contexto, outros 
pontos apresentariam um enfoque maior, como o sobrenatural 
explicado, o enfoque nos anseios e fantasias da mulher, e uma 
narrativa em que o suspense, as revelações e reparações teriam 
um papel fundamental para o desenvolvimento da protagonista.

Diante do exposto, é possível observar que as histórias de 
FC se utilizam da extrapolação ou da criação de novas realidades, 
ciência e tecnologia, para causar sentimentos adversos – tais 
quais medo, tensão e estranheza – como ferramenta de crítica 
contra algum aspecto social polêmico. Provam, assim, seu valor 
como instrumento de suprimento de ideias e argumentos para 
debate e conscientização em temas relevantes à sociedade, 
como o deste artigo: o assédio.

Ao tratar deste tema, é provável que a resposta automática 
da maioria das pessoas seja associar o gênero masculino 
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como agente causador da violência e o feminino como vítima.  
Entretanto, como observamos através do exemplo que trata do 
filme Alien, a FC precisa romper com a realidade conhecida e 
confortável para que incomode seu espectador. Portanto, é de 
extrema relevância analisar como a questão de gênero é abordada 
nas obras de FC, para o posterior desenvolvimento de estratégias 
objetivando o combate ao assédio na contemporaneidade. 
Veronica Hollinger (1999) acrescenta que a FC, como a literatura 
de estranhamento cognitivo, oferece ferramentas de muito valor 
para descontrução de questões, como o assédio feminino.

Objetivamos demonstrar como a Literatura Fantástica, 
principalmente pela sua penetração junto ao universo etário 
escolar, pode ser usada no sentido de promover debates sobre as 
relações de gênero na atualidade. Especificamente, almejamos 
utilizar a narrativa do filme Ex-Machina: Instintos Artificiais (2015) 
para propor estratégias a serem usadas em sala de aula relativas 
à conscientização e discussão contra o assédio feminino.

O procedimento para desenvolvimento deste estudo será 
de caráter bibliográfico-documental. Logo, primeiramente, será 
feita uma análise do lugar de gênero dentro da FC, principalmente 
do subgênero Cyberpunk, e do Gótico. Na sequência, será 
analisado de que modo o filme Ex-Machina permite uma leitura 
de questões de gênero dentro de sua narrativa. Posteriormente, 
será feito o encaminhamento de estratégias que abordem, 
conscientizem e desconstruam a questão do assédio sobre a 
mulher a partir da exibição de cenas do filme supracitado.
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Sabemos que a FC passou por diversas fases ao longo de 
toda sua história e cada uma dessas fases possui sua própria 
temática e forma de abordar questões diferentes. Ainda 
assim, sempre trazendo às suas narrativas os temas da época, 
seja refletindo, seja questionando. Porém, no que diz respeito 
ao papel das mulheres, sejam elas autoras ou personagens, o 
mundo da FC antes dos anos 1960 pode ser classificado como 
predominantemente masculino (FREEDMAN, 2000). Este fato 
ganha relevância maior quando consideramos que o nascimento 
desta vertente romanesca surgiu por meio das mãos e da 
imaginação de uma mulher, Mary Shelley e seu Frankenstein 
(1818).

Frankenstein conta a história de um jovem cientista que 
almeja infundir vida de forma artificial em um corpo humano 
composto de pedaços de cadáveres furtados. A criatura acaba 
ganhando vida após ser submetida à eletricidade. Percebendo 
que criara um monstro, o jovem cientista o abandona à própria 
sorte. A criatura se volta odiosamente contra seu criador e o 
persegue.

Novos elementos se afirmam no texto; como destaca 
Alessandro Yuri Alegrette (2010, p. 41): “Em sua narrativa, Mary 
Shelley procurou substituir a desgastada maquinaria gótica, 
inaugurada em O castelo de Otranto, por um evento verossímil, 
que tem sua origem em um tema que era condizente com sua 
época: a especulação científica”. Componentes inovadores são 
utilizados, também, para a composição dos cenários: “Dentre 
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os elementos românticos, a estética do sublime assume grande 
importância no enredo de Frankenstein, e desloca-se dos 
ambientes fechados para as paisagens naturais” (ALEGRETTE, 
2010, p. 38).

Adam Roberts (2018) afirma que, naquele contexto social, 
a primeira geração de escritoras de FC retratava o feminino em 
bases realistas, através do senso de solidariedade para com 
as outras mulheres. Algumas dessas autoras ainda buscavam 
jogar luz sobre a necessidade de igualdade ao se tratar de seus 
direitos, articulando o feminismo dentro do gênero.

Mary Shelley retrata as personagens femininas de acordo 
com os traços que caracterizavam o papel da mulher na 
sociedade patriarcal do século XIX: abnegadas, sentimentais e 
ocupando posições sociais dedicadas ao lar. Quanto aos homens, 
a eles é confiado o papel de guardiães da razão e do intelecto, 
corroborando com a concepção masculina do trabalho científico 
(ROCQUE; TEIXEIRA, 2011).

Em conformidade com Robin Anne Reid (2009), a 
representação realista do universo feminino em Frankenstein 
ilustra as personagens como meras coadjuvantes, porém 
sem deixar de lado a crítica feminista às relações de poder e 
atribuição de papéis de gêneros diferenciados. O que antecipa 
alguns dos questionamentos abordados pela segunda onda 
feminista, movimento com início datado entre o fim de 1960 e 
início dos anos 70, por sua vez inserido na fase da FC chamada 
de “Nova Onda” (ROBERTS, 2018).
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A Nova Onda pode ser caracterizada como um movimento 
no qual os autores tornaram suas escritas tecnológicas ao 
redor das questões existenciais dos seres humanos, de forma 
a aproximá-las dos indivíduos. De acordo com Adriana Amaral 
(2004), a tecnologia aparece integrada à vida cotidiana, gerando 
o medo da perda da identidade humana em meio aos avanços 
tecnológicos que são revelados pela FC. A autora acrescenta 
que as narrativas, violentas e sexualizadas, carregam um tom 
pessimista sobre as fronteiras da realidade, as relações de poder 
e os elementos tidos como constitutivos do ser humano.

Ademais, o cenário sociopolítico da época é de conquistas 
para o movimento feminista e isso passou a ser retratado por 
autores e autoras da FC nos anos 1970. O questionamento ao 
sexismo e à desigualdade social tornou-se mais ativo ao deixar 
de lado a representação realista da opressão vivida pelo sexo 
feminino, dando espaço à liberdade criativa de se criar novas 
situações e circunstâncias para se colocar a mulher. 

Em sua análise da FC feminista na obra Alien to Femininity: 
Speculative Fiction and Feminist Theory (1987), Marleen S. Barr 
se refere à FC como uma ferramenta educacional poderosa 
que, ao criar utopias cognitivas e críticas, dá visibilidade à falta 
de poder das mulheres, expõe as relações de gênero com o 
requerido choque para causar a desconstrução de parâmetros 
e também fornece realidades com representações alternativas 
de organização, tanto social quanto sexual (FREEDMAN, 2000).

A primeira heroína de FC dos cinemas surge em um 
contexto de liberdade sexual e feminismo. Barbarella é um filme 
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de 1968, estrelado por Jane Fonda, adaptado dos quadrinhos de 
Jean-Claude Forest, em que uma mulher jovem, bonita e sensual, 
protagoniza aventuras corajosas. Apesar da objetificação da 
protagonista, a quebra de tabus prevalece, pois dentre suas 
batalhas, Barbarella vê o despertar do seu desejo sexual, vive 
uma experiência lésbica e causa a destruição de uma máquina 
chamada Orgasmotrom, desenvolvida por um cientista para 
matá-la por excesso de prazer (SAFFOU, 2015). O episódio 
envolvendo Orgasmotrom acabou por se transformar em um 
ícone para representação do prazer cibernético na FC.

O erotismo da Nova Onda retrata a sexualidade de uma 
maneira particular ou, como Leonard G. Heldreth (1986) 
definiu, experimentação sexual sem as limitações impostas pela 
realidade, além do sexo na Terra. A biotecnologia permite meios 
de interação sexual e reprodução assexuada entre essas espécies 
diferentes, estreitando ainda mais a relação homem-tecnologia, 
confundindo os limites entre corpos humanos, tecnologia e 
outras espécies (REID, 2009).

Essa imersão no mundo cibernético nos leva diretamente 
para a fase seguinte da FC: o Cyberpunk. Nos Estados Unidos dos 
anos 1980, a FC vê o início de um novo movimento literário que 
desloca as narrativas utópicas para a distopia do caos urbano 
altamente tecnológico. Nesse cenário, a ciência não resolveu os 
problemas da humanidade, que prometia e colocava em convívio 
o indivíduo marginalizado e a alta tecnologia (LEMOS, 2004).

Na ficção Cyberpunk, a tecnologia passa a integrar, 
substituir partes ou até mesmo a reproduzir o corpo humano por 



81
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

completo, nascendo novas formas de vida, tais quais os ciborgues 
ou androides. Kevin McCarron (1996) define que a interação 
entre o homem e a máquina é indissociável e apresenta-se como 
elemento central na narrativa Cyberpunk.

Para a FC, a inserção dessas novas formas de vida pós-
humana em suas narrativas traz implicações teóricas e práticas 
para o debate, como Featherstone e Burrows (1996) e Amaral 
(2004) exemplificaram: na teoria, na construção da organização 
social e da própria teoria, bem como as subculturas e os estilos 
de vida alternativos; na prática, atuando pela diminuição da 
diferença entre animais, humanos, androides, entre outros.

O texto de Donna Haraway, A Cyborg Manifesto (1989), é 
altamente relacionado quando se trata do estudo das formas 
de vida da narrativa Cyberpunk, principalmente abordando 
questões relativas à identidade de gênero. Segundo a autora, 
a FC usa de metáforas e noções de identidade sexual que são 
muito importantes para o entendimento do mundo atual. Ela 
complementa que “os cyborgs são um mapeamento ficcional da 
nossa realidade social e corporal, além de uma fonte imaginativa 
que sugere algumas associações muito frutíferas” (HARAWAY, 
1989, p. 244).

Uma dessas associações, mais precisamente entre a figura 
do ciborgue e de que forma ele representa a subjetividade 
feminina, é de grande interesse a este trabalho. Seguindo a linha 
de estudo de Haraway (1989), o ciborgue é um híbrido tanto no 
quesito homem-máquina quanto no quesito masculino-feminino, 
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por isso é a chave para a quebra de conceitos como a oposição 
entre homem e mulher.

Outro aspecto muito relevante a se trazer à discussão é a 
componente inteligência artificial: ela, ao mesmo tempo em que 
aproxima os ciborgues de obter sua humanidade, afasta-os ainda 
mais. A engenharia genética e a inteligência artificial criam corpos 
idênticos ao corpo humano, preenchido com biotecnologia que, 
de alguma forma em particular, potencializa o poder do corpo 
cibernético, mas também lhe dá traços do conflito humano de 
ordem existencial.

Dados os conceitos antes apresentados, a escolha do 
filme Ex-Machina, do diretor e roteirista Alex Garland, se deu 
justamente por ter o poder de aproximação entre FC, Gótico e a 
realidade dos atuais alunos, uma vez que a obra foi lançada em 
2015 e se passa no tempo presente. Com classificação indicativa 
de 14 anos, pode ser trabalhada com tranquilidade nos anos 
destinados ao Ensino Médio.

No filme, as novas tecnologias são ferramentas de escape 
aos dualismos humanos, tendo em vista que superam os limites 
do corpo humano físico, abrindo um campo de possibilidades 
que transcendem questões como identidade de gênero, por 
exemplo (FEATHERSTONE; BURROWS, 1996). Em Ex-Machina, as 
diferenças de gênero são maximizadas através da ginoide Ava, 
que é um produto criado por Nathan Bateman, carregando, 
então, a sua assinatura, reflexo das circunstâncias e relações 
sociais de sua produção (SILVA, 2007).
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Ex-Machina conta a história de Caleb, um jovem 
programador que, após ganhar um sorteio na empresa onde 
trabalha, a Blue Book, vai passar uma semana na mansão do 
recluso empregador, Nathan. Chegando à mansão, Caleb descobre 
que seu chefe construiu uma andróide com inteligência artificial, 
e que ele será a parte humana do Teste de Turing, cujo objetivo 
é dizer se a inteligência artificial criada tem consciência. No 
decorrer dos sete dias e das sete sessões que compõem o teste, 
Caleb vai conhecendo Ava e se envolvendo emocionalmente 
com a andróide, que o manipula para que este a ajude a fugir. 
Caleb descobre, mais tarde, que este é um dos objetivos de 
Nathan: avaliar a capacidade de persuasão e manipulação de 
sua criatura. Na conclusão, Ava se liberta do criador-opressor, 
camufla-se de humana com a pele, cabelos e roupas das outras 
andróides que se encontram inativas no armário, abandona 
Caleb preso na mansão, pega o helicóptero no lugar dele e vai 
experienciar o mundo, como ela sempre sonhou: no cruzamento 
de uma rua, objetivando ter uma visão concentrada e mutável 
da vida humana.

Para este estudo, serão relevantes duas personagens: Ava e 
Kyoto, ambas ginoides produzidas por Nathan. Ava, protagonista 
do filme, passa pelo Teste de Turing, que, segundo Caleb, “é 
quando um humano interage com um computador. E se o 
humano não souber que está interagindo com um computador, 
o teste foi bem-sucedido” (EX-MACHINA, 2015). Kyoto, apesar 
de ser uma personagem secundária, também será analisada, já 
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que, enquanto Ava é constituída de segurança e de uma espécie 
de empoderamento, Kyoto é emudecida pelo criador, sendo 
objetificada durante todo o filme.

Se, para Suvin (1979), uma obra de ficção científica 
deve causar o estranhamento cognitivo no espectador e, para 
Rieder (2012), esse estranhamento irá se referir à presença de 
elementos irreais, estranhos ao mundo real, aquele habitado 
pelo espectador, Ex-Machina carrega tais características, 
principalmente no que tange à personagem de Nathan, 
responsável pelo comportamento frio e recluso. No filme, a 
tecnologia integrada à vida humana gera a perda da identidade 
humana e cria utopias que dão visibilidade à falta de poder 
da mulher, expondo, portanto, as relações de gêneros. Outra 
característica da FC na obra em relação ao papel feminino faz-se 
presente através da teoria de Haraway (1989), que se atenta à 
subjetividade feminina, ressaltando o ciborgue híbrido enquanto 
homem-máquina e masculino-feminino: por que em forma 
feminina?

No que diz respeito aos elementos góticos, Vasconcelos 
(2007) aponta, como algumas características, a abordagem 
dos sentimentos e emoções, os efeitos melodramáticos e as 
ameaças às protagonistas indefesas, que podem ser percebidos 
em Caleb, através de suas falas e expressões faciais, e em Kyoto 
que, apesar de não falar, demostra a frieza que só a tristeza é 
capaz de emitir.

Outro ponto importante é quando Caleb, durante o Teste 
de Turing realizado com Ava, desencadeia questionamentos 
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existenciais essenciais para a trama quando decide embebedar 
Nathan e, secretamente, descobrir a caminhada do criador até 
ali. A partir das informações descobertas por Caleb, Ava toma 
conhecimento de sua verdadeira natureza, ao passo que instaura 
dúvidas em Caleb ao levantar a questão sobre ele mesmo ser 
um ciborgue, ao ponto de chegar a cortar-se para verificar a 
existência de fios e conexões.

 A vida das ginoides e sua relação com a vida humana 
revelam subjetividades não atreladas ao corpo físico enquanto 
carne e osso, que podem ser entendidas sob um viés de 
entrelaçamento entre os quesitos cultural, social e tecnológico 
(FEATHERSTONE; BURROWS, 1996). Através da natureza 
questionadora do ciborgue, é possível observar a representação 
feminina da tecnologia em Ex-Machina (2015). Paula Puhl e 
Adriana Amaral (2008), no texto O feminino na tecnologia – uma 
proposta de leitura dos andróides de Blade Runner a partir de 
Donna Haraway, explicam a presença de três características que 
evidenciam a analogia do ciborgue com a identidade feminina: a 
submissão, os sentimentos e a alteridade.

Em Ex-Machina, essas três características podem ser 
observadas da seguinte maneira: submissão – na narrativa, 
os androides são escravizados, controlados pela relação de 
poder com os humanos, assim como as mulheres ainda são 
reféns do controle exercido por figuras masculinas em diversas 
culturas; sentimentos – a sensibilidade, um traço normalmente 
relacionado com a feminilidade, faz parte da construção da 
identidade de Caleb, o qual demonstra sentimentos mais 
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exacerbados que os da própria Ava; alteridade – em Ex-Machina, 
o que é distinto e representa uma oposição é o confronto entre 
homem e inteligência artificial, assim como a identidade feminina 
é a alteridade do masculino, desencadeando questionamentos, 
como a relação entre Ava e Caleb.

A figura do personagem Nathan e sua relação com as 
ginoides é a própria afirmação do poder masculino sobre o 
feminino, principalmente com relação à Kyoto, com quem 
ele desenvolve maior proximidade. Em suas cenas juntos, o 
personagem comete várias formas de assédio contra Kyoto, 
como: o emudecimento, o confinamento e a personalidade 
sexual. Em determinada cena, Caleb pergunta a Kyoto onde está 
Nathan. Como a ginoide foi programada para não se comunicar, 
ou seja, não entender o que dizem e não responder, começou a 
desabotoar a blusa na intenção de praticar sexo com Caleb.

Diante dessas informações, de que maneira isso pode 
ser levado para a sala de aula, com foco no Ensino Médio? 
Existem três pontos que merecem relevância nesta discussão: 
construção cultural – consiste no fato de a mulher ser “criada” 
e “programada” dentro de uma sociedade patriarcal, em que 
está sujeita, constantemente, ao domínio masculino; fragilidade 
– enquanto “criação programada” como sexo frágil, ainda em 
uma sociedade patriarcal, quais chances têm as mulheres de 
se mostrarem fortes e independentes?; identidade – e quem 
sou eu, enquanto mulher, nessa sociedade patriarcal? Um ser 
independente e forte, ou somente uma “criação programada”?
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A relação dos androides de Ex-Machina entre si evidencia 
a visão de Haraway (1989) quanto aos ciborgs e seu papel na 
desconstrução do contexto sociocultural dualista, baseada na 
transformação das relações sociais. As novas formas de vida das 
narrativas Cyberpunk problematizam status e definem novos 
níveis de subversão às relações de poder existentes, que são 
fortalecidas, dentre outros fatores, pela diferença de gêneros.

Puhl e Amaral (2008) acrescentam que o gênero híbrido 
do androide, porém afinado com o feminino, desloca o eixo 
das relações de poder de gênero do dualismo para a dialética 
nos debates de temas definidos pela dominação proposta pela 
superioridade do gênero masculino.

Notamos, então, que a FC, considerada uma literatura 
responsável por causar estranhamento a seus leitores e 
espectadores, é composta por narrativas que abordam a vida da 
sociedade em um cenário marcado pelos avanços da ciência e da 
tecnologia. O gênero se utiliza dessa ferramenta para exagerar 
elementos presentes na vida real ou criar novos, de maneira a 
colocar bem na frente das pessoas seus maiores medos, dentre 
eles a perda de sua identidade humana para a tecnologia.

À vista disso, tanto a FC quanto o Gótico são capazes de 
criticar socialmente os mecanismos que estruturam a vida em 
sociedade, mostrando-se elementos de grande valor para a 
abertura do diálogo em torno de temas polêmicos, provando 
seu valor como estratégia de debate no ambiente escolar em 
busca da conscientização dos alunos acerca de situações como 
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o assédio, por exemplo. Uma violência, muitas vezes, não 
identificada pela vítima, seja pela falta de informações, seja pela 
imposição a situações de submissão, ambas ocorridas por parte 
da sociedade patriarcal na qual está inserida, em que o papel 
feminino ainda é sinônimo de submissão ao masculino.

Assim, ao apresentar uma proposta de debate, a FC e o 
Gótico também informam e alertam seu leitor/espectador. Nesse 
tocante, o Cyberpunk é um ótimo representante do gênero, pois 
apresenta elementos que questionam desigualdades, propõem 
novas fórmulas sociais e a desconstrução de padrões, como 
as ginoides, estudadas neste artigo através dos exemplares 
retratados em Ex-Machina. No filme, os androides mulheres 
são, em sua maioria, criadas com funções ligadas à satisfação do 
prazer masculino.

Por fim, a partir das cenas e das falas apresentadas pelo 
filme, será possível, em sala de aula, conscientizar os alunos 
sobre o caráter duvidoso de certas situações, informando e 
prevenindo que se tornem vítimas ou até mesmo protagonistas 
de atitudes violentas, principalmente contra mulheres. Ademais, 
com as discussões sobre o papel da mulher enquanto cidadã 
em uma sociedade patriarcal, sobretudo quando abraçarem a 
problematização da construção cultural da fragilidade do sexo 
feminino e a descoberta de sua identidade, será praticável, 
enfim, permanecer na luta constante e diária para um mundo 
melhor.
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O CONTROLE DA ORDEM E 

MECANISMOS DO PODER DISCIPLINAR 

NA (ANTI) UTOPIA DE O DOADOR DE 

MEMÓRIAS

Léa Evangelista Persicano

“— As coisas podiam mudar, Gabe – Jonas continuou a falar. 
— Podiam ser diferentes. Não sei como, mas deve haver um jeito 

qualquer para fazê-las ficar diferentes. Podia haver cores. E avós – 
acrescentou, fitando o teto de seu dormitório através da penumbra. 

— E todo mundo teria as lembranças. Você sabe das lembranças – 
murmurou, virando-se para o berço.”

(LOWRY, 2014, p. 133)

Considerações iniciais

O presente texto consiste em um exercício de análise 
do primeiro volume de O doador de memórias (2014), objeto 
de estudo da nossa tese de doutorado na área dos Estudos 
Literários. Embasamo-nos nos seguintes escritos de Michel 
Foucault: A sociedade punitiva (2015), Vigiar e punir (2009), 
O sujeito e o poder (2013) e A arqueologia do saber (2005). As 
noções conceituais acionadas são: panoptismo, poder disciplinar, 
relações de saber-poder e resistência; associadas, na medida do 
possível, ao enunciado enquanto função enunciativa.

Nosso objetivo é pensar sobre o controle da ordem e 
mecanismos do poder disciplinar, em uma sociedade que prima 
pelo mesmo, que aboliu de seu cotidiano o diferente perigoso. É 
conduzida por um governo totalitário, que se utiliza de discursos 
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do bem comum e da igualdade como um modo de sujeição dos 
indivíduos, e age sobre suas condutas tornando-os dóceis e 
úteis, em uma espécie de “acordo consentido”.

O panoptismo, o poder disciplinar, relações de 

saber-poder e resistência

Em O doador de memórias, de Lois Lowry, algo extremamente 
marcante são as formas simbólicas de panoptismo, seja por 
tecnologias, unidade familiar, rituais diários e ritos de passagem, 
profissões atribuídas, medicalização, precisão de linguagem, 
uso de roupas uniformes designadas. Dentro de uma fronteira 
bastante delimitada, com espaços cuidadosamente organizados 
e bem definidos, encontramos uma comunidade que parece 
viver em perfeita harmonia, cujos atos de seus membros 
circunscrevem-se às atividades cotidianas e de bem comum a 
essa comunidade.

Os dias, normalmente, são assim programados: “no ritual 
da manhã, [...] todos os membros da família contavam seus 
sonhos” (LOWRY, 2014, p. 38); a maioria dos indivíduos tomava 
sua medicação matinal, antes de eles saírem das residências e 
ocuparem-se, ao longo do dia, de seus afazeres escolares, sociais 
(trabalhos voluntários) e profissionais; à noite, “o relato noturno 
dos sentimentos” (LOWRY, 2014, p. 8), além dos horários-padrão 
de se acordar/levantar, alimentar, recreação, deitar/dormir. Tudo 
isso acompanhado/controlado de perto pelos olhos e ouvidos 
dos Anciãos (“olhos do grande irmão”), isto é, por câmeras e 
alto-falantes espalhados por aquele espaço predominantemente 
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urbano, assim como pelos olhos e ouvidos da massa de indivíduos, 
que já introjetaram os efeitos desse panoptismo e se sujeitaram 
a ele.

A rotina desses indivíduos nos lembra a descrição de 
Foucault, na Aula de 21 de março de 1973, que compõe o livro A 
sociedade punitiva:

Imaginemos uma sociedade [...] cujo uso do 
tempo seria o seguinte: levantar-se às 5h50 para 
se arrumar, tomar café; fábrica das 6h10 às 20h15, 
com intervalo de uma hora para as refeições; 
ceia, prece e cama às 21h. [...] Os passeios eram 
feitos sob vigilância constante de um pessoal 
religioso, também encarregado da administração 
da casa e da direção das fábricas. [...] era preciso 
evitar misturas, devendo reinar constantemente 
o mesmo espírito. (FOUCAULT, 2015, p. 185-186)

Essa descrição refere-se ao dia a dia dos internos de uma 
fábrica de tecidos (tecelagem de seda), na comuna francesa 
Jujuriex, em 1840. Ainda que sejam comunidades distintas – 
com localizações espaço-temporais e configurações históricas 
diferentes, assim como “desenhadas” por materialidades 
diversas (texto literário e texto de regulamento) – constituem-
se utopias “em que o corpo do operário [colaborador] é 
literalmente encadeado ao aparato de produção [do bem 
comum]” (FOUCAULT, 2015, p. 186).

Para que essas utopias funcionem, parafraseando 
Foucault (2015), acontece uma meticulosa atividade de pesquisa 
arquitetônica, a fim de se construir estabelecimentos/ espaços 
que garantam níveis ideias de vigilância e o princípio que a norteia 
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é o do panoptismo. Esse dispositivo “organiza unidades espaciais 
que permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente. [...] 
A visibilidade é uma armadilha” (FOUCAULT, 2009, p. 190). Eis 
alguns efeitos importantes do Panóptico, de Jeremy Bentham, 
apresentado-nos por Foucault (2009) em Vigiar e punir:

Fazer com que a vigilância seja permanente em 
seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua 
ação; [...] que esse aparelho arquitetural seja 
uma máquina de criar e sustentar uma relação de 
poder independente daquele que o exerce: enfim, 
que os detentos [indivíduos] se encontrem presos 
numa situação de poder de que eles mesmos são 
os portadores. (FOUCAULT, 2009, p. 191)

Os indivíduos se encontram tão atados a essa rede de 
vigilância, tão subjetivados por ela, que exercem poderes nas 
interações consigo mesmo e com os outros, quando essas são 
permitidas. Em O doador de memórias, nos espaços públicos, 
tocar uns aos outros é proibido e alvo de sanções; apenas em 
alguns espaços – como nas residências, no Centro de Cuidados à 
Infância e na Casa dos Idosos – toques são permitidos, mas com 
reservas. Igualmente, a nudez é proibida, com raras exceções: 
“Era contra as regras crianças ou adultos olharem a nudez dos 
outros: mas as regras não se aplicavam às crianças-novas [bebês] 
nem aos Idosos” (LOWRY, 2014, p. 34); parece ser até mesmo 
uma proibição do indivíduo para consigo mesmo, pois Jonas (o 
personagem principal) mantinha-se coberto durante suas trocas 
de roupa, apesar de um leve aborrecimento que isso lhe causava.

E essa condição parecia tão natural que “Espelhos eram 
raros na comunidade; não eram proibidos, mas não havia 
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realmente a necessidade de possuí-los, e ele [Jonas] nunca 
se dera ao trabalho de olhar muito para si, mesmo quando se 
encontrava num lugar onde existia algum espelho” (LOWRY, 
2014, p. 25). A regra do desligar-se de si e dedicar-se ao bem 
comum é tão forte entre os membros da comunidade que a 
quase ausência de toques, a nudez somente em situações de 
banho, e o desconhecimento do beijo, do afeto e do sexo são 
traços fortes dessa sociedade, possibilitando que seus membros 
canalizem suas energias para uma única finalidade: serem dóceis 
e úteis socialmente.

Os saberes permitidos ou não a essa sociedade compõem 
o seu sistema de valores, de verdades e determinados indivíduos 
ou grupo (Comitê dos Anciãos) se serve(m) do panoptismo 
para “conduzir” as ações de seus membros, em “uma espécie 
de laboratório de poder. Graças a seus mecanismos de 
observação, ganha em eficácia e em capacidade de penetração 
no comportamento dos homens” (FOUCAULT, 2009, p. 194), 
consistindo uma “anatomia política” que tem por objeto e fim as 
relações de disciplina, que se centra no detalhe.

Vejamos algumas técnicas da disciplina relativas “à 
distribuição dos indivíduos no espaço”: a cerca – “a especificação 
de um local heterogêneo a todos os outros e fechado em si 
mesmo”; o quadriculamento – “Cada indivíduo no seu lugar; e em 
cada lugar, um indivíduo”; as localizações funcionais – “Lugares 
determinados se definem para satisfazer não só à necessidade 
de vigiar, de romper as comunicações perigosas, mas também 
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de criar um espaço útil”; a posição na fila – “o lugar que alguém 
ocupa numa classificação” (FOUCAULT, 2009, p. 137-140).

Tais técnicas podem ser visualizadas, em O doador de 
memórias, da seguinte maneira: a cerca está para a barreira 
que divide os locais de possível circulação pelos indivíduos 
de Alhures – um lugar para onde vão os Idosos, as crianças-
novas (bebês) que não atendem ao padrão para integrarem 
a comunidade e aqueles/as que por algum motivo falham em 
sua missão/atribuição; o quadriculamento é entendido como 
os rituais diários a que cada indivíduo é submetido para que a 
ordem se mantenha, lembrando que um indivíduo não se envolve 
amorosamente com nenhum outro (nas unidades familiares, 
não há afeto, sexo, o pai e a mãe apenas cuidam das crianças 
produzidas em laboratório até assumirem a vida adulta e depois 
esse núcleo/essa célula se desfaz); as localizações funcionais 
referem-se às Atribuições profissionais indicadas/ decididas pelos 
Anciãos dentro de um campo de possibilidades, após moldarem 
as crianças, padronizando seus comportamentos, desde bebês 
até completarem 12 anos, quando acontece a Cerimônia de 
Doze; a fila, por sua vez, relaciona-se aos números que os bebês 
recebem ao nascer, antes do nome, e que determinam a ordem 
de chamada durante a referida cerimônia (e outras anteriores), 
esses números também funcionam como um mecanismo de 
repreensão quando uma criança se comporta mal.

Quanto ao controle das atividades, no poder disciplinar, 
Foucault (2009, p. 144-150) discrimina: “o horário, a elaboração 
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temporal do ato, o corpo e o gesto em correlação, a articulação 
corpo-objeto, a utilização exaustiva”. Os indivíduos têm sua 
rotina meticulosamente controlada por horários, tudo que é 
feito é organizado temporalmente para que não haja perdas, 
existe um programa a cumprir, o corpo e o gesto se alinham para 
o alcance da eficácia e da rapidez, o corpo se torna aparato de 
produção e, nesse processo, incorpora a exaustão tornando-a 
algo natural.

Como descrito anteriormente, a rotina na comunidade de 
O doador de memórias é engendrada por esse tipo de controle 
disciplinar, só que de um modo mais sutil. Do amanhecer ao 
anoitecer, e por que não considerar durante o sono (uma vez 
que os sonhos precisam ser contidos), os indivíduos devem estar 
atentos às regras de convivência, que passam por: ingestão 
de medicação diária (a fim de evitar sensações, emoções, 
lembranças, dores), cumprimento de afazeres diários sem 
comprometer a produtividade individual e coletiva, refeições 
em horários fixos, uso de uniformes, obediência a toques de 
se levantar/se recolher, não mentir (com exceção do Doador e 
do Recebedor de Memória), cortesia (em não fazer perguntas a 
ninguém), o treinamento exaustivo quando do recebimento das 
Atribuições funcionais.

Na Cerimônia de Doze, um dos ritos de passagem mais 
expressivos nessa sociedade, no discurso de abertura, que 
variava pouco de um ano para outro (mas não era o mesmo, 
pois a enunciação caracteriza-se por ser singular) e era quase 
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recitado pelo líder comunitário eleito de dez em dez anos, 
recorda-se “o tempo da infância e o período de preparação, as 
futuras responsabilidades da vida adulta, a profunda importância 
da Atribuição, a seriedade do treinamento que os esperava” 
(LOWRY, 2014, p. 55). Com ênfase na regra das localizações 
funcionais, o enunciado a seguir proferido pela Anciã-Chefe 
propicia um efeito de diferenciação, de liberdade:

— Esta é a ocasião – começou ela, olhando direto 
para eles – em que reconhecemos as diferenças. 
Vocês, Onzes, passaram todos os anos até agora 
aprendendo a adaptar-se, a padronizar seus 
comportamentos, a controlar todo impulso que 
pudesse separá-los do grupo. Hoje, porém, nós 
acatamos suas diferenças. Elas determinaram o 
futuro de cada um de vocês.
(LOWRY, 2014, p. 64-65, grifo nosso)

Conforme os mecanismos controladores do discurso 
e “na medida em que o sujeito do enunciado é uma função 
determinada”, “um lugar determinado e vazio que pode ser 
ocupado por indivíduos diferentes” (FOUCAULT, 2005, p. 105; 
107), nessa Cerimônia, quem normalmente ocupa esse lugar 
é aquela/e que representa a comunidade, que pronuncia as 
decisões do Comitê de Anciãos após uma meticulosa observação 
de seus liderados.

No caso do referencial do enunciado, ele “forma o lugar, a 
condição, o campo de emergência, a instância de diferenciação 
dos indivíduos ou dos objetos, dos estados de coisas e das 
relações que são postas em jogo pelo próprio enunciado”, 
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como afirma Foucault (2005, p. 103) em A arqueologia do 
saber. Desse modo, a diferenciação ocorre na proporção em 
que os jovens são chamados por números (os de “batismo” 
acrescidos da idade atual), de acordo com sua posição na fila, 
e recebem crachás com as novas designações, isto é, a partir 
desse momento ficarão conhecidos e serão tratados pelo nome/
status de suas Atribuições, pelo que foi enunciado/construído 
sociohistoricamente a respeito delas.

No momento de entrega dos crachás, é repetido pela 
Anciã-Chefe um enunciado no seguinte formato: “– [nome da 
criança], seguido de um agradecimento padrão”, ou seja, “– 
Asher, obrigada por sua infância” (LOWRY, 2014, p. 60), como 
uma espécie de mantra. O efeito dessa repetição, apesar de 
parecer da ordem do mesmo (deixar a infância e assumir a vida 
adulta), possui suas singularidades, pois o que espera cada um 
dos Onze (essa é a idade dos jovens habilitados a participarem da 
Cerimônia) são destinos funcionais diferentes. Isso nos remete a 
Foucault, quando cogita “que a descrição do nível enunciativo 
[...] pode ser feita [...] pela análise das relações entre o enunciado 
e os espaços de diferenciação, em que ele mesmo faz aparecer 
as diferenças” (2005, p. 103).

Para espanto e preocupação de todos, do número dezoito 
pulou-se para o vinte. Jonas pensou que havia sido um engano, 
mas ele (como os outros) sabia que a Anciã-Chefe não falhava, 
principalmente na Cerimônia de Doze. Após o término das 
Atribuições, ela se pronunciou:
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— Sei que todos estão preocupados. Acham que 
cometi um engano. [...]

— Jonas não foi indicado para uma atribuição, ele 
foi escolhido. [...]

— Jonas foi escolhido para ser o nosso próximo 
Recebedor de Memória. [...]

— Uma escolha dessas é muito, muito rara – 
disse a Anciã-Chefe para a plateia. — Nossa 
comunidade tem apenas um Recebedor. É ele 
quem treina seu sucessor. Já faz muito tempo que 
temos nosso Recebedor – continuou. [...]

— Fracassamos em nossa última escolha – 
declarou solenemente a Anciã-Chefe [...].
(LOWRY, 2014, p. 64-65, grifo da autora)

E a Anciã-Chefe prosseguiu dizendo que Jonas seria o novo 
Recebedor de Memória, pois possui uma qualidade em potencial 
que o diferencia dos demais – a Capacidade de Ver Além –, 
conforme lhes contou o atual Recebedor, e que precisaria 
desenvolvê-la, via treinamento, junto com a sabedoria, pois já 
havia desenvolvido a inteligência, a integridade e a coragem, 
os outros atributos necessários para se passar à vida adulta 
nos moldes que lhe foram desenhados, em uma esfera de 
possibilidades. O poder se exerce/é exercido, como ressalta 
Foucault (2013), pela condução de condutas, no ordenamento 
das probabilidades, em ações sobre ações.

A Anciã-Chefe enfatiza que os jovens continuam em 
observação e treinamento, a fim de se desenvolver os atributos 
necessários a cada exercício de função e que determinados 
comportamentos ainda serão ajustados no período de 
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treinamento. Isso se dá conforme o que entendemos pelo 
controle das atividades no poder disciplinar, explicitadas por 
Foucault (2009) e elencadas por nós anteriormente. Uma 
ressalva, entretanto, é feita pela Anciã-Chefe: “— [...] Mas o 
Recebedor-aprendiz não pode ser observado, não pode ser 
modificado. Isso está explícito nas regras. Ele deve ficar sozinho, 
isolado, enquanto é preparado [...]” (LOWRY, 2014, p. 65), o que 
nos rememora técnicas do controle exercido sobre os indivíduos 
em relação à sua distribuição no espaço.

Como a função de Jonas, o agora Recebedor de Memória, 
significa risco para a comunidade, ele ficará distante dos demais. 
Seu treinamento será no Anexo, ao fundo da Casa dos Idosos, 
onde uma porta (a única que fica trancada) funciona com uma 
cerca; no quadriculamento, pressupõe-se que o Recebedor-
aprendiz e o Doador (que nesse espaço do Anexo reside) 
ficarão isolados da comunidade e próximos das memórias, pois 
“Importa estabelecer as presenças e as ausências, saber onde e 
como encontrar os indivíduos, instaurar as comunicações úteis, 
interromper as outras” (FOUCAULT, 2009, p. 138). Não podemos 
esquecer que tal distribuição possui exigências específicas, uma 
vez que se necessita “ligar a distribuição dos corpos [dóceis e 
úteis], a arrumação espacial do aparelho de produção e as 
diversas formas de atividade na distribuição dos ‘postos’” 
(FOUCAULT, 2009, p. 140).

A partir de então, Jonas – que fica de início confuso, 
desesperado (se assim pudermos nos expressar, haja vista os 
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indivíduos dessa comunidade serem “mornos” em relação às 
emoções) – passa a ser olhado e tratado com reservas pelos 
outros. Essa situação também nos remete à discussão de 
Foucault (2013) em O sujeito e o poder, ao tratar das relações 
que envolvem poder e resistência:

Por um lado, afirmam o direito de ser diferente 
e enfatizam tudo aquilo que torna os indivíduos 
verdadeiramente individuais; por outro, atacam 
tudo aquilo que separa o indivíduo, que quebra 
sua relação com os outros, fragmenta a vida 
comunitária, força o indivíduo a se voltar contra 
si mesmo e o liga à sua própria identidade de um 
modo coercitivo. (FOUCAULT, 2013, p. 277)

Com as nomeações, os jovens indivíduos têm suas 
diferenças “reconhecidas”, “acatadas”, conforme o que foi 
enunciado pela Anciã-chefe em nome do Comitê e é justamente 
essas diferenças que “determinaram” o futuro de cada um dos 
jovens, em suas profissões, para as quais foram de certo modo 
“treinados” ao longo da infância e o continuarão sendo. Isto é, 
tem-se o jogo do diferente e do mesmo, em um processo de 
identificação/ desidentificação, a fim de que as estratégias de 
poder continuem operando do indivíduo em relação a si mesmo, 
deste para o grupo, do grupo para aquele, em uma rede em que 
os vetores sejam multidirecionais e muitas vezes sutis.

Foucault (2013) esclarece que se trata de uma forma de 
poder, uma técnica que se aplica

à vida cotidiana imediata, que categoriza 
o indivíduo, marca-o com sua própria 
individualidade, liga-o à sua própria identidade, 



103
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

impõe-lhe uma lei de verdade, que devemos 
reconhecer e que os outros têm de reconhecer 
nele. É uma forma de poder que faz dos indivíduos 
sujeitos. (FOUCAULT, 2013, p. 278)

Os indivíduos ficam sujeitos ao(s) outro(s) e a si mesmos, em 
uma ação de governamentalidade, que pressupõe a liberdade, 
“entendendo-se por isso sujeitos individuais ou coletivos que 
têm diante de si um campo de possibilidades em que diversas 
condutas, diversas reações e diversos modos de comportamento 
podem acontecer” (FOUCAULT, 2013, p. 289). Eis porque a 
Cerimônia de Doze é um rito de passagem operante e uma espécie 
de divisor de águas para os jovens, suas unidades familiares, a 
comunidade em si, o Comitê de Anciãos – assemelhando-se, em 
muitos aspectos, ao momento de colação de grau da graduação 
(acadêmica) em nossa sociedade, onde o nome da profissão 
e o seus status sociohistórico “colam” em nós, indivíduos/
sujeitos, possibilitando maior ou menor reconhecimento social 
e financeiro, determinados tipos de conduta, certas cobranças 
pessoais e/ou grupais –, em que ocorre pretensamente uma 
despedida (nem sempre consentida) da infância e uma assunção 
da vida adulta. A partir dessa ocasião, cada um “Seria um adulto, 
como seus pais, apesar ainda de novo e destreinado” (LOWRY, 
2014, p. 55), o que causa certas apreensões.

Quando Jonas assume seu treinamento, fica sabendo, 
via o Doador de Memória, que membros daquela comunidade 
“fizeram a opção” pela uniformidade, pelo mesmo, ou seja, a 
liberdade de escolha faz-se presente desde tempos imemoriais:
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— Nosso povo fez essa opção, a opção de ir para 
a Mesmice. Antes do meu tempo, antes do tempo 
anterior ao meu, muito tempo atrás. Desistimos 
das cores quando desistimos do sol e acabamos 
com as diferenças. – Calou-se e ficou pensando 
um instante. — Adquirimos controle sobre muitas 
coisas. Mas tivemos de abrir mãos de outras. 
(LOWRY, 2014, p. 99-100, grifo nosso)

Esse Ancião, que vive à margem dos demais por ter acesso 
a saberes proibidos aos outros (saberes esses advindos de 
lembranças, memórias), afirma que o controle existe, que ele 
se exerce sobre várias coisas: atividades, indivíduos. O que nos 
sugere que o poder atua em várias direções e tem na liberdade sua 
“condição de existência”, “e, ao mesmo tempo, sua precondição, 
uma vez que é necessário que haja liberdade para que o poder 
se exerça, além de ser seu suporte permanente” (FOUCAULT, 
2013, p. 289). Quando o povo optou pelo controle relativo à 
Mesmice, tudo o que compõe a sociedade foi direcionado a uma 
determinada padronização, haja vista que “as relações de poder 
se enraízam profundamente no nexo social” (FOUCAULT, 2013, 
p. 290).

Na escolha da Mesmice, da uniformidade, do padrão, das 
cores restritas ao branco e preto, como ressalta o Doador no 
enunciado a seguir, entendemos que a variedade, o diferente, 
o estranhamento, a dor foram abolidos do convívio social, a 
fim de que determinado tipo de equilíbrio se presentificasse 
cotidianamente entre os membros dessa comunidade:

— [...] Houve um tempo, aliás, e você verá isso 
mais tarde nas lembranças, em que a pele tinha 
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muitas cores diferentes. Mas isso foi antes de 
irmos para a Mesmice. Hoje em dia a pele de 
todos é a mesma [...].

O Doador deu uma risada inesperadamente.

— Nunca obtivemos controle completo sobre a 
Mesmice [...]. (LOWRY, 2014, p. 98-99, grifo nosso)

Durante a instrução a Jonas, que se surpreende – junto de 
nós leitores – com essas revelações, acontece a risada inesperada 
do Doador. Inesperada para o jovem, pelo fato de não serem 
permitidas manifestações assim no convívio social e também 
porque antecede uma reflexão acerca de que o controle, o poder, 
escapam. “O poder só se exerce sobre ‘sujeitos livres’, enquanto 
‘livres’ [...]. Não há relação de poder onde as determinações 
estão saturadas [...] mas apenas quando ele pode se deslocar e, 
no limite, escapar” (FOUCAULT, 2013, p. 289).

Lembremo-nos que, nessa sociedade, os indivíduos vivem 
em um sistema em que o panoptismo funciona como os olhos 
que veem e os ouvidos que escutam, ou seja, por câmeras 
(invisíveis à maioria da população) e alto-falantes (visíveis a 
todos) espalhados por todos os cantos que compõem aquele 
espaço predominantemente urbano, assim como os indivíduos 
que exercem esse papel em relação aos outros e a si mesmos. 
O Doador era o único que tinha permissão para desligar o alto-
falante (que se diferenciava dos outros por ter o botão “desliga”) 
durante a instrução do Recebedor; entretanto, a câmeras eram 
instaladas sem que se soubesse delas e ficavam ligadas para 
eventuais inspeções futuras. Ambos eram os únicos que podiam 
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mentir, pois não podiam relatar as experiências advindas das 
memórias e com restrições a remédios (pois muitos bloqueiam a 
euforia e/ou a dor propiciada(s) pelo acesso às memórias), sem 
permissão, porém, para ficar sem ingerir a pílula matinal.

A princípio, “A restrição aos remédios o aborreceu [a 
Jonas]. Os cidadãos sempre tinham remédio à disposição; até 
as crianças, através dos pais.” (LOWRY, 2014, p. 73), mas com o 
tempo percebeu que a não ingestão de medicação o tirava da 
Mesmice, da ausência de emoções e de sentimentos, que passara 
a conhecer. Aderiu, inclusive, a um mecanismo para resistir ao 
poder: deixou de tomar “sua pílula. Algo em seu íntimo, algo 
que crescera dentro dele através das lembranças, disse-lhe para 
jogá-la fora” (LOWRY, 2014, p. 134). E apesar de se sentir culpado 
e encabulado com sonhos noturnos prazerosos, “sabia que não 
podia mais voltar para o mundo de ausência de sentimentos em 
que vivera por tantos anos” (LOWRY, 2014, p. 136).

Muitas mudanças, então, ocorrem à medida que Jonas 
experiencia as lembranças e as memórias sociais. E com o tempo 
abdica do cargo de Recebedor, com a anuência do Doador, 
fugindo para além da fronteira levando Gabriel, conforme um 
plano que articularam e que acontece em partes. Jonas age na 
tentativa de salvar esse bebê – que ficou em sua unidade familiar 
por um tempo – da Cerimônia de Dezembro, momento em 
ocorre a acolhida social de algumas crianças-novas e a dispensa 
para Alhures daquelas que não se adequam às necessidades de 
perfeito funcionamento dessa sociedade. Jonas sabia e sentia 
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que Gabriel seria também um Recebedor de Memória, pois vinha 
transmitindo memórias sociais para ele pelo toque, durante o 
treinamento.

Considerações finais

Por meio desse exercício de análise do texto literário O 
doador de memórias na perspectiva foucaultiana do controle da 
ordem e de mecanismos do poder disciplinar, entendemos que, 
na comunidade da infância de Jonas, praticamente nada mudou, 
de início, para a maioria dos indivíduos que permaneceram 
naquele espaço delimitado pela fronteira. É como se quase 
tudo ainda funcionasse bem, naquela utopia, com os corpos 
dos indivíduos encadeados ao aparato de produção (FOUCAULT, 
2015), mas o que se temia acontece: no contato e na experiência 
com as memórias sociais, Jonas tem acesso a saberes proibidos e 
abolidos do convívio social, em razão da escolha de representantes 
do povo pela padronização (Mesmice). Esses saberes causam a 
Jonas dores, revolta e desejo de mudança.

Esse era o risco que Jonas e/ou a comunidade corria, 
quando o Comitê de Anciãos o escolheu para essa função/
missão e, mais uma vez, o Doador falha aos olhos e ouvidos 
“atentos” do Comitê, na fase de treinamento do Recebedor. 
A partir de então, o que acontecerá com as memórias e as 
lembranças? O que elas vão ocasionar aos indivíduos? O que 
ocorreu, entretanto, na perspectiva do próprio Doador e do 
Recebedor de Memória, não foi uma falha, mas algo que escapa 
ao controle e que é característico das relações de saber-poder: a 
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presença da resistência. Assim, em um ato resistente e rumo ao 
“desconhecido”, Jonas foge e leva Gabriel consigo, pois este não 
atingiu os parâmetros biológicos para ser aceito socialmente. 
O novo dissidente busca uma forma de lidar com aquela dura 
realidade que vislumbra, antes enevoada pela utopia que o 
circundava.
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O ESPAÇO DO HORROR: UMA ANÁLISE 

DOS LUGARES DO MEDO EM O CONTO 

DA AIA

Mirian Lúcia Ferreira

Mesmo que o auge da literatura gótica tenha sido, sobretudo, 
na Inglaterra setecentista, ainda encontramos obras com fortes 
elementos góticos em narrativas literárias contemporâneas. 
O romance distópico O conto da aia, da escritora canadense 
Margaret Atwood, escrito em 1985, é uma dessas obras na 
qual notamos grandes semelhanças com as escritas góticas 
inglesas daquela época. Concordando com o E-dicionário de 
termos literários, organizado por Carlos Ceia (2010), no verbete 
gótico, verificamos que a literatura gótica “traduz-se por medo, 
horror, medievalismo ou até darkness, mas podendo sempre 
ser em épocas distintas, podendo ver o estilo gótico como um 
estilo intemporal graças às suas características adversas ao 
ser humano” (MATOS, 2010, sem paginação). Ou seja, a obra 
distópica de Margaret Atwood contém diversos elementos da 
literatura gótica, assim como a escrita do inglês Horace Walpole 
em O castelo de Otranto (1764), ou do estadunidense Edgar Allan 
Poe em A queda da casa de Usher (1839). 

Quanto ao conceito de distopia, J. M. de Sousa Nunes 
(2009, sem paginação) o define – no E-dicionário de termos 
literários – como um “termo geralmente interpretável como 
sinônimo de ‘anti-utopia’ e aplicado a uma obra que põe em 
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causa ou satiriza alguma utopia ou que desmistifica tentativas 
de apropriação totalitária de um cenário utópico”. E é nesse 
âmbito que se encontra O conto da aia, cuja edição utilizada é 
a de 2017. A história se passa nos Estados Unidos, que se torna 
Gilead após o assassinato do então presidente, e o governo é 
assumido por militares cristãos extremistas, implantando um 
regime totalitário.

Ainda relacionados a esses dois conceitos (distopia e 
gótico), no livro O conto da aia, após o golpe militar, a república 
de Gilead passa a ser governada a partir de preceitos bíblicos e 
tem toda sua fundamentação no cristianismo radical. Ali, parte 
da população feminina é infértil, devido à degradação ambiental, 
aos desastres ecológicos e, segundo as novas autoridades, 
aos abusos do uso de anticoncepcionais. Neste contexto, as 
mulheres são divididas em castas, separadas de acordo, apenas, 
com suas capacidades reprodutoras. Os direitos individuais lhe 
são negados e todas vivem em função da procriação e natalidade 
para a não extinção da população de Gilead.

Já os homens, basicamente, são separados em comandantes 
– homens que são parte do poder – e militares – que trabalham 
no controle para que funcione a Nova República. Os demais 
foram perseguidos, mortos ou exilados. As mulheres se dividem 
em: Esposas – dos comandantes; Marthas – as mais velhas, que 
não têm capacidade reprodutora e, então, fazem os trabalhos 
domésticos; as Aias – em idade fértil, que possuem a única função 
de gerar filhos saudáveis para as esposas e comandantes; e, por 
fim, as Tias – que participam do exército ajudando no controle 



111
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

das Aias: “A República de Gilead, dizia Tia Lydia, não conhece 
fronteiras. Gilead está dentro de você” (ATWOOD, 2017, p. 34).

Na história narrada por Offred, uma aia, capturada como 
várias outras mulheres, tem sua família dissolvida e todos 
seus diretos negados. Como podemos observar na narrativa, a 
personagem principal descreve, em detalhes, a transformação 
radical de vida e os limites impostos: “não vou mais até o rio 
nem atravesso pontes. Nem ando de metrô, embora haja uma 
estação bem ali. Não temos permissão para usá-lo, agora há 
Guardiões” (ATWOOD, 2017, p. 43).

Ratificando nossa proposta inicial, vemos que os espaços 
de horror em O conto da aia podem ser analisados a partir do 
conceito de topoanálise (BORGES FILHO, 2007), dos escritos de 
Gaston Bachelard (1993) em A poética do espaço. Portanto, os 
utilizaremos para apresentar as semelhanças dos espaços de 
horror da literatura gótica inglesa e espaços da literatura gótica 
contemporânea, com o contexto atual de crescente violência 
contra as mulheres.

Na leitura da obra, esses fatos são percebidos através dos 
detalhes descritos, principalmente pelo espaço. Concomitante a 
tais argumentos, Osman Lins (1976) corrobora em suas palavras 
com:

Não deve o estudioso do espaço, na obra de 
ficção, ater-se apenas à sua visualidade, mas 
observar em que proporção os demais sentidos 
interferem. Quaisquer que sejam os seus limites, 
um lugar tende a adquirir em nosso espírito mais 
corpo na medida que evoca sensações.
(LINS, 1976, p. 92)
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Bachelard relaciona os estudos do espaço com os estudos 
da mente, ou seja, para o filósofo, há estreita relação entre os 
espaços da casa, por exemplo, e os espaços secretos de nossa 
memória:

O estudo psicológico sistemático dos lugares 
físicos de nossa vida íntima. No teatro do passado 
que é a nossa memória, o cenário mantém os 
personagens em seu papel dominante. Às vezes 
acreditamos conhecer-nos no tempo, ao passo 
que se conhece apenas uma série de fixações 
nos espaços da estabilidade do ser, de um ser 
que não quer passar no tempo, que no próprio 
passado, quando vai em busca do tempo perdido, 
quer “suspender” o voo do tempo. Em seus mil 
alvéolos, o espaço retém o tempo comprimido. O 
espaço serve para isso.
(BACHELARD, 1993, p. 202)

De acordo com os autores acima citados, vemos que 
topoanálise vai além dos estudos do espaço físico, abarcando, 
também, um estudo psicológico.

Assim, as inferências sociológicas, filosóficas, 
estruturais, entre outras, fazem parte de uma 
interpretação do espaço na obra literária. Ela 
também não se restringe à análise da vida íntima, 
mas abrange, ainda, a vida social e todas as 
relações do espaço com a personagem, seja no 
âmbito cultural ou natural.
(BORGES FILHO, 2007, p. 93)

Neste contexto, dentro do conceito de topoanálise, Ozíris 
Borges Filho (2007) divide os espaços literários em microespaço 
e macroespaço. Então, o macroespaço da obra literária que 
estamos analisando são os EUA, que posteriormente se torna 
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Gilead: nele, observamos, pela descrição do ambiente externo, 
as ruas e toda forma de controle criada para que o novo regime 
funcione. Já o microespaço é a casa do comandante em que 
Offred mora: as roupas, o quarto, o banheiro e o jardim são partes 
da história que a personagem vivencia direta e intimamente as 
formas de opressão e violência, demonstrando seus conflitos 
internos e psicológicos.

Para um estudo fenomenológico dos valores 
da intimidade do espaço interior, a casa é, 
evidentemente, um ser privilegiado, sob a 
condição, bem entendido, de tomarmos, 
ao mesmo tempo, a sua unidade e a sua 
complexidade, tentando integrar todos os seus 
valores particulares num valor fundamental. “A 
casa, então, nos fornecerá simultaneamente 
imagens dispersas e um corpo de imagens”. 
(BACHELARD, 1993, p. 199)

Como observamos, cada espaço da casa e a própria casa 
possuem uma simbologia específica nessa história, quase sempre 
ligada a algo ruim e medonho e, por este motivo, é importante 
entender os espaços do medo, antes de tratar dos espaços da 
casa de fato. Nesse sentido, Júlio César França Pereira (2013) 
descreve o que é um espaço e sua importância para a geração 
do medo:

O espaço é um elemento central nas narrativas do 
medo. Quando não é personificado e transformado 
na própria personagem monstruosa, o espaço 
narrativo é responsável direto por conferir ao 
ser monstruoso grande parte de seu poder de 
provocar medo e as demais emoções correlatas. 
A capacidade de horrorizar das personagens 
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monstruosas é muito dependente da construção 
espacial – em sua dimensão geográfica, física, 
social e mesmo psicológica. (PEREIRA, 2013, p. 2)

Os espaços, em O Conto da Aia, como país, cidade e rua, 
são os lugares em que ocorrem a violência feminina. Porém, é a 
casa, ambiente que deveria ser o espaço de abrigo, o local em 
que as violências feminina e doméstica têm maior ênfase: a aia 
sofre, com frequência, agressão dentro da casa do comandante, 
mais especificamente no quarto, em que se realiza o ato mais 
brutal e vil exercido por ele, e que acaba por ter um tom ainda 
mais macabro pelo apoio da esposa e indiferença dos mesmos 
em relação ao sofrimento causado à Aia.

Indo contra todos os direitos humanos, a descrição do 
processo reprodutivo de Gilead relata violência de gênero, 
principalmente no que diz respeito à agressão sexual. O 
século XX foi importante época na qual se discutiram acordos 
e governos do mundo todo os assinaram contra a violência 
feminina, sobretudo a ONU (Organização das Nações Unidas). 
Essas foram as principais convenções mundiais para aquisição de 
direitos fundamentais: 1945 – Declaração Universal dos Direitos 
Humanos; 1979 – Convenção Internacional da Mulheres; 1993 – 
Conferência Internacional dos Direitos Humanos em Viana; 1994 
– Conferência Internacional sobre População; 1995 – Conferência 
Internacional sobre as Mulheres em Beijing.

A aia é designada à reprodução e Eleonora Menicucci 
de Oliveira (2000), em análise às convenções sociais citadas 
anteriormente e a essas questões de violência relacionadas ao 
gênero, escreve:
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No caso da violência na gravidez, não é só dos 
agravos causados à mulher, que, em alguns casos, 
chegam ao assassinato, que estamos falando, 
também, da ausência de todos os direitos. Num 
mudo tão marcado pelas tradições patriarcais 
rígidas, a mulher como uma cidadã de segunda 
categoria, tem seus direitos civis e humanos 
constantemente ameaçados e postos no limiar 
entre a vida e a morte. A luta contra a violência 
na gravidez faz parte dos direitos reprodutivos, 
onde as mulheres lutam pelo direito ao controle 
do próprio corpo e paradoxalmente pelo direito 
de existirem. (OLIVEIRA, 2000, p. 174)

Em uma passagem do livro O conto da aia, Margaret 
Atwood (2017) simboliza o sofrimento vivido pelas aias naquela 
realidade e demonstra que Offred não foi a primeira daquele 
comandante:

Deixei o armário para o terceiro dia. Examinei 
cuidadosamente, primeiro a porta, a parte de 
dentro e de fora, depois as paredes internas com 
seus ganchos de latão – como eles poderiam 
ter deixado passar os ganchos? Por que não os 
removeram? [...] Eu me ajoelhei para examinar 
o piso do armário e lá estava, escrito em letras 
minúsculas, bem recentes, parecia, riscadas 
com um alfinete ou talvez apenas uma unha, no 
canto onde caía a sombra mais escura: Nolite te 
bastardes carborundorum.
(ATWOOD, 2017, p. 65)

Essa passagem acaba por ter um significado muito 
simbólico para a história. Primeiro, por conter uma frase escrita 
com as unhas de alguém, já que não era permitido nenhum 
objeto minimamente letal nos locais de convivência das aias. E, 
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em segundo lugar, porque a tradução dessa frase do latim quer 
dizer “Não deixe que os bastardos te reduzam às cinzas”, algo no 
sentido de que não se deixe ser vencida por eles, o que ganha 
um aspecto reacionário com o passar da história.

Além do quarto, existem outras partes da casa tão 
emblemáticas quanto. Através da descrição da personagem, é 
perceptível que o jardim, segundo ela, é de domínio da esposa 
do comandante, e todo e qualquer lugar que uma aia pudesse 
estar tinha todos os objetos passíveis de serem utilizados em um 
suicídio retirados, pois ela não era apenas uma mulher, mas sim 
uma aquisição de alto valor. Esses acontecimentos podem ser 
sumarizados por Bachelard (1993), quando discorre sobre uma 
simples fechadura:

Quanta psicologia há na simples fechadura de 
um desses móveis! Trazem consigo uma espécie 
de estética do escondido. Para mostrar desde já 
a fenomenologia do escondido, uma observação 
preliminar será suficiente: uma gaveta vazia é 
inimaginável. Pode apenas ser pensada. E para 
nós que temos que descrever o que se imagina 
antes mesmo daquilo que se conhece, o que se 
sonha antes daquilo que se verifica, todos os 
armários estão cheios.
(BACHELARD, 1993, p. 197)

Por isso, O conto da aia é uma obra de grande importância 
social, uma vez que, mesmo sendo escrita em 1985, não poderia 
ser mais atual, porque no século XXI a violência contra a mulher 
é uma realidade – principalmente aquela que ocorre dentro 
de casa –, além do fanatismo religioso, que mata todos os 
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dias (como pode ser visto no Oriente Médio), ou do machismo 
histórico ocidental; também os regimes totalitários, ainda que 
camuflados sob uma bandeira de defesa dos bons costumes, 
estão fortalecendo cada vez mais a questão de submissão da 
mulher e exposição à violência. Ou seja, ler a obra O conto da 
aia nos possibilita “pensar a respeito de questões que já existem 
na nossa realidade, como tiranias de toda ordem, abusos contra 
determinados grupos sociais e até mesmo visões radicais que 
levam pessoas à morte” (CARNEIRO, 2019, p. 58).

Apesar de tais fatos históricos e literários serem recorrentes 
e nos trazerem relatos a respeito da violência feminina, os 
estudos e as leis que garantem a integralidade e segurança das 
mulheres são relativamente novos. Por exemplo, no Brasil, a 
lei específica para violência de gênero é sancionada apenas no 
ano de 2006. Denominada Lei Maria da Penha, composta de 46 
artigos e, no Art. 2º, lemos:

Toda mulher, independentemente de classe, raça, 
etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 
educacional, idade e religião, goza dos direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-
lhe asseguradas as oportunidades e facilidades 
para viver sem violência, preservar sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual e social. (BRASIL, 2006)

Sendo assim, tanto a obra literária O conto da aia quanto 
a realidade empírica histórica e atual são cenários de difícil 
sobrevivência para as mulheres, as quais são marcadas pela 
violência por parte de homens e Estado (que ainda é composto 
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pela maioria masculina). As relações entre homens e mulheres são 
construídas pela relação social, e associando esse pensamento 
aos estudos de Pierre Bourdieu, a socióloga Anne-Marie Devreux 
(2005) aposta em um conceito de “relação social de sexo”, que:

Se firmou pouco a pouco como uma ferramenta 
de análise, representando a síntese teórica dessas 
múltiplas dimensões da dominação masculina. 
No singular, é uma representação científica que 
traduz a unicidade da lógica da organização 
do social que constitui essa dominação das 
mulheres pelos homens e a irredutibilidade dessa 
dominação a outra relação social.
(DEVREUX, 2005, sem paginação)

Ao discorrer sobre o processo de humanização, Antônio 
Cândido (1989) insiste que a literatura, na sociedade, tem sido 
um poderoso instrumento de instrução e educação, e os valores, 
tanto os preconizados quanto os julgados prejudiciais, estão 
presentes, também, nas diversas manifestações da ficção, da 
poesia e da ação dramática. Ao afirmar que “A literatura confirma 
e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo 
a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas” 
(CANDIDO, 1989, p. 113), torna, então, a literatura um objeto 
indispensável de conscientização.

Por fim, violência feminina está presente em todos os 
espaços, e a literatura, em função de denúncia social, vem nos 
mostrando isso, principalmente a literatura distópica e a gótica. 
Concomitantemente com nossa realidade atual, entendemos 
que o espaço que se deve mudar não é apenas o espaço externo, 



119
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

como o que vemos sendo feito pelas ruas do nosso país – as 
câmeras, as armas e os policiais – mesmo porque é a violência 
doméstica que vem aumentando no mundo todo. Necessita-
se, assim, mudar os espaços internos e psicológicos, de dentro 
do próprio ninho e mais ainda dentro de cada ser humano, que 
consideramos ser a raiz desse problema. Apenas reformas não 
bastam, é necessária uma transformação de comportamentos 
e para que isso ocorra, precisamos de cultura, educação e (por 
que não?) literatura.
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ENTRE AS FRONTEIRAS DO GÓTICO E 

DA FICÇÃO CIENTÍFICA: O PAPEL DO 

MORTO-VIVO

Raul Dias Pimenta
Alexander Meireles da Silva

O imaginário medieval é imbuído de figuras sobrenaturais, 
bruxas, demônios, fantasmas e mortos-vivos. Estes são agentes 
que causam horror e medo nos humanos, a veracidade das ações 
e da existência de tais seres ao longo da Idade Média fora um 
mistério não investigado e que ganhou forças sob a influência 
da Igreja católica, que limitava o conhecimento da população, 
deixando com que se preocupasse com sua salvação ou danação 
eterna.

Além disso, o sobrenatural servira de artifício ideológico 
para manipular os fiéis que, aterrorizados com a possibilidade 
da danação eterna, pouco se dedicavam para a lucidez e a razão 
científica; os que assim faziam, por vezes, eram recompensados 
com condenação pelo tribunal da Santa Inquisição. O período 
medieval é marcado pela intolerância, barbarismo e medo, 
sendo este último fator o que mais se destaca. Alguns eventos 
históricos, dentre eles a epidemia de Peste Negra (1348-1351), 
fizeram com que os vivos temessem os mortos. Ainda nessa era 
anticientífica, a questão da morte já provocava reflexão sobre o 
que há para além dela, temer o fim da vida e ao mesmo tempo 
questioná-lo é uma atitude humana comum. Contudo, o medo 
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da morte na era medieval pode ganhar representações que se 
manifestam em respostas condizentes com sua época e realidade 
escatológica para a reflexão do que há por vir.

Desse modo, o morto-vivo é a resposta negativa oriunda 
do imaginário medieval e assola a rotina dos vivos com sua 
presença disforme causando pânico. Relatos como o do bando 
Hellequin, um grupo de cavaleiros mortos que ameaçavam 
quem encontrasse pelo caminho, serve como exemplo para 
a crença de mortos errantes que perduram no imaginário 
popular atravessando séculos. Ainda assim é possível verificar 
que a ocorrência de mortos-vivos não é apenas um medo 
exclusivamente ocidental ou europeu, mas também atravessa 
mares e culturas, como o Ro-Langs da mitologia tibetana e o Ghûl 
da mitologia árabe, ambos mortos-vivos, que, por alguma razão, 
retornam ao mundo para conflitar com os homens. Percebe-se 
que há dois fatores unânimes em relação às civilizações passadas, 
o questionamento da morte e o morto-vivo como alternativa 
conflitante a tal ponderação.

É no cenário do passado em trevas relacionado à ciência 
que este trabalho investiga a relação do morto-vivo e a ficção 
científica ainda no período da Idade Média, pois, como aponta 
Adam Roberts,

minha tese é de que o gênero como um todo 
ainda carrega a marca do conflito cultural que 
lhe deu origem, e apenas por acaso esse conflito 
foi uma crise religiosa europeia. A FC começa 
como um tipo nitidamente protestante de 
escrita fantástica que brota das antigas tradições 
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(em geral) católicas de romances e histórias 
fantásticas, mas responde às novas ciências, cujos 
avanços estavam também entrelaçados de modo 
complexo à cultura da Reforma. (2018, p. 40)

O conflito da Reforma e Contrarreforma, como mencionado 
por Roberts (2018), é o ponto principal para o nascimento da 
ficção científica, pois neste conflito religioso o poder da Igreja 
católica encontra desafios para se manter estável, permitindo o 
questionamento de sua autonomia bem como do teocentrismo, 
sendo este grande impedimento para a propagação e discussão 
da ciência, que encontrou espaço apenas na Idade Moderna, 
propriamente no Iluminismo. Portanto, o papel do morto-vivo 
no cenário medieval como criatura que venceu a barreira final 
da vida, isto é, a morte, se transforma em resposta para a dúvida 
do que há para o além. E mais tarde é possível encontrar este 
mesmo personagem em narrativas de ficção científica e também 
no cinema, como apresentado por George Romero em Night Of 
The Living Dead (1968).

O morto-vivo que assola séculos sob várias 

roupagens

O medo da morte assombra os vivos e o pavor de mortos-
vivos se torna ainda maior quando um ritual fúnebre é negado 
para aquele corpo sem vida. As civilizações demonstram 
universalmente culto ou respeito aos seus mortos. A falta desta 
cerimônia culmina em importuno, a perambulação da alma, 
espírito ou de um corpo sem vida entre os vivos que oferece 
risco a outrem e até mesmo à própria família. A angústia 
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com o cadáver excede a influência religiosa, seja cristã ou de 
qualquer outra doutrina. Como confere Jean Delumeau: “Mais 
geralmente, tinham particular vocação para a vagueação post 
mortem todos aqueles que não se haviam beneficiado de um 
falecimento natural e, portanto, tinham efetuado em condições 
anormais a passagem da vida à morte” (1989, p. 95). Da mesma 
maneira, este pensamento se aplica aos suicidas, o Cristianismo 
atesta que, nesses casos, será negado o descanso eterno em 
razão de seu ato.

Em algumas civilizações o medo em relação aos suicidas, 
principalmente por parte dos familiares, faz com que o corpo 
seja retirado de casa pela janela ou, até mesmo, carregado com 
o rosto voltado ao chão, para que ele não consiga ver o caminho 
de volta, caso desperte de seu sepulcro. Nesse sentido, o morto 
que deixa algo para trás, seja conflito ou alguma história má 
resolvida, também se torna indicativo para a ressurreição, como 
é o caso do Draugr e o Revenant, apontado por William Sayers:

Os episódios do Draugr em Laxdcela saga, 
Eyrbyggja saga e Grettis saga claramente 
dividem de hipótese que se refere a natureza e ao 
comportamento dos revenants, especialmente de 
um desequilíbrio psicológico, como evidenciado 
no comportamento ético, que deixará raiva e 
malícia existindo após a vida. No revanchismo 
ativo do morto, seu senso de negócios inacabados 
e a preservação da rixa por sangue atingiram o 
limite da vida passada, há quase uma concepção 
judicial de processo incompleto. (1996, p. 225)

O medo de mortos-vivos é um medo antigo e, como se 
verifica, está presente nas mais antigas culturas. O retorno deles 
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possui inúmeras motivações, mas sempre alicerçadas por um 
motivo ainda associado à vida ou aos vivos. As relações humanas 
e os anseios de uma era conturbada como a medieval retratam 
uma lacuna não preenchida, pois esse não fora um período de 
respostas e de avanços científicos, mas sim de dúvidas, medos 
e proibições. O morto-vivo preenche esta lacuna social, porque 
ele está além dos limites e das proibições religiosas, bem como 
de uma filosofia teocentrista a qual ele agride vagando no 
imaginário popular ou pela floresta à noite enfrentando os vivos 
que cruzam seu caminho.

Do mesmo modo, a ciência na Idade Média fora um fator 
transgressor na época e que seria apenas explorada a partir do 
século XV, marcando o início da Idade Moderna. As descobertas 
científicas surgiram na mesma medida em que a religião, que, 
como liderança, perdia espaço na sociedade, assinalando a era 
passada como período de trevas, superstições e barbarismo. No 
entanto, as relevantes descobertas e progressões que resultam 
hoje no que chamamos de tecnologia ainda não foram o 
suficiente para sanar as dúvidas humanas acerca da morte, que 
até o momento permanece sem resposta para o que há além do 
horizonte.

Em meio a descobertas e progressões científicas, um 
estranho fato desperta a curiosidade do norte-americano 
William Seabrook, jornalista e explorador, que decide viajar até 
o Haiti para descobrir mais informações sobre o zumbi, um tipo 
de morto-vivo que caminha entre os vivos na ilha haitiana. O 
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perfil investigativo de Seabrook e seu encanto pelo sobrenatural 
renderam a publicação do livro Magic Island (1929), que retrata 
o zumbi como personagem principal de sua história. “Um 
cadáver humano sem alma, ainda morto, mas tirado do túmulo 
e mantido por feitiçaria com um semblante mecânico de vida – 
é um corpo que se faz andar e agir e mexer como se estivesse 
vivo” (SEABROOK, 1929, p. 94). O trecho em questão elucida o 
contato de Seabrook com o zumbi, criatura a qual todos haitianos 
temiam se tornar após a morte. Os habitantes da ilha possuem 
raízes nas tradições africanas e, nesta mesma fonte cultural, o 
vodu é a crença praticada no Haiti.

Através do ritual vodu, eles creem na possibilidade da 
separação do corpo e da alma no intuito de receber uma entidade 
no corpo durante uma sessão. Nesse cenário, o feiticeiro Bocor 
tem a habilidade de dar vida a mortos com sua magia; seu poder 
sobrenatural é temido profundamente pelos haitianos que, na 
condição de escravos, trabalhavam em fazendas e acreditavam 
na morte como a única libertação do trabalho forçado. Contudo, 
a ideia de alguém capaz de trazer mortos de volta à vida para 
servidão eterna é motivo considerável para temer o feiticeiro. 
A magia do Bocor instigou a ciência a procurar respostas para 
a magia ou feitiço e, na verdade, se descobriu que apenas se 
limita ao uso de neurotoxina proveniente do baiacu e outros 
ingredientes. “Como toda neurotoxina, a tetrodotoxina afeta o 
sistema nervoso – nesse caso, provocando paralisia e perda de 
consciência. Daí vem à ilusão de morte aparente” (VASCONCELOS, 
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2013, p. 20). A vítima, em efeito temporário de morte, recebia 
o tratamento de um morto e, em seguida, era enterrada. Então, 
cabe ao Bocor resgatar o corpo no cemitério e a vítima confusa 
cede credibilidade à persuasão do feiticeiro, que, por sua vez, 
afirma tê-la trazido de volta à vida.

Cabe ressaltar que esta roupagem de morto-vivo, o zumbi, 
é diferente daquela criatura agressiva da Idade Média. Muito 
diferente dos exemplos mencionados anteriormente, a versão 
haitiana é uma fusão de ciência (alquimia) e superstição, sendo 
apenas utilizada para trabalhos braçais em longas jornadas de 
serviço. Entretanto, o zumbi transparece um elemento ainda 
não empregado antes a um morto-vivo, o vazio ou, em termo 
mais recorrente, a falta do “eu”. Este elemento em destaque 
caracteriza um sentimento contemporâneo, visto que permite 
ser equiparado ou ligado à alienação. Essa lacuna social 
preenchida pela criatura em questão revela, mais uma vez, os 
anseios humanos ligados não somente à morte, mas também ao 
sentido da vida e à determinação.

Apesar do mito do zumbi haitiano ter ganhado a atenção 
do olhar de Seabrook e resultado em uma publicação, o marco 
inicial do morto-vivo no cinema não atendeu às expectativas do 
público, mostra uma visão preconceituosa sobre o Haiti e que 
a população é supersticiosa, como pode ser visto em White 
Zombie (1932) e I Walked With A Zombie (1943). As produções 
mencionadas apenas mostram o zumbi como um escravo sem 
vontade própria a serviço de seu dono, não mais associado às 
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tradições da Idade Média, nas quais o morto-vivo aterrorizava os 
vivos. Contudo, o zumbi haitiano, no exercer de sua função como 
monstro, representa preocupação com o “eu” e, de acordo com 
Jeffrey Jerome Cohen, é natural que o monstro cumpra o seu 
papel de mostrar/exibir verdades, pois o significado etimológico 
da palavra monstro é “aquele que revela” ou “aquele que 
adverte” (2000, p. 27). O zumbi haitiano é visto como o “eu” 
vazio, alienado, como se não restasse sentido à vida, sendo 
essa também uma lacuna que circunda as reflexões do homem 
contemporâneo.

O morto-vivo ressurge em contexto de ficção 

científica

Pode-se considerar o livro Magic Island (1929), de 
William Seabrook, como o marco inicial do zumbi na literatura. 
Entretanto, esta versão de morto-vivo, na época, não atingiu 
notoriedade para que o personagem, no papel de monstro, 
ganhasse o mesmo prestígio que a imagem do vampiro detém, 
como em Drácula (1897), escrito por Bram Stoker e também 
Nosferatu (1922), dirigido por Friedrich Wilhelm (F. W.) Murnau. 
Tanto a versão literária e fílmica do vampiro foram obras de 
sucesso, mas, no caso do morto-vivo, isso somente aconteceu 
em 1968 com o lançamento do filme Night Of The Living Dead, 
produzido pelo diretor norte-americano George Romero.

O contexto histórico do filme de Romero ocorre no 
inflamado período da Guerra Fria, período em que Estados 
Unidos e União Soviética estavam em um impasse pela disputa 
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de poder. Dentro deste quadro, uma ação militar no intuito de 
decidir o fim da disputa culminaria em retaliação atômica, porém 
a solução para o obstáculo foi a disputa científica, propriamente 
intitulada de corrida espacial. É neste ponto que Night Of The 
Living Dead (1968) se faz presente: o filme, contextualizado 
neste momento de tensão, realiza uma crítica à corrida espacial 
e aos riscos do resultado de uma aventura estelar nunca antes 
realizada. Durante o longa-metragem, percebemos o caráter 
científico explícito como parte do enredo, fator este que 
desencadeia o principal problema, mortos-vivos canibais.

O despertar dos mortos ocorre pela chegada de uma sonda 
espacial que, ao retornar de Vênus para a Terra, contamina o 
solo com radioatividade espacial, assim infectando os corpos 
enterrados e provocando neles o desejo insaciável de se 
alimentar da carne humana. O caráter científico do filme revela 
o medo por trás da corrida espacial e o que ela poderia acarretar 
para a humanidade seria ainda um mistério, além disso o morto-
vivo, doravante zumbi de Romero, possui ao mesmo tempo 
semelhanças e diferenças com a imagem do zumbi haitiano. No 
filme, a criatura permanece sem propósito, sem vontade e é 
também um errante, o que nos lembra a característica da versão 
haitiana; contudo, se difere por ser um personagem disforme 
que apresenta sinais de putrefação e um caráter agressivo, 
sedento de carne humana, o que o associa ao terror.

Sendo assim, a interpretação de Romero para seu monstro 
do filme se assemelha com o Ghûl das lendas árabes, que 
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igualmente remonta às características dos mortos-vivos do 
passado que assolavam a vida humana. Literalmente, o termo 
quer dizer demônio e os ghûls das histórias árabes não são 
exatamente cadáveres reanimados, mas as criaturas que se 
alimentam da carne dos vivos e dos mortos, e podem assumir 
a identidade dos que devoraram (VASCONCELOS, 2013). O 
atributo canibal investido por Romero trouxe um elemento extra 
à criatura, ao imaginário do terror e cativou fãs deste gênero, 
resultando em uma sequência intitulada The Return Of The Living 
Dead (1988).

Naturalmente, o zumbi de Romero também possui um 
significado ligado ao contexto da Guerra Fria: a criatura é a 
representação do que aconteceria caso as duas potências 
mundiais resolvessem disparar bombas atômicas em meio a 
um conflito direto, pois apenas restaria um amontoado de 
corpos revestido por poeira radioativa. Do mesmo modo, o seu 
apetite insaciável por carne humana reflete o caráter destrutivo 
e autodestrutivo do ser humano moderno, como se percebe 
através das duas guerras mundiais, em que se teve como aliada 
a ciência militar, aliança esta que perdura hodiernamente.

Além disso, notamos no filme que os zumbis vagam 
a esmo. Em seus semblantes, há vagues de sentimentos e 
expressões, desconhecimento do “eu” e de pessoas próximas, 
como familiares e amigos, o que os tornam alvos da fome. O 
morto-vivo apresentado é um conjunto de vazios que tem 
como característica a destruição e a partir deste modelo 
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contemporâneo de zumbi é perceptível que ele possui algo a ser 
mostrado, como o questionamento do “eu”. Baseados no zumbi 
de Romero, outros diretores e escritores também utilizaram da 
figura do morto-vivo como elemento para o terror, romance pós-
apocalíptico e ficção científica, como pode ser constatado pelas 
franquias Resident Evil (2002-2017) e The Walking Dead (2010). 
Mesmo com o aparecimento de novas histórias em que o zumbi 
é apresentado ao leitor ou ao espectador como personagem, 
o caráter de figura disforme e canibal não foi abandonado; na 
verdade é possível notar que o ato selvagem e destrutivo está 
presente, bem como a sua característica de vazio e a vagueação.

Ademais, em alguns enredos, são exploradas algumas 
características do romance pós-apocalíptico, o cenário de 
sobrevivência e apocalipse, como em I Am Legend (1954), do 
autor Richard Matheson, em que se têm humanos contaminados 
por um vírus, que os transforma em criaturas similares a um 
vampiro. Com representações como a de Matheson (1954), isso 
favoreceu posteriormente a criação de novos enredos em que 
a ameaça de vírus e de humanos transformados em criaturas 
hostis devem ser combatidos. Portanto, a trajetória do morto-
vivo, ainda que tardia, traz consigo questionamentos e reflexões 
humanas, fatores estes que talvez sejam os que o torna 
importante e instiga novos fãs.

Considerações finais

Após o percurso histórico apresentado sobre o morto-
vivo, percebe-se que a criatura circula no imaginário de várias 
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culturas, ora se renova, ora é redefinido. Nessa trajetória, o 
filme Night of the living dead (1968) é o marco inicial do zumbi 
na ficção científica. A produção e o lançamento do filme durante 
o contexto de Guerra Fria corroboraram para a redefinição da 
imagem do zumbi neste longa-metragem, após o mundo ter 
presenciado acontecimentos como ataques nucleares, temor 
de uma nova guerra mundial e a corrida espacial, sendo este o 
principal assunto que colabora para o caráter científico do filme e 
do personagem. Observa-se que a associação destes elementos 
trouxe ao zumbi notoriedade.

Além disso, o critério científico aplicado à trama colocou 
uma explicação lógica para os acontecimentos do filme, o que 
de certo modo parece aceitável o fato de mortos retornarem à 
vida e devorarem humanos em função da radiação espacial, até 
então algo nunca experimentado pela humanidade. Baseando-
se nesta incerteza do que poderia ocorrer com a chegada do 
homem à lua e o seu retorno em segurança, o filme apresenta 
uma versão para a dúvida geral. O ponto de partida trazido por 
Romero permitiu que outras histórias se baseassem no ramo 
da ciência para dar lógica às obras de próximos escritores e/ou 
produtores. Por exemplo, a franquia Resident Evil (2002-2017) 
justifica a presença de mortos-vivos canibais em função de um 
vírus criado em laboratório, fazendo uma alusão ao processo de 
criação de armas biológicas.

Do mesmo modo, a inserção da ciência para a origem 
do zumbi em histórias promove enredos apocalípticos, como 
em The Walking Dead (2010) e em I Am Legend (1954), nos 
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quais o mundo se torna um lugar de sobrevivência em meio a 
um apocalipse zumbi provocado por um vírus ou até mesmo 
de maneira incerta, como em The Walking Dead (2010). Essas 
histórias permitem a discussão do “eu”, uma reflexão que 
também é contemporânea acerca da definição de um sentido da 
vida e de própria identidade, como atesta Jamie Russell:

O maior terror da ficção científica não é a morte 
nem a destruição, mas a desumanização, um 
estado no qual a vida emocional é suspensa, no 
qual o indivíduo fica sem senso crítico. O fato de 
a maioria dos filmes de ficção atingirem a ferida 
mais exposta da sociedade contemporânea: a 
tensão coletiva em relação à perda da identidade 
individual, o controle mental subliminar ou a 
lavagem cerebral científica/política [...].
(2010, p. 88)

Ao conduzir o percurso do morto-vivo ou zumbi até à 
contemporaneidade, nota-se que, em muitas situações e épocas 
distintas, a sua figura tem alguma função ou interpretação em 
destaque. Inserido em filmes ou livros de terror, seja do passado 
gótico ou no cenário da ficção científica, o seu hibridismo de 
estado de vida e de morte exerce funções quanto ao gênero 
literário no qual ele pode ser encontrado. A incumbência dele 
para este século é de significar a fragilidade do mundo, tensões 
políticas, familiares e sociais. O zumbi, às vezes, permite aparentar 
o horror em suas características físicas, mas o destaque está no 
que ele busca representar naquela situação de determinado 
enredo, como em contextos em que o autor proporciona ao 
zumbi a habilidade de falar e pensar, dando a ele a oportunidade 
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de criticar sua família, sua vida passada como ser humano e 
manifestar ideologias. Propriamente nesses casos, os humanos 
conflitam com o “eu”, a sua identidade em vida; enquanto o 
zumbi, que suspostamente designado para representar o vazio, a 
morte, o horror ou a aniquilação, é capaz de mostrar os anseios e 
as emoções que foram silenciadas em vida, tanto por ele quanto 
por outros personagens. O retorno do morto pode não mais 
parecer acontecimento sobrenatural ou insólito, os personagens 
não temem sua aparência, mas sim suas palavras.

Nesse sentido, de acordo com Roberts, “Não há entre 
diversos pensadores um consenso simples sobre o que é FC 
[Ficção Científica], além do acordo de que é uma forma de discurso 
cultural” (2018, p. 39). É possível utilizar do zumbi como meio 
de discurso ou representação das ansiedades humanas, sendo 
ele o zeitgeist atemporal, que permite ser moldado de tempos 
em tempos. Como se percebe em sua trajetória desde a Idade 
Média, o morto-vivo preenche a lacuna social apresentada em 
seu contexto, seja no ambiente de terror ou de ficção científica.
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O OUTRO: O SINGULAR E REPULSIVO 

MONSTRO DA OBRA DESPERTAR DE 

OCTAVIA E. BUTLER

Renata Araújo Gonçalves

Introdução

Monstro. O que é/seria o monstro? Essa palavra é bastante 
conhecida e usada no nosso vocabulário do dia a dia. Seja para 
relatar um acontecimento trágico, o monstruoso, ou uma pessoa. 
Por esta palavra fazer parte do nosso cotidiano, até mesmo as 
crianças utilizam sua imensa imaginação e criam vários monstros 
em suas brincadeiras lúdicas.

Desde a infância convivemos com esta palavra e sentíamos 
medo dela por causa das histórias que os mais velhos nos 
contavam para nos passar susto ou até mesmo como uma forma 
de educação. O monstro é um ser mundial, todas as nações 
têm monstros culturais e lendas sobre seres diferentes que 
perpetuaram durante séculos. Desde o início dos tempos ele 
nos acompanha. Os animais poderiam ser considerados como 
um tipo de monstro para os homens de Neandertal, assim como 
os mistérios da natureza. O monstro neste contexto pode ser 
compreendido como o diferente e aquele que causa medo, 
horror. Seria o desconhecido que se torna conhecido e que 
origina pavor, receio.

Existem vários tipos de monstros e podem ser vistos 
como um desvio, ou uma irregularidade apontada pelo homem. 
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Tudo aquilo que não é normal e pode ser entendido como 
abominável. Essa criatura também pode ser compreendida 
como um ser marginalizado e discriminado. Mas, o que seria 
normal ou anormal? Quem determina esses padrões que estão 
impregnados na sociedade?

H. P. Lovecraft (2008) afirma que o medo do desconhecido 
é a emoção mais antiga e forte do ser humano. O monstro é essa 
incorporação do desconhecido; é o desvio, o excesso; é aquele 
que é visto como o diferente; é o Outro. Este não é enxergado 
como semelhante, pois é o Outro. Nesse sentido, existe pouca 
empatia com o Outro, porque ele não tem a mesma estrutura 
física que a minha, é um anormal.

O Outro, o monstro, vive nessa margem da diferença, ele 
não mora na cidade, mora no pântano, nas montanhas, numa 
nave espacial. Ou ele está entre fronteiras ou longe da civilização, 
pois o monstro não é aceito como um ser natural, ele é o ser 
irregular que não deve ser visto, que precisa se esconder dos 
outros seres vivos.

O Outro que iremos abordar é o Outro alienígena. O foco 
deste trabalho é falar sobre o monstro de Despertar (1987), da 
escritora afro-americana Octavia E. Butler, e como a protagonista 
da obra reage às suas diferenças físicas. Com a Ficção Científica, 
é possível identificar os medos, as fraquezas, os preconceitos, 
refletir sobre as diversas vozes existentes no mundo, a alteridade 
e as ordens, os pensamentos que nos são impostos e ensinados 
há diversas “eras”. Ao constatarmos vestígios da nossa realidade 
humana na ficção, é plausível detectar abundantes discussões 
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acerca da humanidade e da sua falta de aceitação para com 
aqueles que rompem os modelos fixados pela sociedade e pelos 
poderosos.

O ser desigual fragmenta o uniforme e nos ajuda a 
entender estereótipos, relações entre indivíduos, grupos de 
poder, resistência, liberdade, lutas interiores, desigualdade, 
minorias. A compreensão de tais assuntos espelha as atitudes 
dos indivíduos, fazendo com que surjam debates acerca dos 
diversos medos, discriminações e ações que são realizadas na 
atual e nas antigas sociedades (SILVA, 2019).

Tentando examinar as atitudes humanas, o presente 
artigo pretende navegar no universo do monstruoso, analisando 
a composição do monstro na obra Despertar. A partir de 
uma abordagem de caráter bibliográfico-documental, esta 
investigação foca na figura do personagem do alienígena e em 
como o monstro pode ser empregado como um instrumento 
de análise e subversão de discursos marginalizadores em nossa 
sociedade. Para tanto, será tomado o suporte teórico de críticos 
como Mary Douglas (1991), Jeffrey Jerome Cohen (2000), dentre 
outros.

Abominação

O livro Despertar (1987), da trilogia Xenogênese de Octavia 
E. Butler, conta a história de Lilith e de como, após 250 anos 
dormindo, ela misteriosamente acorda em uma nave alienígena 
desconhecida. No passado, ocorreu uma guerra que devastou 
todo o planeta Terra e Lilith foi uma das humanas sobreviventes, 
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resgatada por um povo alienígena que se chama Oankali. A obra 
se inicia com o despertar de Lilith, e nossa investigação será 
focada principalmente no primeiro momento de contato entre a 
protagonista e o alienígena, pois acreditamos que a revelação do 
desconhecido pode expor certos medos, angústias, preconceitos 
e a até mesmo o comportamento de uma geração.

Neste ponto cabe a pergunta: O que seria o normal ou o 
anormal? Quem determina esses padrões que estão impregnados 
na sociedade? Se formos avaliar o que é normal, poderíamos ter 
como objeto de estudo a medicina. O que os médicos consideram 
normal nos é passado como a verdade. Ter dez dedos nas mãos 
e nos pés é normal; enxergar, conseguir andar, falar, locomover 
todos os membros do corpo, ouvir, sentir, ter todos os órgãos 
funcionando etc. é o que poderíamos chamar de normalidade. 
Esta norma médica se expandiu e se transformou na mentalidade 
das diversas populações mundanas, tornou-se referência do que 
é um ser humano modelo, comum.

O ser que quebra um desses padrões impostos pela 
medicina já é visto como diferente. O dissemelhante em 
Despertar, cuja edição utilizada é a de 2018, é o alienígena. O 
primeiro contato de Lilith com os Oankali ocorre em um quarto 
branco, sem portas ou janelas. Ela estava presa e uma voz se 
comunicou com ela. Por meio da escuta os alienígenas tentaram 
prepará-la para o encontro cara a cara. Naquele momento de 
preparação Lilith pensou que não estava com medo, ela “Tinha 
superado isso de se deixar amedrontar por caras “feias” muito 
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antes de sua captura” (BUTLER, 2018, p. 21). Mas o desconhecido 
e o cárcere lhe amedrontavam.

Após uma aproximação por meio da escuta, os Oankali 
decidem fazer o primeiro contato frente a frente com Lilith:

E o que parecia ser um homem alto e esguio 
ainda era um humanoide, mas não tinha nariz... 
Nenhuma protuberância, nenhuma narina... 
Apenas uma pele lisa. O ser era todo cinza: a pele 
era de um cinza pálido, o cabelo de um cinza mais 
escuro na cabeça que descia ao redor dos olhos, 
orelhas e garganta. Havia tanto cabelo em volta 
dos olhos que ela se perguntou como aquela 
criatura conseguia enxergar. O cabelo longo e 
abundante parecia crescer tanto de dentro das 
orelhas como em torno delas. Acima, se juntava 
ao cabelo dos olhos e, abaixo e atrás, ao cabelo 
da cabeça. A ilha de cabelos na garganta parecia 
se mover levemente, e ocorreu a ela que deveria 
ser por ali que o ser respirava, uma espécie de 
traqueostomia natural. (BUTLER, 2018, p. 21)

É possível percebermos que, num primeiro momento, 
Lilith tenta fazer comparações do que é ou não é humano no 
alienígena. Falta nariz, é um ser cinza, tinha cabelos longos por 
todo o corpo, respirava pela garganta. Além das comparações 
humanas é perceptível que a protagonista tenta entender aquele 
corpo diferente e a estrutura física daquele ser.

Ao notificar que os longos cabelos que ela tinha visualizado 
na verdade eram órgãos sensoriais, ou o que ela chamaria, 
identificaria como tentáculos, fez com que ela recuasse:

Ela não queria ficar mais perto dele. Não sabia o 
que a havia mantido recuada antes. Agora, tinha 



141
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

certeza de que era o seu caráter alienígena, sua 
diferença, sua natureza não terrena. Ela ainda se 
considerava incapaz de dar um passo a mais em 
direção a ele. (BUTLER, 2018, p. 22)

A percepção da natureza não terrena do monstro faz com 
que Lilith retroceda, sinta repulsa. Neste momento podemos 
constatar que o alienígena, seguindo as ideias de Cohen (2000), 
mora nos portões da diferença. Seu corpo é monstruoso devido 
ao excesso, às anormalidades, o alienígena tem um físico que 
não se alinha com a mentalidade científica do que seria um 
corpo humano.

Essa recusa a fazer parte da “ordem classificatória 
das coisas” vale para os monstros em geral: eles 
são híbridos que perturbam, híbridos cujos corpos 
externamente incoerentes resistem a tentativas 
para incluí-los em qualquer estruturação 
sistemática. (COHEN, 2000, p. 30)

Observamos então que o monstro foge de categorias, de 
padrões já conhecidos e que revela outras vidas e estruturas 
corpóreas. Fugindo da ordem, o monstro encontra dificuldades 
em ser aceito na sociedade, já que um modelo deve ser seguido e 
visto como certo. Essa advertência da diferença causa problemas 
em uma sociedade que sofre distintas relações de poder, que 
sempre busca transformar os cidadãos em seres não pensantes 
e que, por consequência da falta de informação, se amedrontam 
com qualquer demonstração de algo dissemelhante. Devido 
a esses fatores, aquele indivíduo híbrido se torna invisível, 
desprezado, odiado, mal interpretado.



142
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

Em decorrência deste choque de variedades, Lilith, depois 
do momento de repulsa, descobre que o alienígena tem mãos em 
forma de margarida, que seus dedos tinham ossos e, assim como 
os humanos, ele tinha duas mãos, dois pés. Ao reparar nestas 
pequenas semelhanças que uniam os dois seres, a protagonista 
começa a pensar que o monstro poderia ser pior, ser menos 
humano. Entretanto, suas diferenças ainda a amedrontavam:

Tentou se imaginar cercada por seres como ele 
e quase foi oprimida pelo pânico. Como se, de 
repente, tivesse desenvolvido uma fobia, algo 
que nunca vivenciou antes. Mas o que sentia era 
semelhante ao que tinha ouvido outras pessoas 
descreverem. Uma verdadeira xenofobia. 
(BUTLER, 2018, p. 35)

Lilith não estava sozinha ao sentir uma forte xenofobia para 
com o alienígena. Os outros humanos que tiveram contado com 
os Oankali também sentiram nojo, repulsa, pânico. Tais atitudes 
e pensamentos nos fazem refletir sobre a difícil aceitação que 
temos ao lidar com aquilo que não estamos acostumados, aquilo 
que rompe a ordem que conhecemos. O primeiro instinto da 
protagonista da obra é retroceder, não se aproximar daquele 
ser que não é humano. Por que agimos assim diante de seres 
díspares?

Douglas no livro Pureza e Perigo expressa que
a ideia de santidade exprimia-se de um modo 
exterior, físico, na exigência da integridade 
do corpo considerado como um receptáculo 
perfeito. O significado da noção de integridade, 
de totalidade, estende-se num contexto social, 
até significar a ideia de perfeição.
(DOUGLAS, 1991, p. 42)
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Desde a Antiguidade buscamos a perfeição física e esse 
tipo de pensamento cria modelos sociais do que seria puro, 
virtuoso e do que seria impuro, obsceno. Douglas (1991) 
afirma que tudo aquilo que era considerado imperfeito era 
separado, excluído e abandonado pelos outros homens. Um 
animal deformado não poderia ser sacrificado no Templo, os 
leprosos tinham que ir para outro lugar quando contaminados, 
as mulheres menstruadas eram consideradas impuras. Existiam 
regras do que era considerado certo e errado. Tais ideias ainda 
prosperam nos dias atuais e é possível notar no livro de Octavia 
E. Butler como a perfeição física humana é buscada quando a 
protagonista se depara com outro humano e se sente aliviada 
por encontrar um semelhante que emana a imagem do que ela 
compreende desde a infância do que seria a correta estrutura 
física de um ser vivo pensante.

Por outro lado, Cohen (2000) profere que, ao mesmo tempo 
em que o monstro nos aterroriza, ele também nos causa uma 
inconveniente fascinação. O medo do monstro é uma espécie 
de desejo, o proibido é desejado. O perigo nos causa uma forte 
atração.

Esse movimento simultâneo de repulsão e 
atração, situado no centro da composição do 
monstro, explica, em grande parte, sua constante 
popularidade cultural, explica o fato de que 
o monstro raramente pode ser contido em 
uma dialética simples, binária (tese, antítese... 
nenhuma síntese). Nós suspeitamos do monstro, 
nós o odiamos ao mesmo tempo que invejamos 
sua liberdade e, talvez, seu sublime desespero. 
(COHEN, 2000, p. 48)
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Nós podemos perceber em Despertar que, após o 
pânico da protagonista ao visualizar o alienígena, este medo 
é transformado em curiosidade e atração. Lilith diz que foi 
“ludibriada pelos próprios olhos” (BUTLER, 2018, p. 23). Logo 
depois, ela se encanta com a caminhada do monstro: “A série 
de movimentos foi toda fluida e natural, e ainda assim tão 
alienígena, que a fascinou” (BUTLER, 2018, p. 26).

Mas essa atração pelo monstro, ou qualquer outro ser 
diferente, pode ter uma expiração: “A grotesca aparência de 
lesma-marinha voltou e ela não conseguiu parar de cambalear 
para trás, se afastando dele, com pânico e repulsa. Percebeu sua 
reação antes de ter ido longe demais” (BUTLER, 2018, p. 39).

Douglas revela que “A santidade estende-se, ainda 
segundo outros preceitos, às espécies e às categorias” (1991, p. 
43). Existe a ordem e a desordem, é preciso categorizar, ordenar, 
discriminar, disciplinar e tudo aquilo que desobedece ou desafia 
os esquemas estabelecidos é visto como perigoso. O monstro 
é temido, pois não é um ser divino, o desconhecido é maligno, 
impuro, nefasto. Neste contexto, a xenofobia da protagonista 
volta, os preconceitos e a discriminação com o anormal retornam 
ainda mais fortes, só que desta vez ela reconhece que sua reação 
foi exagerada. Quando você conhece o monstro e percebe 
que ele não é uma ameaça, apesar da distinta aparência, seu 
consciente se sente mal pela ação embaraçosa.

A conduta de Lilith mostra que podem existir intolerância 
e pavor quando um indivíduo ainda não está acostumado com 
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aquilo que interpreta como o desigual. É possível analisar que 
tal horror na verdade é um reflexo do medo que temos do 
desconhecido. Cohen articula que “A destrutividade do monstro 
é realmente uma desconstrutividade: ele ameaça revelar que a 
diferença tem origem no processo e não no fato (e que o “fato” 
está sujeito à constante reconstrução e mudança)” (2000, p. 45).

Notamos então que qualquer modificação das estruturas 
que trilhamos não é bem aceita e que as poucas pessoas que 
retêm o poder de transformação não o buscam, pois não lhes 
convém. A alteração daquilo que é visto como ordem pode 
causar terror e instabilidade, porém o que é tido como fixo pode 
ser modificado; e uma das tarefas do monstro e do alienígena 
desta obra é mostrar que existem mundos e vidas que vão além 
das diretrizes humanas.

Da mesma maneira que os alienígenas são um ser estranho 
para Lilith, os seres humanos também são exóticos para os 
alienígenas: “Eles nunca tinham visto tanta vida e tanta morte em 
um único ser antes” (BUTLER, 2018, p. 39). Os Oankali também 
se referem aos seres humanos como um ser alienígena: “É... 
alienígena para mim. Assustadoramente alienígena” (BUTLER, 
2018, p. 26).

O olhar sobre o Outro vale para os dois lados. A Lilith vê os 
extraterrestres como um ser dessemelhante, e o mesmo ocorre 
com os Oankali. Na história da humanidade podemos notar tal 
cenário durante a Antiguidade, quando os chamados bárbaros 
(sempre vistos como seres inferiores e primitivos) invadiam 
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alguma cidade, ou quando durante as grandes navegações novos 
países e povos eram descobertos e transformados em colônia. 
Os seres nativos destes lugares (humanos, plantas, animais) eram 
visualizados como o Outro, uma nova espécie que foi descoberta 
e precisava seguir as regras do país colonizador.

Da mesma forma que o europeu visualizava o indígena 
como um ser que precisava ser educado, catequizado, o índio 
também olhava aqueles invasores como um ser distinto. Existem 
dois pontos de vistas sobre o Outro, mas podemos observar 
com a historiografia que a visão de um povo (europeus, homens, 
brancos) sobrepõe à vida daqueles povos vistos como inferiores. 
Entendemos então que, às vezes, apenas uma voz é escutada, 
e a história e os pensamentos desses dominadores é que são 
passados e estudados até os dias de hoje.

Um corpo futuro – hibridizado

O livro Despertar foi escrito durante a Guerra Fria e 
vestígios desta guerra estão presentes nele. A Terra é destruída, 
pois os países começam a bombardear um ao outro. O século XX 
foi marcado por guerras, ditaduras, lutas de classe e minorias, 
avanço científico, tecnológico, início da globalização. Tais 
acontecimentos foram necessários para a criação deste primeiro 
livro da trilogia Xenogênese.

Octavia E. Butler desenvolve um alienígena que é um híbrido 
de diversas outras raças. Um monstro que em contato com outro 
ser distinto altera a própria genética para sua singular evolução. 
Tal acontecimento não é natural, eles encontram outras formas 
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vivas e transformam aquilo que conheciam. Lilith descobre que 
a humanidade foi salva, pois os Oankali iriam mesclar os genes 
humanos e de sua espécie, criando um novo ser, um híbrido 
humano e alienígena. Ao desvendar o interesse de seus raptores, 
a protagonista se sente enojada com a possibilidade de dar à luz 
um monstro, um ser que não é humano, mas que é Outro.

Douglas (1991) alega que, de acordo com o pensamento 
bíblico do livro Levítico, “As espécies impuras são aquelas que 
são membros imperfeitos da sua classe ou cuja classe desafia o 
esquema geral do universo” (DOUGLAS, 1991, p. 44). O filho de 
Lilith com um Oankali seria uma espécie impura, já que é uma 
nova criação, um novo ser, ele quebra a estrutura existente e 
categorizada. É um monstro.

Levítico é um livro bastante disciplinador, prescreve o que 
devemos comer, que tipo de tecido usar nas nossas roupas, a 
maneira como devemos utilizar a terra, que animais são puros 
ou impuros, como lidar com as impurezas que existem neste 
mundo (BÍBLIA SAGRADA, 2001). A ordem deve prevalecer, tudo 
aquilo que não seguir as estruturas impostas é impuro e, se 
não seguirmos as regras, males podem ocorrer à humanidade, 
como pragas, doenças, fome, maldições. Douglas continua sua 
reflexão acerca de Levítico, ponderando que o livro nos fala que 
“os indivíduos se conformem à classe a que pertencem e que 
não haja confusão entre os diferentes grupos de objetos” (1991, 
p. 43), aqueles que quebram as normas, “Os híbridos e outros 
desalinhavos[,] são abominações” (DOUGLAS, 1991, p. 43).
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Tais exposições no parágrafo acima sobre o que é certo 
e errado nos fazem reparar que a ciência e a religião exercem 
um domínio de informações que duram incontáveis “eras”. 
Nosso modelo, ordem, estrutura a seguir, é uma mistura dessas 
autoridades que desde o passado reprime qualquer Outro que 
não dialogue com seus pensamentos.

O monstro de Despertar evidencia que “há a perturbadora 
sugestão de que esse corpo incoerente, desnaturalizado e 
sempre sob risco de desagregação, pode muito bem ser o nosso 
próprio corpo” (COHEN, 2000, p. 35). Portanto, esse corpo 
miscigenado do monstro é um alerta à própria humanidade, 
não existe uma raça superior, um corpo puro. O homem é uma 
mistura de vários seres humanos existentes, a xenofobia que 
Lilith sente pelo alienígena é o preconceito que várias pessoas 
carregam em relação a determinados humanos, aos Outros.

O humano procura seguir o que é “natural”, só que seus 
pensamentos e ambições buscam aquilo que é desconhecido, 
seja para estudar, alterar ou modificar essas desestruturas 
para obedecer à ordem. Neste sentido, Patricia Kerslake (2007) 
explana que a Ficção Científica examina o presente e o possível 
futuro por meio dos acontecimentos do passado. Kerslake 
(2007) considera que os seres humanos são fascinados pela sua 
própria existência e que a Ficção Cientifica reproduz esse retrato 
inconsciente da humanidade, revelando respostas que o homem 
tem sobre sua própria existência. As histórias deste gênero 
literário se tornam um espelho da sociedade.
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Conclusão

A obra de Octavia E. Butler nos faz refletir sobre a 
alteridade e o papel do Outro em nossa sociedade. Como nos 
portamos com as diferenças, com as regras do que é certo ou 
errado, normal ou anormal e como as estruturas afetam a vida 
do homem de diversas maneiras. Se já achamos difícil enxergar 
ou sentir empatia pelo próximo, é ainda mais difícil enxergar, 
compreender aquele Outro que é o diferente. A demarcação do 
que seria comum causa discriminação naqueles que infringem 
qualquer regra imposta pela sociedade, fazendo, assim, que 
diversos seres sejam marginalizados, deixados de lado e vistos 
como invisíveis ou inferiores.

O Outro também pode ser classificado como qualquer 
outra minoria em relação a um grupo de poder: idosos, 
pessoas com determinadas doenças (os leprosos na Idade 
Média, os soropositivos do século passado etc.), até mesmo 
surdos, paraplégicos, mudos, mendigos, LGBTQIA+ e favelados 
(estrangeiros vão para as favelas do Rio de Janeiro como se 
estivessem indo ao zoológico), pois qualquer um que rompe a 
fronteira da “normalidade” pode ser visto como um ser diferente, 
especial e muitas vezes estas pessoas sofrem intolerância, 
preconceitos, opressão e exclusão.

O híbrido não é apenas o monstro, o ser humano é 
igualmente um ser miscigenado. A protagonista da obra utiliza 
as palavras repulsa, fobia, oprimida, para caracterizar o que ela 
sentiu ao ter contato com o alienígena e muitas dessas palavras 
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são utilizadas para descrever outros seres humanos. O monstro 
pode ser identificado como um humano, o Outro é aquele ser que 
é visto como inferior ou aquele que te intimida. Somos criaturas 
que carregam diversos sangues, culturas, histórias, assim como 
preconceitos e narrativas de assassinatos e massacres absurdos 
que demonstram o quanto a sociedade está afundada na 
intolerância, hostilidade e exclusão ao próximo.

Os monstros nos fazem repensar a realidade, questionar 
sobre ela e sobre nossa visão do diferente, de como reagimos a 
algo que consideramos distinto. Cohen explica que os monstros

trazem não apenas um conhecimento mais 
pleno de nosso lugar na história e na história do 
conhecimento de nosso lugar, mas eles carregam 
um autoconhecimento, um conhecimento 
humano — e um discurso ainda mais sagrado na 
medida em que ele surge de Fora. Esses monstros 
nos perguntam como percebemos o mundo e nos 
interpelam sobre como temos representado mal 
aquilo que tentamos situar. Eles nos pedem para 
reavaliarmos nossos pressupostos culturais sobre 
raça, gênero, sexualidade e nossa percepção 
da diferença, nossa tolerância relativamente à 
sua expressão. Eles nos perguntam por que os 
criamos. (COHEN, 2000, p. 55, grifo do autor)

O planeta Terra é constituído por várias nações, povos 
com culturas diferentes, histórias de desenvolvimento distintas, 
guerras e lutas dissemelhantes. Todos esses seres distintos são 
seres humanos que compartilham ideias, trabalhos, visões de 
mundo desiguais; alguns moram na neve, outros só conhecem 
o calor e de alguma forma todos temem algum monstro. Como 
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Lovecraft (2008) afirmou, o medo do desconhecido é a emoção 
mais antiga e forte da humanidade, tem certos sentimentos 
que fazem parte da constituição do homem, e encarar o 
desconhecido, o diferente, é compreender a existência de 
diversas vidas e histórias e de que o Outro deve ser acolhido e 
principalmente respeitado.
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DUAS DONZELAS DA TORRE, UMA 

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS 

VERSÕES ITALIANA E GERMÂNICA DE 

“RAPUNZEL”

Adriana Aparecida de Jesus Reis

“Existiria um Grimm italiano?”
Italo Calvino (1992)

Neste trabalho, temos o objetivo de comparar 
intertextualmente duas versões da narrativa conhecida como 
“Rapunzel”: “Petrosinella”, publicada entre 1634 e 1636 em 
O conto dos Contos (Lo cunto de li cunti ou Pentamerone), de 
Giambattista Basile, de Nápoles, e “Rapunzel”, publicada na 
antologia Contos de fadas para o lar e as crianças (Kinder – und 
Hausmärchen), dos irmãos alemães Jacob e Wilhelm Grimm. 
Esta última foi publicada em dois volumes, em 1812 e 1815. 
Justificamos nossa escolha pelo referido corpus devido ao 
respaldo nos estudos de Karin Volobuef (2016), segundo os quais 
os irmãos Grimm, quando bibliotecários, tiveram contato com 
a obra do coletor napolitano: “através de Brentano, os Grimm 
também tomaram conhecimento da obra Conto dos contos, em 
que Giambattista Basile reuniu narrativas por ele colhidas da 
oralidade popular na Itália, antes da publicação dos contos de 
Perrault na França (1697)” (VOLOBUEF, 2016, p. 3).

A descoberta pelos irmãos Grimm dos manuscritos 
italianos, atesta o pesquisador italiano Andrea Lombardi (2015), 
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além de servir-lhes de fonte de inspiração, tendo em vista que 
eles adaptaram e incluíram alguns contos do coletor napolitano 
em sua primeira antologia Contos de fadas para o lar e as crianças, 
de 1812, suscitou, em 1846, a tradução da obra diretamente do 
dialeto napolitano para o alemão pelo estudioso Felix Liebrecht, 
para a qual os irmãos alemães escreveram um prefácio. Graças 
a essa tradução, a obra de Basile alcançou maior popularidade, 
principalmente, nos países de língua germânica, o que gerou 
um efeito paradoxal, visto que, segundo Lombardi (2015, p. 
52), na Itália, onde os contos coletados por Basile deveriam 
ter alcançado maior prestígio, a leitura continuou inviável até 
muito tempo depois, devido às questões dialetais. A tradução da 
obra do dialeto napolitano para o italiano standard só ocorreu 
em 1925 pelo crítico e filósofo italiano Benedetto Croce, que a 
renomeou de Pentamerone, em alusão à estrutural narrativa 
inaugurada na Literatura Italiana por Giovanni Boccaccio em seu 
Decamerone, três séculos antes.

Ao compararmos o texto fonte e o texto produzido, já 
nos deparamos com uma significativa divergência no início 
da narrativa italiana no que se refere à gravidez da mãe da 
protagonista, pois “Petrosinella” já se inicia com a mãe da 
protagonista grávida. Opostamente, em “Rapunzel”, dos irmãos 
Grimm, o conto tem início com o desejo do casal de ter um 
filho, motivo que os faz dirigirem-se a uma figura da Mitologia 
hebraico-cristã: “Era uma vez um casal cujo maior desejo era 
ter um filho. Os anos iam passando, e o filho não vinha. Afinal, 
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a mulher ficou esperançosa de que Deus ouviria suas preces” 
(GRIMM, 20002, p. 322, grifos nossos). Nesse aspecto, os Irmãos 
Grimm, segundo Volobuef (2011), ao coletarem o material 
folclórico na Alemanha do século XIX, fizeram retoques, o que 
nos leva a supor que tal referência à Mitologia hebraico-cristã 
possa ser um elemento resultante dessa modificação, visto que, 
conforme Lombardi, “a fábula dos Grimm se dirigia a uma família 
burguesa em formação e tinha por objetivo sempre a defesa 
de uma visão cristã militante” (2015, p. 60). Desse modo, por 
serem adeptos do cristianismo, eles talvez tenham retocado a 
narrativa “Rapunzel” de modo a agradarem seu público leitor, 
majoritariamente composto por burgueses cristãos.

Estando grávidas e morando de frente para um belo 
canteiro, onde haviam belas folhas de salsa, ambas as mães, 
uma chamada Pascadozia, na narrativa de Basile, e a outra sem 
nome, na narrativa dos Grimm, sentem muita vontade de comer 
tal legume, o qual parecia muito vistoso quando observado 
através das janelas de suas casas. Nesse sentido, já encontramos 
outra divergência no que se refere à dona do canteiro, pois, na 
narrativa italiana, o canteiro pertence a uma ogra e, na narrativa 
alemã, ele pertence a uma feiticeira, esta última descrita como 
uma mulher “que tinha grandes poderes mágicos e [era] [...] 
temida por todo mundo” (GRIMM, 2000, p. 322).

A personagem do/a ogro/a aparece, nos contos de fadas, 
como uma figura horrenda geralmente ligada ao mal, portanto, 
um ser que faz parte das personagens antagonistas do herói. Tal 
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papel será desempenhado pela ogra no conto “Petrosinella”, pois 
veremos que ela irá não só ameaçar Pascadozia, por ter roubado 
a salsa de seu canteiro, mas também puni-la, retirando de seus 
braços sua filha Petrosinella. Atuando como antagonista da 
heroína, a figura da ogra será trocada pela figura da feiticeira ou 
bruxa, dois modos utilizados pelo narrador, na versão alemã, e irá 
desempenhar as mesmas ações que ela. Essa divergência é muito 
significativa ao nosso olhar comparativo, pois anteriormente 
já nos deparamos com uma referência da Mitologia hebraico-
cristã, isto é, a Deus, o que nos leva a averiguar se há outras 
influências dessa Mitologia sobre a narrativa germânica. Dessa 
forma, apesar da figura da feiticeira ser oriunda da Mitologia 
pagã, acreditamos que, especialmente nesse conto dos irmãos 
Grimm, ela também possa ser interpretada como uma referência 
à Mitologia hebraico-cristã, a qual, sobretudo depois da Idade 
Média, com a Inquisição, instrumento de censura da Igreja 
Católica na época, demonizou a figura da feiticeira, colocando-a 
como um ser que utiliza seus poderes mágicos somente para o 
mal.

Tocadas pelo desejo de comer o admirável tempero, 
ambas as mães grávidas roubam a salsa do canteiro, da ogra, 
na versão italiana, e da feiticeira, na versão alemã. No entanto, 
nesta última narrativa quem rouba a salsa é o marido e, na 
versão italiana, é a própria Pascadozia. Nesse sentido, devemos 
destacar que o marido é levado a fazer isso, pois o desejo de 
sua esposa se torna tão incontrolável que ela lhe diz “– Se eu 
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não comer um pouco do rapúncio que se vê daqui no quintal da 
bruxa, eu vou morrer” (GRIMM, 2000, p. 322). Esse discurso nos 
mostra o quanto a personagem grávida estava consumida por tal 
desejo. Contrariamente, na versão italiana, embora compartilhe 
do mesmo desejo, Pascadozia não o sente com tamanha 
intensidade, pois, em vez da morte, o argumento utilizado por 
ela é o receio de que sua filha nasça com uma mancha de salsa 
no rosto, o que nos demonstra a valorização da superstição 
popular feita por Basile.

No ato do roubo, Pascadozia, na versão italiana, e o marido 
da personagem grávida, na variante alemã, são surpreendidos 
pelas donas do canteiro. Somada a essa convergência, a ogra 
e a feiticeira ameaçam-nos e só lhes permitem levar o legume 
com a seguinte condição: que lhes entregassem a criança assim 
que nascesse. Sentindo-se coagidos pela ameaça, Pascadozia 
e o marido da personagem grávida aceitam as condições, fato 
que os levam a ser libertados pelas malvadas. Entretanto, essa 
situação de tranquilidade será momentânea para as personagens 
grávidas, porque, após o nascimento de suas filhas, a ogra e a 
feiticeira voltam a atormentá-las, porém a forma de tortura 
é divergente: na variante alemã, assim que Rapunzel nasce, a 
feiticeira a leva embora e a aprisiona numa alta torre quando 
a jovem completa doze anos de idade. Já na variante italiana, a 
ogra não leva a criança embora logo após seu nascimento, em 
vez disso, ela atormenta Pascadozia com as palavras da própria 
filha, chamada Petrosinella, pois quando a menina começa a ir 
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para a escola, aos sete anos de idade, todos os dias a ogra pede-
lhe que relembre Pascadozia de sua promessa de sete anos atrás 
e Petrosinella dá o recado por inocência. Ao ouvir tais palavras 
todos os dias, Pascadozia pede à filha que diga à ogra que pode 
prendê-la, a ogra aprisiona Petrosinella. É em virtude desse 
enclausuramento que Rapunzel é comumente identificada por 
folcloristas pelo epíteto “donzela da torre” (REIS; RAMOS, 2019), 
lembrado no título deste trabalho.

Embora os episódios sejam semelhantes no que se refere 
ao encarceramento, notamos uma divergência quanto às idades 
das protagonistas, pois Rapunzel é presa na torre com doze anos 
e Petrosinella é presa com sete anos de idade. Apesar de serem 
reclusas na torre com idades distintas, seus nomes, que dão títulos 
as suas narrativas, apontam para a mesma raiz etimológica, o que 
configura uma convergência: o nome Rapunzel deriva do legume 
europeu chamado raponço, também referido como rapúncio 
na narrativa; igualmente o nome Petrosinella, pois, em italiano, 
o nome do tempero (salsa) é prezzemolo, vocábulo, segundo a 
enciclopédia virtual Treccani, que deriva do latim petroselīnum, 
daí a origem do nome Petrosinella.

A ingestão do tempero, a nosso ver, configura uma 
transgressão, na variante italiana, por Pascadozia e, na variante 
alemã, pela mãe de Rapunzel, pois o tempero pertencia à ogra 
e à feiticeira. Tal transgressão gera um dano para suas filhas, já 
que foram prometidas às personagens ligadas ao mal. Episódio 
semelhante pode ser observado na Bíblia, livro sagrado da 
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Mitologia hebraico-cristã, em que Eva, no jardim do Éden, come 
o fruto proibido, dado por uma serpente rastejante, e o oferece a 
Adão, transgressão que desencadeou um dano que consistiu na 
expulsão dos amantes do paraíso. Desse modo, acreditamos que 
o episódio da ingestão do tempero seja uma alusão ao episódio 
bíblico em virtude da proximidade de elementos semelhantes: 
a serpente equivaleria à ogra e à feiticeira; o fruto proibido 
ao legume; a transgressão à ingestão do alimento orgânico; a 
expulsão do paraíso à prisão de Rapunzel e de Petrosinella. As 
duas donzelas podem ser comparadas também a toda prole 
humana que foi punida por serem descendentes de Adão e Eva.

Além de aludir ao mito do fruto proibido, o mesmo episódio, 
mais precisamente o do aprisionamento na torre, permite-nos 
fazer alusão a outra narrativa da Mitologia hebraico-cristã, isto 
é, ao mito de Santa Bárbara, cuja biografia é relatada no ensaio 
Hagiografia em cena: os martírios de Santa Bárbara, escrito 
pela pesquisadora Maria Rodrigues (2008). Segundo essa fonte, 
Bárbara, cuja existência data nos tempos de Maximiliano, teria 
sido encerrada na torre por seu pai pagão Dióscoro não só para 
protegê-la de indesejáveis pretendentes, mas também para 
impedi-la de se converter ao Cristianismo, pois desde cedo a 
jovem recusava a existência dos deuses de seus antepassados. 
A recusa pelo casamento e a conversão à fé cristã levaram à ira 
de Dióscoro, que logo quis matá-la, então, a jovem planejou sua 
própria fuga, mas foi impedida pela denúncia de um dos pastores 
que a reconheceram. Arquitetando uma maior desonra para a 
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filha, o malvado progenitor entregou-a ao Adiantado Marciano. 
Em seguida, a virgem foi martirizada e degolada pelas mãos do 
próprio pai, imediatamente fulminado por um raio. Ainda que 
Bárbara figure na lista de santos da Igreja Católica, seu nome 
foi removido do calendário litúrgico cristão no ano de 1969, de 
acordo com Adriana Reis e Gisele Bosquesi (2017).

Contrariamente à narrativa de Santa Bárbara, Rapunzel e 
Petrosinella, mesmo estando segregadas, conhecem o filho do 
Rei, que se apaixona pelo canto das donzelas, o que conduzirá a 
união dos jovens. Esse canto, no conto “Rapunzel”, é descrito da 
seguinte forma:

Um ou dois anos depois, aconteceu que o filho do 
Rei entrou na floresta e passou pela torre. Ouviu, 
então, um canto, tão belo, que ele parou para 
ouvir. Era Rapunzel, que, em sua triste solidão, 
cantava para os males espantar. O príncipe quis 
subir na torre, para ver a cantora, e procurou a 
porta da torre, mas porta alguma foi encontrada. 
Ele voltou para o palácio de seu pai, mas o canto 
o comovera tanto, que todos os dias ia à floresta 
para escutá-lo. (GRIMM, 2000, p. 323-324)

Com base nessa descrição, percebemos que o canto da 
donzela tem um efeito encantatório sobre o príncipe, tanto que, 
ao ouvi-lo, ele logo quis subir a torre para conhecer a detentora 
da voz. Esse poder encantatório do canto pode ser encontrado 
na narrativa das Sirenes, personagens da Mitologia grega que, 
segundo o Dicionário da Mitologia grega e romana, de Pierre 
Grimal (2011, p. 421), são gênios marinhos, cujo corpo é metade 
mulher e metade pássaro. Na lenda mais antiga, a qual nos 
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interessa para este trabalho, as Sirenes viviam numa ilha do 
Mediterrâneo e, com a sua música, atraíam os marinheiros que 
passavam nas redondezas. Desse modo, podemos dizer que 
Rapunzel se aproxima das Sirenes, pois ambas têm o atributo do 
canto encantatório, o que nos leva a afirmar que há uma alusão 
à Mitologia greco-romana. Contudo, acreditamos que o termo 
mais preciso não seja alusão e sim dessacralização do mito, pois 
no texto italiano não há um investimento da caracterização do 
atributo da voz da donzela da torre, pelo contrário, o narrador 
aglutina essa caracterização por meio de uma referência, mais 
precisamente, por meio do mitema Sereia (Sirena), designação 
em italiano para Sirenes, como podemos observar em:

Allora capitò che, mentre l’orca era lontana dalla 
torre, Petrosinella aveva messo la testa fuori 
da quel buco e aveva sparse le trecce al sole e 
passo il figlio di un principe, che [...] scorgendo 
in mezzo a quelle onde preziose una faccia di 
Sirena che incantava i cuori, si incapricciò fuori 
misura di tante belezze; e, dopo averle inviato un 
memoriale di sospiri, fu decretato che il castello 
si arrendesse alla sua grazia1.
(BASILE, 2013, p. 289, grifo nosso)

Desse modo, como existe uma referência, nesse texto, às 
Sereias, acreditamos que os irmãos Grimm tenham modificado 
esse detalhe, porque, além de encontrarmos alusões e referências 
à Mitologia hebraico-cristã no conto de fadas “Rapunzel”, 

1  “Então, percebeu que, enquanto a ogra estava longe da torre, Petrosinella tinha colocado a cabeça 
para fora daquele buraco e tinha esparramado as tranças ao sol e passou o filho de um príncipe, que, 
[...] percebendo entre aquelas ondas preciosas um rosto de Sereia, que encantava os corações, se 
apaixonou por tanta beleza; e, depois de lhe haver enviado um memorial de suspiros foi decretado que 
o castelo se rendesse a sua graça” (BASILE, 2013, p. 289, grifo e tradução nossos).



162
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

sabemos também que os filólogos alemães eram defensores de 
uma visão cristã militante, conforme Lombardi (2015). Por essas 
razões, supomos que os irmãos Grimm preferiram cristianizar as 
referências aos mitos greco-romanos e pagãos, este último se 
pensarmos na presença das feiticeiras.

Além da influência e da predileção pela Mitologia hebraico-
cristã em “Rapunzel”, podemos encontrar outra motivação para 
essa alteração, porém tendo como enfoque agora a relação 
entre o conto maravilhoso e o mito, pois, para os irmãos Grimm, 
os “contos teriam conservado seus [dos mitos] fragmentos e 
restos sob uma forma elíptica, de bom grado alusiva” (BRICOUT, 
2005, p. 193). Fundamentando-nos nas palavras de Bernadette 
Bricout (2005), podemos compreender que os irmãos Grimm 
colaboraram para a permanência dos mitos clássicos, mas nunca 
de forma direta, pois a elipse e a alusão são formas indiretas de 
referencialização. Por essas razões, acreditamos que a referência 
às Sirenes tenha sido modificada por meio de uma caracterização 
mais elaborada, a qual nos permitiu reconhecer as alusões.

Atraídos pela doce voz das donzelas da torre, os príncipes 
conseguem subir, porque eles veem, durante o dia, a ogra e a 
feiticeira escalando pelos longos cabelos loiros de ambas as 
protagonistas. No que se refere ao pedido das personagens 
malvadas para subir até a janelinha da torre, encontramos uma 
divergência, pois esse pedido, na versão alemã, é cantarolado pela 
feiticeira por meio dos seguintes versos: “Rapunzel, Rapunzel!/ 
Desce os teus cabelos” (GRIMM, 2000, p. 324). Diferente da 



163
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

versão italiana, na qual não constatamos a presença da cantiga. 
Esses dois versos podem ser interpretados como uma forma que 
seus autores encontraram para destacar o material folclórico 
que recolhiam advindo da cultura popular, pois, consoante 
Volobuef, eles defendiam “a ideia de que o folclore deveria ser 
coletado para ser conservado, uma vez que se trata de precioso 
e antiquíssimo legado cultural, cujas raízes estão mergulhadas 
no longínquo passado da humanidade” (2011, p. 13). Esse 
trabalho de coleta dos filólogos alemães, aponta a estudiosa, 
inspirou pesquisadores, oriundos de vários países, a recolherem 
contos, rimas, canções, lendas etc. de todas as partes do mundo, 
inclusive Sílvio Romero e Câmara Cascudo no Brasil.

Depois de vários encontros, os casais, por estarem 
apaixonados, tramam um plano para libertar suas donzelas da 
torre: levar, todas as noites, meadas de sedas, em “Rapunzel”, e 
pedaços de corda, em “Petrosinella”, para que ambas teçam e/
ou construam uma escada para auxiliá-las na fuga. No entanto, 
esse plano será descoberto pela ogra e pela feiticeira. A ogra 
descobre por intermédio de sua comadre fofoqueira, a qual 
lhe conta o plano de Petrosinella e do príncipe, porém, ela 
não dá atenção a isso, pois Petrosinella estava presa por um 
encantamento, segundo o qual ela só poderia fugir em possessão 
de três nozes que estavam escondidas no batente da porta. Já a 
feiticeira descobre por meio da própria Rapunzel, que revela o 
segredo sem perceber, ao fazer uma queixa para a bruxa, como 
podemos depreender em: “– Por que será, senhora Gothel, que 
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é tão mais difícil para mim sustentar nos meus cabelos a senhora 
do que o jovem príncipe” (GRIMM, 2000, p. 324, grifo nosso).

Sentindo-se enfurecida, por ter descoberto os encontros 
de Rapunzel com o príncipe, a feiticeira cortou as longas tranças 
da donzela, abandonando-a em um deserto. Depois tramou uma 
armadilha para o príncipe, que consistia em amarrar as longas 
tranças de Rapunzel na janela, pois, quando o príncipe deu o 
alerta para subir, ela, passando-se pela jovem donzela, jogou 
os cabelos até embaixo e ele subiu como de costume. Mas, por 
surpresa dele, no alto da torre não estava a donzela por quem 
se apaixonou, mas, sim, a feiticeira. Então, ele ficou desesperado 
e jogou-se da janela. Ao cair no chão, ele permaneceu vivo, 
mas teve seus olhos espetados por espinhos, fato que o tornou 
cego. Depois de muito perambular cego pela floresta, ele 
encontrou Rapunzel no deserto, onde ela dera à luz um menino 
e uma menina (gêmeos). Rapunzel reconheceu-o e “duas de 
suas lágrimas umedeceram os olhos do príncipe, que, livres da 
maldição da bruxa, recuperaram a visão” (GRIMM, 2000, p. 326, 
grifo nosso).

Nesse episódio, percebemos que há dois elementos 
muito significativos: deserto e água, esta última numa relação 
metonímica com as lágrimas que promovem a cura. O primeiro 
elemento está associado ao sofrimento da protagonista, pois 
é onde ela é abandonada pela feiticeira e dá à luz gêmeos. Já 
o segundo elemento está associado à felicidade, porque as 
lágrimas de Rapunzel restituem a visão ao príncipe, portanto, 
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há uma relação dicotômica entre deserto e água na variante 
alemã. Essa relação de oposição também aparece na Mitologia 
hebraico-cristã na qual as menções a desertos e águas (rios, 
lagos, mananciais) são abundantes: geralmente o deserto remete 
sempre à esterilidade, à fome, à seca, ao medo etc., e a água 
representa a cura, a restauração, o refrigério etc. Para embasar 
nossa interpretação, trazemos duas passagens bíblicas de Isaías, 
nas quais é evidente essa dicotomia deserto versus água: “Abrirei 
rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto 
num lago, e o chão seco em mananciais”, passagem presente 
em Isaías 41:18, e “Pois derramarei água na terra sedenta, e 
torrentes na terra seca”, passagem presente em Isaías 44:3. A 
menção da água enquanto cura é mais evidente em João 7:37-
38, versículo em que a cura é simbolizada na figura de Jesus: “No 
último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse 
em alta voz: ‘Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem 
crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios 
de água viva’”. Dessa forma, devido à proximidade de sentidos 
entre os mesmos elementos destacados na narrativa “Rapunzel” 
e nos versículos da Mitologia hebraico-cristã, acreditamos que 
tais elementos possam ser associados interpretativamente como 
mais uma espécie de alusão a essa Mitologia em especial.

Após um período em que ficaram separados, o príncipe 
pôde livrar-se da maldição da feiticeira, graças às lágrimas de 
Rapunzel, e se unir à mãe de seus filhos, portanto, as provações 
enfrentadas promoveram a redenção do casal, como podemos 



166
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

notar em: “Ele [o príncipe], então, levou Rapunzel e os filhos para 
o seu reino, onde foi calorosamente recebido. E os dois viveram 
felizes por muitos e muitos anos” (GRIMM, 2000, p. 326). Na 
mesma linha encerra-se o conto de Basile, ou seja, com a união 
e libertação do casal, mas há uma sutil diferença: Petrosinella 
não fica grávida. Além disso, as provações, na variante italiana, 
aparecem de forma mais desenvolvida: após a comadre contar 
tudo à ogra, ela não lhe dá ouvido, em virtude do encantamento 
que prendia Petrosinella na torre, o qual assegurava o êxito da 
ogra. No entanto, Petrosinella escuta a conversa da comadre e o 
príncipe consegue roubar as três nozes que estavam escondidas 
no batente da porta, assim, os dois fogem. Ao vê-los fugindo, 
a comadre avisa a ogra, a qual decide persegui-los. Durante a 
perseguição, Petrosinella joga as três nozes, das quais saem, 
respectivamente, um cão, um leão e um lobo, constituindo 
obstáculos no caminho. Os dois primeiros são manipulados 
pela personagem monstruosa, no entanto, o último a devora 
por estar disfarçada com a pele de um asno, o que conduz a 
sua morte e à libertação do casal para viverem juntos, depois 
de tantas tempestades e dificuldades, “une heure dans un bon 
port/ oublier cent ans de tempête”2 (BASILE, 2013, p. 293).

É esse provérbio napolitano escrito em versos que encerra 
o conto “Petrosinella”, de Basile, o que nos demonstra a 
valorização do elemento folclórico, tal como os irmãos alemães 
ao se utilizarem de uma canção cantarolada pela feiticeira na 

2  “uma hora em um bom porto/ faz esquecer cem anos de tempestade” (BASILE, 2013, p. 293, 
tradução nossa).
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narrativa “Rapunzel”, visto que o provérbio é proveniente da 
experiência e da sabedoria do povo. Essas expressões proverbiais 
da obra-prima de Basile, de acordo com a plataforma italiana 
Corpo di Napoli, assinalam que “Bisogna guardare sempre con 
ottimismo alla Vita. Tante amarezze e tante tribolazioni vengono 
ripagate anche da un solo momento di felicità che riesce a far 
dimenticare il lato più brutto della propria esistenza”3 (DI NAPOLI, 
2020, sem paginação). Relacionando o provérbio napolitano com 
a matéria narrada no conto, podemos dizer que o final feliz de 
Petrosinella com o príncipe a fez esquecer todos os sofrimentos 
gerados pelo egoísmo indireto de sua mãe, se pensarmos que 
a transgressão cometida por Pascadozia gerou um dano para a 
donzela, que consistiu em seu aprisionamento, e direto da ogra, 
a qual a aprisionou e a perseguiu. Esse episódio da perseguição 
nos revela que as três nozes são objetos mágicos, pois saem delas 
três animais ferozes, situação somente possível no universo do 
maravilhoso, no qual não há estranheza interna e externamente 
à obra com eventos sobrenaturais, como metamorfoses.

Além de constituírem objetos mágicos, as nozes 
representam, de maneira simbólica, a nosso ver, a transição da 
infância para a adolescência de Petrosinella, pois esses eram os 
objetos que a prendiam por encantamento na torre, o que nos 
sugere que ela ainda não estava pronta para ter experiências 
sexuais. Dessa forma, para amadurecer ela terá que ser resistente 

3  “É sempre preciso enxergar a vida com o otimismo. Tantas amarguras e tantas tribulações são 
reparadas através de um momento de felicidade, o qual é capaz de fazer esquecer o lado mais feio da 
própria existência”. (DI NAPOLI, 2020, n.p, tradução nossa).
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e enfrentar um período de provas, tal como o fruto que, por ter 
uma casca espessa, não amadurece espontaneamente. Logo, é 
possível interpretarmos o fruto fechado como a representação 
do estado virginal da donzela (imaturidade), visto que quando as 
três nozes são abertas, portanto, amadurecidas, ela se casa com 
o príncipe.

Da mesma forma que o amadurecimento de Petrosinella 
aparece nas entrelinhas do texto literário de Basile, já que damos 
uma simbologia para as nozes, o amadurecimento de Rapunzel 
também é sugerido, já que a sua relação sexual com o príncipe é 
omitida pelo narrador, que só nos sugere tal experiência quando 
diz que Rapunzel foi abandonada grávida. O argumento para 
essa omissão pode ser retirado com base em Volobuef (apud 
NOGUEIRA; FRANÇA, 2012), a qual, em uma matéria intitulada 
“Corte as tranças, Rapunzel”, afirma que os Irmãos Grimm 
censuraram, em suas reedições dos contos, as referências ao 
sexo em virtude de seus interesses pela educação infantil de 
seu público leitor. Resultante também desse efeito formativo 
dos contos de fadas para as crianças alemãs é a punição violenta 
dos personagens maus. Exemplo disso, conforme Volobuef 
(apud NOGUEIRA; FRANÇA, 2012), é a bruxa da narrativa “João 
e Maria”: por ter sido perversa e aprisionado os dois irmãos, ela 
morre queimada e, desse modo, é punida, o que talvez devesse 
acontecer com a feiticeira e/ou bruxa da narrativa “Rapunzel”, 
já que ela aprisionou Rapunzel na torre e jogou uma maldição 
contra o príncipe, mas nada lhe acontece. A feiticeira de 



169
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

“Rapunzel” não é penalizada, segundo Bruno Bettelheim, isso 
acontece porque ela: 

Não deseja destruir o príncipe; tudo o que faz é 
ficar exultante quando ele é privado de Rapunzel 
como ela está. A tragédia do príncipe é resultado 
de sua própria ação: no desespero de Rapunzel 
ter partido, ele salta da torre, caindo sobre 
espinhos que furam seus olhos. Tendo agido 
tola e egoisticamente, a feiticeira perde - mas 
como agiu por amar demais Rapunzel e não por 
malvadeza, nenhum mal lhe sucede.
(2002, p. 162)

Concordamos com o argumento de Bettelheim (2002), 
pois embora a feiticeira ame Rapunzel de maneira egoísta e/ou 
possessiva, ela reage de acordo com as ações que lhe infligem, 
isto é, um efeito é contrabalançado por outro: a feiticeira 
aprisiona Rapunzel na torre, porque teve seus raponços 
roubados pela mãe da protagonista, e lança a maldição sobre 
o príncipe, por se sentir lesada por Rapunzel. Nesse sentido, 
apesar de concordarmos com os argumentos de Bettelheim 
(2002), também acreditamos que o fato de a bruxa não ter sido 
punida é incoerente, já que na narrativa alemã o viés cristão 
é o que se sobressalta e, por conseguinte, deveria ocorrer a 
punição da feiticeira, visto que ela utiliza seus poderes mágicos 
somente para o mal, de acordo com a Mitologia hebraico-cristã. 
Já a ogra de Basile, que aprisiona Rapunzel na torre, tem ações 
semelhantes às da feiticeira dos Grimm e um destino oposto: ela 
é penalizada com a morte, sendo devorada pelo lobo. Com isso, 
acreditamos que ela tenha sido punida porque Basile (2013), 
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em seu Lo cunto de li cunti, tende a identificar a feiura, ou seja, 
o grotesco e o repugnante, com o mal, conforme Italo Calvino 
(1996) explica no binômio brutezza-belezza (feiura-beleza), 
caracterizando o universo fabular da obra napolitana.

Ao compararmos as versões italiana, intitulada 
“Petrosinella”, de Basile, e germânica, intitulada “Rapunzel”, 
dos Irmãos Grimm, concluímos que há uma sequência de 
acontecimentos em comum que constituem o percurso 
narrativo das duas protagonistas dessas obras: a história de 
jovens donzelas que, em virtude do roubo de salsas, foram 
aprisionadas numa torre, da qual fugiram com um príncipe e, 
após um período de provações, uniram-se novamente aos seus 
amantes. Essas interseções constituem o que o André Jolles 
(1976) denomina de “formas simples”, pois é o fundo que se 
manteve resistente no recontar da história. Esse fundo invariável, 
além de permitir com que o leitor reconheça os possíveis 
diálogos intertextuais, preserva a memória da Literatura, “que 
se escreve com a lembrança daquilo que é, daquilo que foi, [...] 
por meio dos procedimentos de retomadas e reescrituras, cujo 
trabalho faz aparecer o intertexto”, consoante às palavras de 
Tiphaine Samoyault (2008, p. 47) no que tange à definição de 
intertextualidade. Assim, as semelhanças encontradas nos dois 
textos, no italiano e no germânico, levam-nos a pensar em como 
a Literatura é viva.

Além disso, ao mesmo tempo em que preservaram o núcleo 
da história, os Irmãos Grimm, recontando o mesmo enredo, 
cristianizaram vários elementos de seu texto-fonte italiano, o 
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que nos permite afirmar, portanto, que a cristianização é a tinta 
do estilo literário dos filólogos alemães. Essa medida pode ser 
evidenciada por meio de referências e de alusões à Mitologia 
hebraico-cristã. Além desses dois dispositivos textuais, a 
cristianização também se faz presente na censura às referências 
sexuais, já que os valores morais são mais acentuados devido aos 
interesses nacionalistas dos escritores alemães em educarem 
seu público leitor, constituído por crianças oriundas de famílias 
burguesas. Além da predileção pelo viés cristão, os dois filólogos 
alemães privilegiaram o material folclórico em suas narrativas 
ao utilizarem uma cantiga, tal como Basile adicionou superstição 
e provérbios populares em seus textos. Por fim, concluímos que 
os Irmãos Grimm, ao escolherem recontar a narrativa conhecida 
como “Rapunzel”, deram reconhecimento ao Pentamerone de 
Basile, haja vista a tradução para o alemão, em 1846, por Félix 
Liebrecht, para a qual escreveram um prefácio e contribuíram 
para o que chamamos atualmente de Literatura Infantil, pois 
muitos contos maravilhosos, presentes em sua antologia Contos 
de Grimm (2000), tornaram-se mundialmente conhecidos como 
clássicos infantis. Parte desse trabalho está ligada à pesquisa de 
Iniciação Científica desenvolvida sob os auspícios da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, Processo 
2016/09280-4), entre 2017 e 2018, e orientada pela Professora 
Doutora Maria Celeste Tommasello Ramos, Produtividade 
em Pesquisa (PQ) do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq).
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O NAPOLEÃO DE NOTTING HILL: 

UM HUMORISTA E UM FANÁTICO NO 

PARAÍSO DE TOLOS

Camila Severino

Conhecer o britânico Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) 
condenou-me a uma espécie de servidão. Encontrá-lo neste 
mundo moderno, em que tudo é lícito de se manifestar exceto a 
fé cristã, fez-me convencida da maravilhosa e necessária missão 
de divulgar e defender as coisas católicas. Por certo que deixo a 
catacumba pesarosa da fragilidade intelectual frente ao propósito, 
mas confiante de que “Um atirador, por pior que seja, torna-
se digno de respeito quando aceita um duelo” (CHESTERTON, 
2013, p. 25). Assim, esforço-me, neste texto, para tratar da obra 
ficcional O Napoleão de Notting Hill (CHESTERTON, 2016[1904]) 
sob a perspectiva filosófica e literária, profundamente cristã, do 
próprio Chesterton; com o objetivo de demonstrar como esse 
enquadramento produz uma estética e linguagem operantes 
dentro do maravilhoso cristão.

É parte orgânica do modernismo a rejeição ao cristianismo. 
Ódio não apenas circundado à religião, mas, sobretudo, à 
cultura. Trata-se da clássica revolta da criatura contra o criador, 
algo previsível na cíclica história do Ocidente; contudo, tanto 
mais perverso em seu episódio de fundação. O curto-circuito 
da cênica iluminista menos fez reinaugurar a velha (anti)
mentalidade antropocêntrica que dar início a uma eletrocussão 
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humanista sem precedentes. Sustado pelas ideologias – essas, 
curiosamente, mais ou menos simultâneas ao tempo em que 
imprensa e política se tornam um grande negócio –, o ideal 
iluminista continua o projeto de descristianização já exitoso na 
ponta da pena da historiografia protestante. Sob a bandeira do 
“livre pensamento” conglomera os mais cativos pensadores, 
cada qual com um plano infalível para transformar o mundo até 
que ele não seja mais o mundo.

As ideologias estão para o mundo tanto quanto o ódio 
à criação faz-se precisamente gás para a atmosfera secular. 
Encabrestados pelo espírito revolucionário, os livres pensadores, 
outrora ressentidos pela incapacidade de compreender o mundo 
e seu criador, fabulam os eventos reais e transformam-nos em 
coisas romanticamente racionais e inevitáveis. Constroem, do 
alto de seus ressentimentos, um verdadeiro Paraíso de tolos. 
Distantes daí, homens realistas e nobres poetas, entojados de 
cervejas em sujas tabernas, riem da comédia dos românticos 
fatalistas. Diante deles, o ideal de ódio à criação cai por terra, 
pois eles sabem que o mundo ordinário, além de indiferente 
à vontade humana, é precioso justamente por ser um lugar 
extraordinário.

Ao lado do bom senso dos homens realistas e dos nobres 
poetas, Chesterton (2013) defende o realismo do mundo com 
algo simples e elementar: os contos de fadas. A ética e a filosofia 
provenientes deles ensinam determinada maneira de encarar a 
vida que é genuinamente racional (em oposição ao romantismo 
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dos ideólogos). Em um artigo no qual analiso O homem que foi 
quinta-feira (CHESTERTON, 1967[1908]), melhor explico:

A crença chestertoniana na sabedoria ancestral 
e popular dos contos de fadas justifica a defesa 
dessa instância enquanto fonte de verdade, 
sanidade e, mais importante, enquanto uma 
maneira de olhar a vida. [...] Não há, nos contos 
de fadas, o fatalismo e a causalidade que criamos 
em nosso mundo entre “uma maçã que cai de 
uma árvore e uma maçã que chega ao chão”. 
(CHESTERTON, 2013, p. 82)

Estamos certos de que o professor paralítico 
jamais conseguirá alcançar Syme em sua corrida, 
e ele sempre alcança. Estamos ainda mais certos 
de que Syme enterrou sua espada no marquês, e 
não vemos uma gota de sangue. Em nosso mundo, 
optamos por apostar numa conexão, numa 
relação de causa e efeito entre dois fenômenos 
diferentes. Se a espada perfurou o marquês, então 
o marquês deve estar perfurado. Convencemo-
nos disso, e por isso nos fascinamos com os 
contos de fadas. Eles nos lembram que nosso 
mundo poderia estar perdido em possibilidades 
absurdas e nos ensinam que, precisamente por 
essa razão, devemos olhar a vida como ela é: 
mágica e única. (SEVERINO, 2018, p. 58)

Enquanto os românticos deterministas observam pela 
negativa, Chesterton (2013) aprende dos contos de fadas uma 
filosofia positiva segundo a qual a existência é um Grande 
Podia-Não-ter-Sido. Enquanto os supersticiosos cientistas 
cultuam o mundo simbólico, resultante das mais audaciosas leis 
e generalizações, as crianças, de intelecto puro, e os simples 
camponeses, guardiões da sabedoria ancestral e popular, sabem 
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que, sempre que a macieira dá maçãs em vez de tigres pendurados 
pelos rabos, o mundo é uma miraculosa oportunidade.

Não coincidentemente, tal ideia se encontra no cerne do 
cristianismo. Nenhuma outra filosofia concebe o mundo como 
um lugar problemático, mas suficientemente agradável para 
inspirar formas de amabilidade. O cristianismo separa a criatura 
do Criador e dá-lhe um intelecto para perceber que ela também 
se difere do restante da criação. Algum apologista no início da 
Igreja definiu o cristão como aquele que recebe tal verdade com 
alegria. Sabendo-se separado do Criador e do mundo, o cristão 
consegue inteligir objetivamente e, apesar de todos os defeitos, 
maravilhar-se com o que o cerca. Não é à toa que, ao perceber 
a semelhança entre sua filosofia pessoal e a filosofia cristã-
católica, Chesterton converte-se, processo documentado em 
sua Ortodoxia (2013[1908]).

 Em tempo, a atuação intelectual e literária do príncipe do 
paradoxo participa de uma espécie de ressurgimento católico, 
ocorrido a partir do final do século XIX (ZAMBONI, 2012). 
Chesterton, assim como seus contemporâneos, preocupa-se 
com “o futuro da inteligência” diante do desastroso espírito 
moderno. O modernismo, síntese de todas as heterodoxias 
ocidentais (na encíclica Pascendi Dominici Gregis, 1907, Papa São 
Pio X (1903-1914) diz que o modernismo é a síntese de todas 
as heresias), sob os princípios do agnosticismo e imanentismo, 
pretendia endireitar o mundo entortando a cabeça das pessoas. 
Daí provém toda a sorte de lunáticos – marxistas, liberais, 
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feministas, pessimistas, vegetarianos etc. Chesterton sempre 
tinha um artista na ponta do lápis que, assim como o anjo Gabriel 
pende do céu para revelar as verdades de Deus, coloca-se de 
cabeça para baixo para detectar o real deste mundo às avessas. 
Alusão ao surgimento “celestial” do poeta Gabriel Syme em O 
homem que era quinta-feira (CHESTERTON, 1967, p. 19-18) e ao 
hábito de ficar de ponta a cabeça do pintor Gabriel Gale, em O 
poeta e os lunáticos (CHESTERTON, 2017, p. 41-42).

À sombra da Cruz, os militantes católicos forjam uma 
poderosa espada para combater as utopias modernistas: o 
maravilhoso cristão. Longe de ser ficção bíblica ou espírita, 
essa estética profundamente realista nutre-se de simbolismo 
e apologética cristã como representação do sobrenatural no 
mundo. Em verdade, há determinada disjunção acerca do 
realismo. John R.R. Tolkien e C. S. Lewis, por exemplo, deslocam 
o topos religioso para mundos mágicos, de modo a seccionar o 
verossímil do maravilhoso, numa clara literatura antimimética. 
Chesterton, fiel à sua ortodoxia, mantém sempre unidos o 
maravilhoso e a verossimilhança, provavelmente porque vê em 
Cristo o preciso elo entre o real e o sobrenatural, a Terra e o Céu, 
o Homem e Deus; e descobre, na pureza do maravilhamento das 
crianças, que a “simples vida já é suficientemente interessante” 
(CHESTERTON, 2013, p. 85).

Pelo radicalismo ortodoxo, Chesterton funda uma teoria 
estética própria que, por vício terminológico, denomino, 
previsivelmente, de maravilhoso chestertoniano. Em suas obras, 
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a figura do poeta/artista, privilegiado pela capacidade de criar, 
adivinha da realidade bruta o sobrenatural, assim como, para o 
católico, pão e vinho se transubstanciam no Cristo Eucarístico. 
Por isso, ouso dizer: no campo da criação artística, o maravilhoso 
chestertoniano é “a coisa mais linda do lado de cá do Céu”. 
Visto o conhecimento da beleza pertencer essencialmente à 
inteligência, ele não se furta ao desrealismo da arte moderna 

(que vitimou “companheiros” como Tolkien e Lewis):
O termo ‘desrealização’ se refere ao fato de que 
a pintura [e todo complexo artista] deixou de ser 
mimética, recusando a função de reproduzir ou 
copiar a realidade empírica, sensível. [...] podemos 
falar em uma negação do realismo, se usarmos 
este termo no sentido mais lato, designando a 
tendência de reproduzir, de uma forma estilizada 
ou não, idealizada ou não, a realidade apreendida 
pelos nossos sentidos.
(ROSENFELD, 2009, p. 76-77)

Nem se alinha à definição negativa da arte, “como a 
tentativa de compensar ou substituir a insatisfação com o 
real” (PERRONE-MOISÉS, 2006, p. 102-103). É tão real quanto 
o real; mas o é ainda mais, pois, obediente à capacidade do 
intelecto de criar beleza, é “o resplendor da forma nas partes 
proporcionadas da matéria”. Como Arte Ideal, deleita porque 
consegue ser Belo (mesmo quando representa o grotesco); e 
faz-se Belo porque equaciona-se com o Verdadeiro (a coisa 
no mundo) e o Bom (ordem da coisa no mundo) em adequada 
representação simbólica da coisa ao intelecto (ST, I-II, q. XXVII, a. 
1, ad 3 – AQUINO, 2018). Sendo o resultado direto da intelecção 
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da natureza, consegue ser mais belo que a própria criação divina, 
que é resultado do funcionamento das leis naturais feitas por 
Deus. Assim, a Notre Dame é mais bela que o Everest (FEDELI, 
2016).

O Napoleão de Notting Hill (2016) trata da modernidade, 
longe da ótica dos românticos e conservadores, mas da 
perspectiva dos frios tradicionalistas. Não cuida de idealizar 
o modus operandi antigo e medieval motivado pelo espírito 
saudosista, e sim de acusar a descontinuidade do ethos moderno 
sobre a inteligência. O contraste entre as figuras do Rei Auberon 
Quin e do prefeito Adam Wayne, racionais convictos, e os 
homens sérios e progressistas, ideólogos, serve para pontuar 
que a verdadeira polarização consiste na razão ou na falta dela. 
A deficiência da racionalidade dos homens progressistas se 
instaura a partir da constatação de que eles são os verdadeiros 
supersticiosos ao se iludirem com o fatalismo das profecias 
científicas. Em oposição, os tradicionalistas, que conhecem 
as sequências matemáticas e puramente lógicas, mas não se 
prendem aos mitos das leis da ciência, sabem que qualquer coisa 
pode acontecer e, exatamente por isso, a Tradição, patrimônio 
cultural humano, deve ser protegida, pois atesta a gênese de 
princípios e valores essenciais, comuns a todos os homens e 
ancestrais a qualquer arbitrariedade científica.

Agora, como diz Chesterton, “devo por um momento 
voltar atrás, de modo que possa seguir adiante” (2012, p. 131). 
Pressupondo algum leitor paraquedista e que tenha o agravo de 
não ter lido a obra da qual trato, é de bom senso que eu a resuma. 
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Pois bem: era uma vez uma Londres futurista que, por decisão do 
novo Rei Auberon Quin, um humorista puro, retorna à atmosfera 
da Idade Média. Os homens sérios e progressistas, subitamente 
nomeados prefeitos de bairros e distritos e adornados com 
pompas medievais, veem-se envoltos numa guerra civil contra 
o prefeito do distrito de Notting Hill, Adam Wayne, um poeta 
quixotesco da cidade que luta contra a construção de uma 
ponte e pela preservação da pequena e sagrada Pump Street. 
O desenrolar dessa despretensiosa brincadeira do Rei atravessa 
décadas e arrasta os homens a uma disputa sangrenta e mortal 
em defesa de suas crenças.

Sustento que a ideia orgânica da obra consiste no jogo entre 
razão e pseudorrazão, ou, nos termos de Chesterton, Tradição e 
Progresso. As personagens são ideias que operam dentro desse 
campo de batalha. Na excentricidade das figuras e suas ações, 
encontrei o valor das coisas que defendem. Tal estética alegórica 
na construção das personas não poderia ser mais eficaz: 
estamos numa Londres futurista, mas poderia ser em qualquer 
tempo/espaço que leve a cabo o projeto antropocêntrico, cujo 
fim último é a morte da vida sobrenatural do homem, e apenas 
criaturas exóticas podem despertar-nos empatia e curiosidade 
devido ao recrudescimento de nossa capacidade natural de 
admiração. Na falta do maravilhamento, a alegoria constitui-
se recurso sublime à inteligência, pois, revestida do conhecido, 
atrai para o desconhecido que se quer revelar. Eis o porquê Deus 
fala aos homens por meio dela.
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A cegueira ao maravilhoso parasita o estado de 
pseudorrazão. Sem fixar-se num ideal, a inteligência sucumbe às 
respostas mais primitivas, posto que em nada se aprofunda, e, 
assim, soergue-se a tirania da vontade e da sensibilidade, terreno 
fértil para a naturalização do irreal (imanentismo) e revolta contra 
a essência sobrenatural da Verdade (agnosticismo). Segue-se, 
ao esvaziamento da inteligência, o esvaziamento da cultura (e, 
depois, da moral, mas não tratarei sobre ela). A pequena Pump 
Street precisa ser destruída para a construção da ponte. Esta, 
tão cara à simbologia gnóstica, é infalivelmente mobilizada 
para significar o rito de iniciação ao progresso. O gnosticismo 
é tão condenável quanto o agnosticismo. Enquanto este nega a 
capacidade do homem de conhecer a realidade natural, aquele 
afirma a capacidade do homem de conhecer o sobrenatural. 
A Igreja Católica condena ambos: pelo intelecto/razão natural, 
somos capazes de conhecer a realidade objetiva, mas não 
podemos compreender o sobrenatural, exceto por meio da graça 
de Deus (fé). Para os gnósticos, a ponte simboliza o abandono da 
limitação humana e a passagem para uma condição divina, para 
o discernimento pleno. Essa divinização do eu, que determina o 
real, encontra-se no cerne da modernidade.

A ponte não impõe apenas destruição e reforma sobre 
Notting Hill, mas o reinado do projeto moderno sobre a Tradição. 
Aqui, o ataque faz-se absoluto: o aniquilamento arquitetônico, 
abrigo físico, representa a desestruturação do próprio homem. 
A expatriação física institui, de imediato, a identitária. Por isso, 
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a fim de proteger algo de valor tão inestimável (sem preço), o 
prefeito Adam Wayne, cujo universo se resume a Pump Street, 
vai à guerra.

— Ah, vocês reis, vocês reis – Adam exclamou alto, 
numa explosão de desdém. – Como vocês são 
humanos, como são afáveis, como são atenciosos! 
Vocês fazem guerras por uma fronteira ou pelas 
importações de um porto estrangeiro; vocês 
derramam sangue por causa de uma pequena 
quantia do imposto de renda ou para agradar a 
algum almirante. Mas com as coisas que fazem 
a vida realmente valer a pena ou ser miserável: 
como vocês são humanos! Eu digo agora, e eu sei 
bem do que falo, que nunca nenhuma guerra foi 
necessária a não [sic] serem as guerras religiosas. 
Nunca houve nenhuma guerra justa à exceção das 
guerras religiosas. Pois aqueles homens lutavam 
pelo menos por uma coisa que eles afirmavam ser 
a felicidade do homem, a virtude do homem. Um 
Cruzado pelo menos acreditava que o Islã corroía 
a alma de todos os homens que alcançasse, 
fosse um Rei ou um tecelão. Eu acho que Buck e 
Barker e estes urubus magnatas corroem a alma 
de todos os homens que conseguem alcançar, 
corroem cada metro do chão, corroem cada tijolo 
das casas. Você acha que eu não tenho direito 
de lutar por Notting Hill, você, cujo Governo 
Inglês tantas vezes lutou por qualquer futilidade? 
Se, como seus amigos ricos dizem, não existem 
deuses e os céus estão escuros sobre nós, por 
que deveria um homem lutar senão pelo lugar 
onde ele viveu o seu Éden da infância e o curto 
momento de paraíso de seu primeiro amor? Se 
nenhum templo e nenhuma escritura é sagrada, 
o que mais será sagrado se a própria juventude 
de um homem não o for?
(CHESTERTON, 2016, p. 84-85)
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Em verdade vos digo: patriotismo e imperialismo são, de 
certo modo, duas formas de anexação. Os patriotas desejam 
anexar tempo ao espaço, enquanto os imperialistas buscam 
anexar espaço ao tempo. Uma criança não deseja muitos 
brinquedos ou um grande espaço para correr, ela deseja 
simplesmente uma única brincadeira que dure a eternidade. Um 
adulto, por sua vez, trocaria todo o tempo do mundo se pudesse 
anexar o máximo de bens em um único momento.

Wayne sabe disso e ensina-o cada vez mais ao Rei Auberon, 
para quem, desde o início, tudo não passava de diversão. Por 
ser um instinto natural em extinção, o patriotismo de Wayne 
provoca algo como uma epifania até mesmo no transe dos 
prefeitos dos outros bairros e distritos, os quais titubeiam diante 
de tal fundamento.

— Buck – disse Barker –, eu sempre lhe admirei. 
E você estava certo no que disse no outro dia. 
[...] Quando disse – disse Barker, levantando-se 
silenciosamente – que nós todos entramos na 
atmosfera de Adam Wayne e saímos de nossa 
própria. Meu amigo, todo o território de Adam 
Wayne se estende por mais ou menos nove ruas, 
com barricadas no fim delas. Mas o espírito de 
Adam Wayne se estende até Deus sabe onde... 
Pelo menos até aqui, neste escritório. O ruivo 
maluco que qualquer médico internaria está 
presente nesta sala com sua alma vociferadora e 
irracional. (CHESTERTON, 2016, p. 156-157)

O desventurado exército do poeta ruivo, apoiado por 
incendiados comerciantes (Sr. Turnbull, dono da loja de 
brinquedos, e, mais tarde, Sr. Bowles, o farmacêutico, Sr. Mead, o 
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merceeiro, o barbeiro) e dotado de estratégias militares geniais, 
triunfa sucessivamente sobre as grandes tropas dos prefeitos 
imperialistas. A mais célebre vitória da rua sobre a cidade é um 
episódio belíssimo no qual Chesterton fabula com uma das mais 
fascinantes figuras de sua infância: a Waterworks Tower.

Estava eu um dia caminhando pelas ruas da área 
de North Kensington contando a mim mesmo 
histórias de ataques e cercos feudais [...] que 
continham os fundamentos de uma civilização, 
uma farmácia, uma livraria, uma loja para 
provimento de alimentos e um bar para bebidas. 
Finalmente, para meu grande prazer, havia 
também uma casa de curiosidades abarrotada de 
espadas e alabardas, manifestamente destinada a 
armar a guarda que deveria lutar pela rua sagrada. 
Imaginei com vagueza o que atacariam ou para 
onde avançariam. E, olhando para cima, vi cinza 
pela distância, mas ainda assim a parecer imensa 
em altura, a torre de Waterworks perto da rua 
onde nasci. De súbito me ocorreu que capturar 
a Waterworks na verdade significava o golpe 
militar de inundar o vale, e com aquela torrente e 
catarata de águas visionárias a primeira ideia de 
uma fábula chamada O Napoleão de Notting Hill 
invadiu minha mente.
(CHESTERTON, 2012, p. 136-137)

Esse fragmento de memória mostra como Chesterton 
apreciava a tênue e fugaz fronteira entre o natural e o 
sobrenatural. Ele sabia olhar para o mundo como se ele fosse 
uma grande obra de arte em processo de criação. Do espantoso 
realismo do prédio de Waterworks, o príncipe do paradoxo 
extraiu uma insólita narrativa de guerra:
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— Minha mensagem é esta. Adam Wayne, 
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Notting Hill, 
sob a Carta do Rei Auberon e sob as leis de Deus 
e de toda a humanidade, homem livre e de um 
distrito livre, saúda James Barker, Excelentíssimo 
Senhor Prefeito de South Kensington, livre e 
honrado pelos mesmos direitos, líder do exército 
do Sul. Com toda a reverência cordial, e com 
toda a consideração constitucional, ele espera 
que James Barker abaixe suas armas, assim como 
todo o exército sob o seu comando.

[...]

Uma irrefreável explosão de risos se espalhou na 
frente do grande exército.

— O Rei deve ter tido alguma participação nesta 
brincadeira – disse Buck, dando uma palmada na 
própria coxa. – Isto é deliciosamente insolente. 
Barker, isto merece uma taça de vinho.

[...]

Quando a gargalhada diminuiu, o mensageiro 
continuou num tom bastante enfadonho.

— Caso vocês não façam isso, o Excelentíssimo 
Senhor Prefeito de Notting Hill deseja anunciar 
que ele recém conquistou a Torre d’Água, logo 
acima de vocês, em Campden Hill; e que, contando 
dez minutos a partir de agora, ou seja, a partir do 
recebimento de sua recusa, ele irá abrir o grande 
reservatório e inundará todo o vale onde vocês 
estão em dez metros de altura. Deus salve o Rei 
Auberon! (CHESTERTON, 2016, p. 180-181)

São pelas águas de um iminente dilúvio que Notting Hill 
ensina “os homens a se darem conta do que é viver em um 
bairro” (CHESTERTON, 2016, p. 194), ou a humilde superioridade 
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da Tradição à soberba do mundo moderno. Todavia, assim como 
as águas do batismo cristão não impedem o pecado, a inclinação 
do homem ao amor próprio garante que a criatura há de se 
revoltar outra vez. Ao longo de duas décadas, para a decepção 
do virtuoso Wayne, o patriotismo dos notting-hillianos distorce-
se em tirânica soberba, e os londrinos derrotados, enraivecidos, 
encontram justificado motivo para uma nova guerra. Assim, os 
homens da Londres futurista foram livrados do dilúvio apenas 
para ser mostrado que o nobre ideal de Wayne, alinhado com a 
própria nobreza do Verbo Encarnado, infelizmente, jamais seria 
capaz de livrar seus filhos de sacrificarem ao espírito moderno 
da divindade interior.

Na batalha final, Notting Hill é “engolida pelos vastos 
exércitos deste novo mundo”. O Rei Auberon, alistado no 
exército de Wayne, observa, ao lado deste, o novo velho campo 
de batalha estendido diante deles.

— Veja como são esplêndidos – exclamou Wayne 
–, os novos bairros: os novos bairros do outro 
lado do rio. Veja Battersea avançando lá, sob a 
bandeira do Vira Lata Perdido; e Putney, você 
vê aquela imagem de um Homem sob um Javali 
Branco brilhando ao reflexo do sol? Está chegando 
uma nova era, Majestade. Notting Hill não é um 
Império comum; é como Atenas, a mãe de todo 
um modo de vida; é como Nazaré. Quando eu era 
jovem, eu lembro, naqueles velhos e monótonos 
dias, que os sabichões costumavam escrever 
livros dizendo que os trens ficariam mais rápidos, 
que o mundo todo seria um só Império, e que os 
bondes chegariam até a lua. E, ainda criança, eu 
dizia para mim mesmo “É bem mais provável que 
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voltemos às cruzadas ou que os bairros sejam 
louvados como pátrias”. E assim aconteceu. E 
eu estou feliz, ainda que esta seja minha última 
batalha. (CHESTERTON, 2016, p. 198)

Nesse e no próximo capítulo, último do livro, a narrativa 
de Chesterton adquire uma carga sentimental arrebatadora, 
de extrema comoção. Então cai a ficha: nunca se tratou de 
patriotismo ou imperialismo, mas da salvação da alma do 
homem. A paixão de Adam Wayne torna-se a paixão do próprio 
Jesus Cristo. A insígnia vermelha de Notting Hill é o próprio 
sangue de Wayne (CHESTERTON, 2016). E os homens que o 
sacrificam sabem que não matam apenas um homem, mas a 
Verdade sobrenatural. Contudo, já estão irremediavelmente 
tomados pelo egoísmo para recuarem:

— Matem-no! – [Buck] exclamou, numa voz 
estranha e sufocada – Matem-no! Bom ou mau, 
ele não é um de nós! Não se deixem cegar por 
seu rosto... Deus! Não temos estado cegos 
desde sempre! E ele puxou o braço para trás 
para apunhalá-lo, e pareceu fechar os olhos. 
(CHESTERTON, 2016, p. 202)

A queda de Notting Hill gera uma profunda e inevitável 
desolação. Talvez, a tristeza guiasse o leitor envolvido por um 
mar de luto e pessimismo, mas eis que Chesterton finaliza com a 
mais serena esperança cristã:

[Wayne:] — [...] O que quer que faça os homens se 
sentirem jovens é magnífico: uma enorme guerra 
ou uma estória de amor. [...] As coisas novas é que 
cansam os homens: as modas e as invenções, o 
progresso e as mudanças. O que realmente excita 
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e entusiasma são as coisas velhas. As coisas velhas 
é que são jovens. [...] nós, que fazemos as velhas 
coisas, a natureza nos alimenta com a infância 
perpétua. [...] A Deus apeteceu isolar a alma do 
indivíduo de modo que ela só pudesse “ouvir” o 
que as outras aprenderam, e, em cada uma delas, 
a bondade e a felicidade surgem com a juventude 
e o vigor de um trovão, tão momentâneas como 
puras. E a sina ao fracasso que se encontra em 
todas as civilizações não as frustra mais do que 
o inevitável túmulo frustra as brincadeiras da 
juventude. Notting Hill tombou. Nothing Hill 
morreu. Mas isto não é um tremendo problema. 
Notting Hill viveu.

[...]

[Auberon:] — Suponha que eu seja Deus – disse 
a voz –, e suponha que eu tenha criado o mundo 
por ociosidade. Suponha que as estrelas, que você 
pensa serem imortais, sejam apenas os bobos 
fogos de artifício de um eterno fedelho. Suponha 
que o sol e a lua, que você louva ora um, ora outro, 
sejam apenas os dois olhos de um enorme gigante 
zombeteiro, abertos alternadamente, num lento 
piscar. Suponha que as árvores sejam, aos meus 
olhos, tão estúpidas quanto enormes cogumelos. 
Suponha que Sócrates e Carlos Magno sejam, 
para mim, apenas animais, que parecem ainda 
mais engraçados pelo fato de andarem nas duas 
patas traseiras. Suponha que eu seja Deus, e que, 
tendo criado as coisas, eu ria delas.

[Wayne:] — E suponha que eu seja um homem 
– respondeu o outro. – E suponha que eu dê 
uma resposta que cala até uma risada. Suponha 
que eu não lhe ria de volta, não o blasfeme, 
não o amaldiçoe. Mas suponha que eu, sob 
o céu, com todas as forças de meu ser, lhe 
agradeça por este paraíso de tolos que você 
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criou. Suponha que eu o louve, extasiado de 
dor, por esta sua brincadeira que trouxe esta 
felicidade enorme. Se nós emprestássemos, às 
brincadeiras de crianças, a seriedade de uma 
Cruzada, se nós encharcássemos o seu grotesco 
jardim francês com o sangue de mártires, se nós 
transformássemos sua creche em um templo, eu 
lhe pergunto: em nome dos céus, quem de nós 
venceria? (CHESTERTON, 2016, p. 205-208)

Ao final, Chesterton mostra que Auberon, o humorista, e 
Wayne, o fanático, são duas metades de um mesmo homem: do 
homem comum, que escarnece da realidade e devota-se a um 
Ideal anterior e superior a ele. Afinal, amor e escárnio estão por 
toda parte (CHESTERTON, 2016). Aquele que sabe rir da comédia 
humana universal em que se resume o mundo e, ao mesmo 
tempo, reverenciar o mistério da existência humana sabe, 
verdadeiramente, como viver nesse nosso Paraíso de tolos.

Por fim, acredito convir falar do que vem no princípio: 
o título da obra. O “Napoleão” do título não faz referência ao 
Napoleão histórico, que praticou o imperialismo tão condenado 
por Chesterton. Liga-se a um fato belo e determinante, que 
foi a frutífera amizade com Hilaire Belloc (1870-1953) iniciada 
por razão da posição pró-bôere de ambos no contexto da 
guerra imperialista entre a Inglaterra e a África do Sul. Em sua 
Autobiografia (2012), Chesterton conta como conhecer Belloc 
inspirou-lhe a fábula londrina:

Ele tinha um modo de vestir o casaco com os 
ombros erguidos de modo a parecer um pesado 
sobretudo, o que instantaneamente me fez 
lembrar dos retratos de Napoleão; e, por uma 
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razão qualquer, especialmente dos retratos de 
Napoleão montado num cavalo. [...] Embora 
sua imaginação militar estendesse sua linha de 
batalha até os confins da história – das legiões 
romanas até os últimos detalhes das armas de 
Gravelotte -, e embora a minha consistisse numa 
fantasia provinciana de uma possível escaramuça 
em Notting Hill, sabíamos que a moral da fábula 
e os fatos eram o mesmo; e quando finalmente 
concluí minha fábula londrina, dediquei-a a ele. 
Foi daquele pequeno e sujo café do Soho, tal 
como de uma caverna de bruxaria, que emergiu o 
monstro quadrúpede e geminado que o Sr. Shaw 
chamou de Cherterbelloc.
(CHESTERTON, 2012, p. 143-145)

Muito curiosamente, é também em Soho, numa hospedaria, 
que morre o Presidente da Nicarágua, personagem episódica 
e profética que Auberon conhece antes de tornar-se rei. A 
mobilização do país americano cujo histórico, àquela época, 
reduzia-se a colonização e neocolonização (intervencionismo 
internacional), enfatiza o valor do patriotismo, o ideal de 
fortalecer e defender as próprias coisas. “A Nicarágua não 
está morta. A Nicarágua é uma ideia.” (CHESTERTON, 2016, p. 
28): o ideal do presidente Juan Del Fuego repete-se em Adam 
Wayne e Notting Hill; e, mais ainda, em Chesterton e Belloc, 
que dedicaram a vida intelectual e literária na defesa das coisas 
essenciais a todos os homens.

Como obra do maravilhoso cristão, O Napoleão de 
Notting Hill é, antes de tudo, um perfeito ato de fé, caridade 
e humildade. Fé porque Chesterton consagra todos os seus 
impulsos intelectuais e criativos à crença em Deus e em defesa 
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do catolicismo. Caridade porque o engenho de sua escrita 
conduz a uma experiência escatológica. Humildade porque não 
só oferece a boa resignação diante das imperfeições do mundo, 
mas vê nessas imperfeições a infinita misericórdia divina. Por 
tudo isso, o “maravilhoso chestertoniano” não serve inutilmente 
ao vício terminológico, mas evidencia o sacrifício pessoal e 
religioso que eleva a arte de Chesterton ao Reino dos céus. Deus 
salve o Príncipe do paradoxo!
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O PACTO SOBRENATURAL NAS 

OBRAS LITERÁRIAS MELMOTH THE 

WANDERER, DE CHARLES MATURIN, E 

MELMOTH RÉCONCILIÉ, DE HONORÉ 

BALZAC

Danilo Vilela Resende Freitas

Questões de cunho sobrenatural e insólito estão presentes 
em diversas obras que são de extrema importância para o 
entendimento da realidade. Analisamos, assim, duas dessas 
obras: Melmoth the Wanderer, de Charles Maturin (1820), e 
Melmoth Réconcilié, de Honoré de Balzac (1999). Neste artigo, 
investigamos a questão do pacto ficcional nas duas narrativas, 
para a compreensão de temas sobrenaturais que são refletidos 
diretamente no real dos personagens.

Charles Maturin (1782-1824) foi um escritor irlandês que 
produziu peças e romances com características góticas. Sua obra 
mais conhecida foi Melmoth the Wanderer, escrita em 1820. 
Antes disso, Maturin foi clérigo e escreveu, dentre outras obras, 
Fatal Revenge (1807). Obteve sucesso e reconhecimento apenas 
alguns anos depois de ter escrito Fatal Revenge com a ajuda de 
Sir Walter Scott, um admirador de sua obra que publicou uma 
crítica a Maturin e fez com que o escritor o procurasse. Mesmo 
que, na época, o gótico não fosse muito bem tido pela sociedade, 
Maturin inovou:

Em Fatal Revenge, Maturin usou os clichês do 
gótico, mas também o inovou. A típica maquinaria 
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gótica está presente: um castelo medieval 
supostamente assombrado por fantasmas, com 
passagens subterrâneas e portas secretas; a 
descrição das prisões da Inquisição; a abundância 
de fenômenos aparentemente sobrenaturais; 
a trama de usurpação e vingança; a denúncia 
da opressão da vida monástica; a figura do 
monge malévolo e manipulador; a preferência 
pelo sublime e pelo pitoresco; o recurso ao 
sobrenatural desvendado ao final, entre outros. 
Por outro lado, temos as inovações, como a ênfase 
dada à sondagem psicológica das personagens 
em estados extremos de culpa, solidão, paranoia 
e medo. (BRITO, 2013, p. 18)

Além disso, alguns anos depois, o autor irlandês escreveu 
The Milesian Chief, um romance produzido com fins de vendas 
e lucros, fugindo um pouco das características estilísticas vistas 
em suas obras anteriores. Segundo Fernando Brito, Maturin 
escreve no prefácio que

seu talento consistia em “pintar a vida em 
extremos”, em “representar aqueles conflitos 
de sentimento em que a alma trema à beira do 
ilegal e do ímpio”. E, de fato, em toda sua obra 
literária, Maturin se interessaria em explorar 
psicologicamente como os homens reagem a 
situações extremas de paixão, raiva, miséria, 
loucura, opressão religiosa, violência e medo. 
E, justamente durante esses momentos, o autor 
deixava aflorar os sentimentos contraditórios de 
suas personagens. (BRITO, 2013, p. 24)

Passados alguns anos após escrever Fatal Revenge e The 
Milesian Chief, Maturin encontrava-se em uma péssima situação 
financeira e acumula alguns escritos que fracassaram:
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A condição financeira de Maturin se agravou, 
tornando-se mais precária a cada dia. Ele mal 
tinha dinheiro para dar de comer à família. É 
nessa situação desesperadora que o autor redigiu 
Melmoth. (BRITO, 2013, p. 33)

Melmoth foi, então, escrito com as várias tendências que 
vinham se acumulando nas obras do autor:

A necessidade de se pensar na Irlanda, a ênfase 
na sondagem psicológica das personagens em 
situações-limite, o gosto pelos extremos e pelo 
gótico, o profundo anticatolicismo e a polêmica 
religiosa, o comentário social, a visão trágica da 
vida, a linguagem bombástica e rebuscada, a 
abordagem de temas tabus, a tensão entre a busca 
por um maior realismo e o uso do romanesco. 
Configuradas ao longo das obras anteriores de 
Maturin, todas essas correntes deságuam no rio 
caudaloso das muitas narrativas de Melmoth the 
Wanderer. (BRITO, 2013, p. 33)

O personagem principal da obra Melmoth the Wanderer 
(1820) é Melmoth. Ele vende sua alma por meio de um pacto com 
o diabo, para possuir mais 150 anos de vida e conhecimentos 
ocultos, e, com isso:

Melmoth could only get rid of this curse when 
another person offers him/herself to assume the 
torment. In this way, the plot of the novel revolves 
around Melmoth’s quest for a substitute, leading 
the protagonist towards the most inhospitable 
places.1 (RODRÍGUEZ, 2015-2016, p. 22)

1  “Melmoth só poderia se livrar dessa maldição quando outra pessoa se oferecesse para assumir 
o tormento. Desse modo, a trama do romance se passa em torno da busca de Melmoth por um 
substituto, levando o protagonista nos lugares mais inóspitos possíveis” (RODRÍGUEZ, 2015-2016, p. 
22, tradução nossa).
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A estrutura da obra é “labiríntica”, pois ela é formada por 
um emaranhado de pequenas histórias, sendo que a conexão 
entre os contos é a presença do fidalgo anglo-irlandês Melmoth 
(BRITO, 2013).

Assim, com o objetivo de dar uma sequência à história de 
Maturin, anos depois, Honoré de Balzac (1799-1850) escreveu 
Melmoth Réconcilié (1999), considerando Melmoth the Wanderer 
um romance que possuía uma posição de destaque entre Dom 
Juan de Molière, Fausto de Goethe e Manfred de Byron, como 
um dos grandes romances modernos da literatura.

Nesse sentido, podemos destacar que há um pacto, 
semelhante ao dos Faustos históricos na literatura, presente 
na obra Melmoth Réconcilié (1999), de Balzac, e Melmoth the 
Wanderer (1820), de Maturin. Desse modo, ambas as obras 
dialogam com a tradição ocidental das histórias sobre o pacto 
faustiano.

O escritor Balzac dedicou grande parte de sua vida à escrita 
e foi influenciado por algumas tendências do complexo século 
XIX, que foi repleto de correntes e pensadores que marcaram 
a história. O escritor compôs uma das principais obras desse 
século, La Comédie Humaine, produzida com personagens que 
referenciavam o aspecto social daquele momento histórico.

Os pormenores das situações políticas que 
envolviam pessoas ilustres e várias questões 
relacionadas à modernidade e aos mitos 
modernos foram alguns dos numerosos temas 
abordados nas narrativas que compõem A 
comédia humana, de modo que os leitores 
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conseguem ter um panorama de todos esses 
acontecimentos. No entanto, a obra vai além, 
já que “La comédie humaine est la plus belle 
preuve de la fécondité, de la dignité dramatique 
et poétique des thèmes modernes”.
(BARBERIS, 1999, p. 91, grifo do autor)

O autor foi capaz de constituir o sobrenatural de suas 
obras no real, ou seja, fez com que o ficcional refletisse questões 
sociais da época:

Desse modo, Balzac explora temas da 
modernidade relacionados ao indivíduo, como a 
ambição, a rebeldia e a busca pela identidade em 
certas personagens de sua obra. O autor articula, 
a partir dessas temáticas, o “real” com outro 
“real”, de natureza sobrenatural. Percebemos 
assim que os elementos insólitos contribuem, 
como um pano de fundo, para que as personagens 
busquem esse tão sonhado poder de modo mais 
simples, uma vez que o êxito da empreitada não 
depende do esforço das personagens, mas do 
auxílio de um elemento sobrenatural.
(SANTOS, 2015, p. 20)

É importante ressaltar que o autor explora questões 
burguesas cotidianas e as mescla com o insólito. Também 
articula aspectos históricos, evidenciando essa sobreposição 
de elementos que abrangem tanto questões metafísicas quanto 
questões da realidade em suas obras.

Estabelecer algumas comparações com um dos mitos da 
Modernidade, Fausto, é importante para uma melhor análise do 
pacto com forças sobrenaturais presentes nas obras de Maturin 
e Balzac. Os mitos são importantes para explicar a realidade, 
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mesmo que eles sejam relatos sobrenaturais. Eles são reflexões 
dos contextos nos quais são produzidos e fundamentais na 
história da humanidade. Os mitos literários, como é o caso de 
Fausto, possuem a mesma tendência sobrenatural que os mitos 
da antiguidade, porém são mais focados no individualismo.

Convém aceitar o fato de que os nossos quatro 
mitos modernos diferem dos primitivos por 
dedicarem menos atenção à “solidariedade 
cósmica da vida”, tão presente naqueles, do que 
aos esforços para alcançarem seus objetivos 
individuais. (WATT, 1997, p. 234)

No que tange aos personagens, é importante destacar 
que “Essas figuras são ligadas por uma incessante busca de 
identidade; são indivíduos incompletos, insatisfeitos e, por isso, 
desafiam também as ordens naturais e sobrenaturais” (SANTOS, 
2015, p. 43). Por isso, algumas obras balzaquianas, por estarem 
associadas aos mitos da Modernidade, dizem respeito ao pacto 
com forças do mal e possuem elementos sobrenaturais que 
se relacionam fundamentalmente com o social, com o que se 
passava naquela época na sociedade.

Nesse contexto, podemos verificar que Balzac 
não fugiu do que a maioria dos frenéticos fazia 
na época, uma literatura com forte recorrência 
às forças ocultas. O escritor retoma as questões 
góticas e a presença de forças demoníacas, 
construindo, por meio de outra perspectiva 
literária, narrativas que focalizam o ser humano 
como portador de conflitos interiores profundos, 
extremamente relacionados ao exterior, ao 
social, à sociedade. (SANTOS, 2015, p. 43)
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Nesse sentido, essas obras exploram principalmente 
as questões individuais, íntimas e internas do ser humano. 
O arquétipo maléfico está presente no contexto desses 
personagens, pois se constitui em conjunto com essa questão da 
natureza humana, representada tanto no sobrenatural quanto 
no real.

Percebe-se então, que Balzac age de duas formas 
no momento de introduzir o diabo em suas obras: 
ora aborda o diabo como tentador, ora como 
manifestação arquetípica de muitas personagens. 
(SANTOS, 2015, p. 47)

A figura de Fausto pode ser considerada moderna porque 
busca a completude por meio de poder, conhecimento ou 
riqueza, e é extremamente individualista. Isso significa que 
Fausto segue a tendência dos outros mitos modernos, em 
relação ao individualismo e ao foco na constituição interna da 
personagem.

Na narrativa Melmoth Réconcilié (1999), por exemplo, 
Castanier busca o pacto quando está em uma situação de vazio 
existencial e desespero extremo. O personagem sente que não 
existe saída para aquela situação em que ele se encontra, a não 
ser um milagre “divino”. O pacto constitui, assim, a única salvação 
possível para ele, pois representa a luz, mas, ao mesmo tempo, 
a condenação eterna. Nesse viés, o pacto é desencadeado por 
sentimentos como a ganância e a ambição, sentimentos presentes 
no personagem principal dessa narrativa. Quando levamos 
em consideração esse tipo de sentimento e estabelecemos 
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uma comparação com as características comportamentais 
presentes nos mitos do individualismo, Fausto se faz pertinente 
para a compreensão de parte do pacto sobrenatural nas obras 
analisadas neste artigo.

Como dito anteriormente, uma análise da figura de Fausto 
é relevante para entendermos as personagens presentes nas 
obras Melmoth Réconcilié, de Balzac (1999), e Melmoth the 
Wanderer, de Maturin (1820). Ao observarmos o desejo pelo 
poder e os elementos sobrenaturais presentes nessas obras, 
deparamo-nos com questões típicas e recorrentes de outras 
personagens da literatura, principalmente quando relacionamos 
isso com Fausto:

Fausto representa a vontade humana de 
conquistar o poder acima de tudo, o desejo da 
humanidade pelo conhecimento. Fausto pode 
ter sido criado como uma simbologia no fim do 
Renascimento, mas sua figura está tão ligada 
aos tempos atuais que podemos dizer que ele é 
contemporâneo. (SANTOS, 2015, p. 49)

Charles Maturin, em 1820, escreveu Melmoth the  
Wanderer, um romance que começa com John Melmoth, um 
estudante indo visitar um tio que está quase morrendo. Na casa 
desse tio, John vê uma pintura antiga na parede. Uma pintura cuja 
representação possuía olhos frios e sinistros, com características 
que levam John a questionar o seu tio sobre aquela imagem 
peculiar. Em resposta, o tio fala como se a pessoa representada 
naquela pintura ainda estivesse viva, por mais que a pintura tenha 
sido feita anos atrás. Assim, a primeira ocorrência sobrenatural 
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é trazida à tona na história, com Melmoth (a pessoa na pintura), 
que é um antepassado de John. Melmoth havia feito um pacto 
com forças ocultas e vendeu sua alma em troca de mais anos de vida.

Após esse primeiro momento, no decorrer da obra, 
Maturin escreve sobre diversas outras histórias com ocorrências 
sobrenaturais, tendo Melmoth em plano de fundo, como se 
ele estivesse sempre presente, mas nunca realmente lá. É 
interessante notar que o romance não é linear, ele salta para 
frente e para trás, sendo diabolicamente atemporal.

It was one of those dismal nights, that, as he 
tossed on his loathsome bed –more loathsome 
from the impossibility to quit it without feeling 
more “unrest”, he perceived the miserable light 
that burned in the hearth was obscured by the 
intervention of some dark object. He turned 
feebly towards the light, without curiosity, 
without excitement, but with a wish to diversify 
the monotony of his misery, by observing the 
slightest change made even accidentally in the 
dusky atmosphere of his cell. Between him and 
the light stood the figure of Melmoth, just as 
he had seen him from the first; the figure was 
the same; the expression of the face was the 
same,–cold, stony, and rigid; the eyes, with their 
infernal and dazzling lustre, were still the same.2 
(MATURIN, 1820, p. 53)

2  “Era uma daquelas noites sombrias em que, ao se jogar em sua cama repugnante, sentia-se mais 
enojado ainda por causa da impossibilidade de sair dela sem se sentir ‘descansado’ – percebeu que a 
luz miserável que queimava na lareira era obscurecida pela intervenção de algum objeto escuro. Virou-
se de maneira singela para a luz, sem curiosidade ou entusiasmo, mas com o desejo de diversificar a 
monotonia de sua miséria, ao observar cada pequena mudança feita, até mesmo acidentalmente, na 
atmosfera sombria de sua cela. Entre ele e a luz estava a figura de Melmoth, assim como ele o vira 
no início; a figura era a mesma; a expressão do rosto era a mesma, – fria, dura e rígida; os olhos, com 
seu brilho infernal e deslumbrante, ainda eram os mesmos” (MATURIN, 1820, p. 53, tradução nossa).
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A citação acima descreve a aparição sinistra de Melmoth 
em uma das histórias do livro. Nessa parte, o sobrenatural 
é abertamente exposto e a figura demoníaca de Melmoth, 
semelhante a de Mefistófeles, é descrita de maneira sombria e 
aterrorizante, enfatizando a sensação de terror transmitida pelo 
narrador naquele momento.

Balzac escreveu Melmoth Réconcilié apenas 15 anos depois 
da história Melmoth the Wanderer, de Maturin. Isso mostra 
que Balzac quis fazer uma espécie de sequência, ou talvez dar 
um outro sentido à história de Maturin. A narrativa de Balzac 
apresenta um homem, Castanier, que se vê em uma situação 
complicada, na qual a única salvação seria um milagre, uma 
ajuda exterior. Nesse momento, a figura de Melmoth aparece na 
história como um ser misterioso, que transparecia uma imagem, 
um sentimento ou uma impressão nunca antes sentida por 
Castanier, que se sente hipnotizado pela singularidade daquele 
homem.

A situação em que Castanier se encontra é decorrente de 
suas ações desesperadas, que depois precisarão ser reparadas 
de alguma maneira. A “salvação” por meio de um pacto com o 
personagem Melmoth chega em um momento oportuno e, após 
o pacto, toda a situação de Castanier parece estar resolvida. 
Porém, com o passar do tempo, a personagem se perde em meio 
a tantos poderes, tanto conhecimento, e começa a se arrepender. 
Tudo aquilo não parecia ter valido a sua alma, que foi dada no 
pacto como forma de barganha. Depois de um tempo, Castanier 
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se perde em sua melancolia e tenta encontrar uma maneira de 
encerrar aquele pacto. Diferentemente da história de Maturin, 
a personagem afetada na história de Balzac consegue livrar-se 
do fardo, passando-o para outra pessoa, assim como Melmoth 
havia feito no começo da história.

A representatividade de Fausto na história da literatura 
desenvolveu-se em cima de sua sede por poder e conhecimento. 
Esse personagem ultrapassa os limites morais e, por isso, firma 
um pacto com forças sobrenaturais. Essas forças constituem-se, 
em algumas variações, na figura de Mefistófeles, que pode ser 
associada à de Melmoth, na história de Balzac, representando o 
tentador capaz de realizar o pacto e, desse modo, dar poderes à 
personagem.

Mefistófeles é o tentador, aquele que propõe a 
negociação proibida pelas leis morais e divinas. 
O papel dessa figura é ganhar uma alma para 
o demônio e, assim, com suas artimanhas, ele 
consegue persuadir o homem de uma forma tão 
perspicaz que não há refúgio.
(SANTOS, 2015, p. 50)

É pertinente ressaltar que na história de Maturin, o 
personagem Melmoth, ou The Englishman, interpreta tanto 
aquele que foi seduzido pelo pacto, como o que tenta ceder ao 
pacto, porque ele está sempre em busca de passar esse fardo 
para uma próxima pessoa.

O pacto não acontece explicitamente na história de 
Maturin. Nela, Melmoth busca um sucessor. O autor faz com 
que o leitor imagine que, em algum momento do passado, esse 
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personagem também realizou um pacto, mas isso não é mostrado 
na história. O interessante é que na história de Maturin não 
sabemos exatamente quem a figura de Melmoth representa. Em 
uma associação com Fausto, ora ele é Fausto, ora Mefisto. Uma 
passagem interessante acontece na história de Stanton, em um 
diálogo entre as personagens no local onde ele estava preso:

Melmoth approached him with that frightful 
calmness that mocks the terror it excites. “My 
prophecy has been fulfilled; – you rise to meet 
me rattling from your chains, and rustling from 
your straw–am I not a true prophet?” Stanton 
was silent. “Is not your situation very miserable?” 
– Still Stanton was silent; for he was beginning to 
believe this an illusion of madness. He thought 
to himself, “How could he have gained entrance 
here?” – “Would you not wish to be delivered 
from it?” Stanton tossed on his straw, and its 
rustling seemed to answer the question. “I have 
the power to deliver you from it”. Melmoth spoke 
very slowly and very softly, and the melodious 
smoothness of his voice made a frightful contrast 
to the stony rigour of his features, and the fiend-
like brilliancy of his eyes.3 (MATURIN, 1820, p. 53)

Melmoth oferece liberdade à Stanton por meio do pacto. 
É uma passagem carregada de terror e suspense, principalmente 
por causa da atmosfera sinistra sustentada pela figura de 
Melmoth e pelo oferecimento do pacto.
3  “Melmoth se aproximou dele com uma calma assustadora. ‘Minha profecia foi cumprida; – você 
se levanta para conhecer-me chacoalhando as suas correntes, – Eu não sou um verdadeiro profeta?’ 
Stanton ficou em silêncio. ‘Sua situação não é muito miserável?’ – Stanton continuou em silêncio; ele 
estava começando a imaginar que isso era um delírio. Ele pensou com ele mesmo, ‘Como ele ganhou 
entrada aqui?’ – ‘Você não gostaria de ser liberto disso?’ Stanton se atirava em suas palhas e seus 
sussurros pareciam responder à pergunta. ‘Eu tenho o poder de te libertar’. Melmoth falou bem 
devagar e bem levemente, e a melodia de sua voz tinha um contraste assustador com suas feições e 
seus olhos diabólicos” (MATURIN, 1820, p. 53, tradução nossa).
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Em Balzac, a construção e a organização da história 
acontecem de maneira diferente: o pacto é explícito. Além 
disso, é como se o autor tentasse fazer uma reconciliação, ou 
seja, continuar aquilo que Maturin não terminou. O narrador 
balzaquiano, desse modo, fez com que o pacto acontecesse e 
mostrou isso claramente em sua história:

Que faut-il faire? dit Castanier à Melmoth. Veux-
tu prendre ma place? lui demanda l’Anglais. – Oui. 
– Eh bien, je serai chez toi dans quelques instants. 
[...] Il prit Castanier par la main, et Castanier se 
leva. Tous deux allèrent dans le salon sans lumière, 
car l’œil de Melmoth éclairait les ténèbres les 
plus épaisses.4 (BALZAC, 1999, p. 56-59)

Nessa passagem, o autor constrói um diálogo entre o 
personagem Castanier e a figura do tentador, Melmoth. O pacto 
é aceito por meio da palavra, a personagem responde a pergunta 
afirmando que deseja tomar o lugar de Melmoth. A partir desse 
momento, o pacto já estava firmado.

Ao levarmos em consideração as duas histórias, concluímos 
que o comportamento humano é amplamente explorado por 
seus autores por meio de histórias de cunho sobrenatural e 
que não deixam de ter sua pertinência na realidade, devido a 
sentimentos prioritariamente humanos, como o desejo pelo 
poder, a ambição, o individualismo, dentre outros. Esses 
sentimentos são abordados nas duas narrativas, demonstrando 

4  “O que é preciso fazer? Disse Castanier à Melmoth. Você quer o meu lugar? Perguntou-o Melmoth. 
– Sim. – Irei à sua casa em alguns instantes. [...] Ele pega Castanier pelas mãos e Castanier se levanta. 
Os dois vão à sala sem luz, pois os olhos de Melmoth iluminam os cantos mais escuros” (BALZAC, 1999, 
p. 56-59, tradução nossa).
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temas recorrentes na literatura, associados intrinsicamente com 
o tema de Fausto, por possuírem encadeamentos que se ligam 
ao pacto demoníaco.
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O MUNDO DAS FADAS NO CONTO 

“A FLOR DA ISLÂNDIA” DE MARIE 

JESERICH TIMME

Gabriela Regina Soncini

“Ao longe, o oceano rolava as ondas azuis profundas ao redor 
de ilhas cobertas de árvores e, no meio da fragrância das flores e 

das brilhantes cores da adorável cena, pairava uma música doce e 
mágica, que flutuava até a beira do mar, cujas ondas a conduziam 

em um eco suave até as ilhas felizes.”
Marie Timme (2019)

Introdução

Os espaços mágicos são elementos fundamentais nos contos 
maravilhosos de diversos lugares do mundo. Eles se apresentam 
muitas vezes como lugares paralelos e concomitantes com o 
mundo real, porém, em outras narrativas maravilhosas todo o 
espaço já se insere em um lugar mágico e encantado.

De acordo com John Tolkien: “Os contos de fadas não 
são histórias sobre fadas ou elfos, mas histórias sobre o reino 
encantado, Faerie, o reino ou estado no qual as fadas existem” 
(2013, p. 9). Para o autor da célebre obra O senhor dos anéis, 
de 1954, mais do que os personagens ou o enredo, são os 
espaços mágicos que irão compor os contos maravilhosos. Um 
conto de fadas, portanto, segundo Tolkien, sempre irá tocar no 
Reino Encantado, ou na Terra-Fada, que representa a própria 
imaginação, e esse poder imaginativo cria espaços outros que 
funcionam através de leis diferentes. Segundo Marisa Gama-
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Khalil (2015), é o trabalho habilidoso com os espaços que 
faz irromper o clima do insólito. Nas diversas narrativas, esse 
trabalho pode ser evidenciado pela descrição; pela forma como 
um personagem adentra e vê um mundo mágico; pelo tempo de 
vida naquela outra espacialidade; através do elemento de uma 
fuga ou de uma imaginação de que em outros espaços as vidas 
possam existir para além dos círculos reais conhecidos:

Terra-Fada representa no mínimo uma fuga (pelo 
menos mental) do círculo férreo daquilo que 
é familiar e, mais ainda, do círculo inflexível da 
crença que é conhecida, possuída, controlada e, 
portanto (em última análise), de tudo que vale a 
pena considerar – uma consciência constante de 
um mundo além desses círculos.
(TOLKIEN, 2015, p. 106)

A partir dessa citação, podemos ver que os espaços mágicos 
podem demonstrar outras formas de viver e pensar as próprias 
espacialidades reais. A palavra “círculos” também já nos sugere 
uma denotação mágica ligada às fadas e elfos, já que, segundo 
algumas crenças, as fadas costumavam dançar na luz da lua 
para se regenerarem, e os círculos deixados por elas após essas 
danças eram como uma demonstração de sua existência, ou seja, 
da existência para além do que aqueles círculos mostravam.

É o desejo por outra espacialidade que habita na 
personagem Helga, do conto nórdico “A flor da Islândia”, de 
autoria de Marie Timme, escrito em 1877. Essa escritora usava 
o pseudônimo de Villamaria. Ela escreveu vários livros e contos 
explorando o mundo encantado, seres maravilhosos e criaturas 
mágicas. A maioria de suas histórias ainda não foram traduzidas 
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para a língua portuguesa, e ela é uma escritora pouco conhecida 
no mundo acadêmico e nos estudos de contos maravilhosos, 
assim como várias outras são ainda pouco estudadas no universo 
dos contos de fadas. A autora nasceu em Berlim em 1830, vindo 
a falecer em 1895. O conto aqui analisado faz parte da coletânea 
Os melhores contos de fadas nórdicos (2019), publicado pela 
editora Wish, organizado por Marina Ávila e com prefácio 
de Lícia Dalcin. A obra ainda traz a tradução de outro conto 
da escritora chamado “A última morada dos gigantes”, e em 
2020 a editora traduziu o conto “A amizade dos anões”, enviado 
para os apoiadores do projeto de contos nórdicos, financiado 
coletivamente e publicado através da plataforma “catarse”.

As flores da Itália

O conto “A flor da Islândia” (2019) apresenta a história de 
Helga, filha de um proprietário de terras na Islândia. Este, casa-
se com uma italiana e deixa a vida ensolarada no mediterrâneo 
para viver nas terras geladas da Islândia. É descrito que Helga 
nasceu com a herança estrangeira, com os misteriosos olhos 
negros da mãe, mas com os cabelos dourados da ilha gelada. Foi 
chamada por todas de flor da Islândia devido à sua vivacidade, 
alegria e por se assemelhar a uma flor:

Os islandeses não têm flores; só conhecem sua 
beleza pelas histórias dos compatriotas que as 
viram em viagens; mas todos que olhavam para 
o belo rosto da pequena Helga achavam que as 
flores deviam ter aquela aparência, por isso ela 
era chamada de a flor da Islândia.
(TIMME, 2019, p. 157)
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Desde criança, Helga apreciava se sentar aos pés da mãe 
para ouvir histórias sobre a Itália, suas belas flores e seus bosques 
verdes. A mãe de Helga faz as vozes de uma narradora que conta 
uma história de longe e que compartilha uma experiência, tal 
como evidencia Walter Benjamin (1994) em “O narrador”. Essas 
histórias de longe tem um efeito de sedução na menina, que 
começa a sonhar com esses espaços distantes e longínquos dos 
quais não conhece. A mãe vem a falecer logo no começo da 
narrativa, mas, antes de sua morte, ela pede para que a enterre 
com o rosto virado para a Itália, afinal, apesar de sua escolha 
pelo marido e pelas terras geladas, ela não conseguiu esquecer 
seu lugar, e seu último desejo é cumprido.

Com a morte da mãe, o pai recebe uma tia distante para 
cuidar da casa e ela traz consigo o filho Olaffson, que passa a 
gostar das histórias de Helga. Quando o tempo os torna adultos, 
ele parte para viajar e, devido à condição feminina de Helga, não 
lhe é dada a oportunidade de partir:

O rosto da bela Helga estava pálido. Olaffson 
imaginava que era a separação que a perturbava 
tanto, esse pensamento adoçou a hora amarga 
para ele. Mas, ah!, era apenas a tristeza dela por 
ter de ficar em casa, na ilha fria e árida, e por não 
ter permissão para ver os países que, pensava 
ela, tinha muito mais direito do que Olaffson. 
(TIMME, 2019, p. 160)

Com o intuito de fazer com que os desejos espaciais de 
Helga acabassem, Olaffson começa a narrar histórias dos outros 
lugares para ela, mas sempre dizendo que as belezas de todos os 
lugares não são maiores do que as belezas da Islândia. Segundo 
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Lícia Dalcin: “De um modo ou de outro, o povo nórdico tem o 
perfil sonhador e se caracteriza essencialmente pelo desejo de 
viajar e conhecer as belezas do mundo, ver todas as culturas 
possíveis e trazê-las para junto de si à terra natal” (2019, p. 9).

Para os homens nórdicos, a permanência no lar sem viagens 
e conquistas era algo estritamente ligado ao feminino. Nem 
Olaffson e nem o pai dão à Helga a oportunidade de realizar seus 
desejos espaciais, os quais se realizarão por meio do insólito, de 
outro mundo, de uma espacialidade feérica evidenciada pela 
presença do Rei das Fadas. A passagem aos espaços acontecerá 
por vias inumanas, com seres que aparecem nas narrativas 
preparando outro reino, tal como afirma Giorgio Agamben em 
Profanações (2007). Os reinos invisíveis que chegam por vias 
maravilhosas ficam nos cantos vazios, e os seres ajudantes vivem 
lá esperando os visitantes humanos.

O mundo das fadas

No Dicionário de lugares imaginários (2003) de Alberto 
Manguel e Gianni Guadalupi, o reino das fadas é um país de 
localização variável, portanto, movente, que não representa 
uma única localidade, especialidade fixa e estática. Segundo os 
autores, esse reino é visitado somente por aqueles que têm um 
motivo para isso. Na mitologia céltica, os mundos mágicos são 
fluídos, tornando-se visíveis apenas por breves momentos em 
datas específicas. Eles são chamados de Sidhe, e a terra longínqua 
das fadas de Tír ná nog, chamada de Terra da Eterna Juventude, 
Outro Mundo, ou, ainda, Terra além das ondas: “No imaginário 
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gaélico, o Outro Mundo celta, ou Reino das Fadas, também se 
apresenta como uma realidade alternativa que frequentemente 
se entrelaça ao mundo físico, principalmente em locais e datas 
específicos” (CANTARELLI, 2017, p. 48). De acordo com Cantarelli 
(2017), o “Outro Mundo” dos celtas constitui-se de diferentes 
reinos.

Poucos registros escritos dos celtas chegaram até nós, 
trata-se de uma sociedade que teve grande parte de suas 
histórias escritas e coletadas, principalmente pelos cristãos, 
sendo a Irlanda um dos últimos lugares que o cristianismo 
alcançou na Europa. No conto “A flor da Islândia” (2019) vemos 
uma aura céltica com elementos nórdicos e que os mundos 
nórdicos também são dimensionais e paralelos. Na mitologia 
nórdica, a árvore cósmica Yggdrasill é um exemplo de espaço que 
abriga mundos diferentes. De acordo com Neil Gaiman (2017), a 
árvore sustenta nove mundos que existem em esferas diferentes 
(embora façam parte da mesma árvore e haja constantes visitas 
entre os mundos), e abriga diversos seres, como Asgard, o 
mundo dos deuses, e Midgard, que corresponde à terra humana.

Italo Calvino afirma que “O mundo sobrenatural dos 
povos celtas é fervilhante, intricado, multiforme, difícil de 
ser ordenado” (1990, p. 141). Os mundos mágicos são difíceis 
de mapear, nem presente totalmente na esfera encantada e 
nem dentro do mundo humano. Os mundos mágicos sempre 
aparecem com uma ideia de fronteira. Segundo Remo Ceserani,

Várias vezes encontramos, nos contos fantásticos 
que lemos, exemplos de passagem da dimensão 
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do cotidiano, do familiar e do costumeiro para 
a do inexplicável e perturbador: passagem de 
limite, por exemplo, da dimensão da realidade 
para a do sonho, do pesadelo, ou da loucura. 
O personagem protagonista se encontra 
repentinamente como se estivesse dentro de 
duas dimensões diversas, com códigos diversos 
à sua disposição para orientar-se e compreender. 
(2006, p. 73)

É como se estivesse em duas dimensões espaciais e 
temporais que Helga irá se sentir quando encontrar o Rei das 
Fadas. Após uma nova partida do pai e de Olaffson, a jovem 
chora e o Rei das Fadas aparece para ela, trata-se de uma 
aparição mágica de outro espaço dimensional. Segundo o 
historiador Jacques Le Goff, em O maravilhoso e o quotidiano no 
ocidente medieval (1983), o maravilhoso está ligado com a noção 
de aparição. Portanto, o Rei das fadas surge desse maravilhoso 
fluído e informe, dessa esfera maravilhosa para a esfera da 
realidade humana. Sua materialidade diversa é compreendida já 
por sua voz: “— Helga, bela Helga, porque está tão triste? – disse 
a voz mais uma vez, parecia que vinha do céu” (TIMME, 2019, 
p. 163). Trata-se, assim, de uma voz do lugar celeste, etéreo e 
invisível. Depois de um breve diálogo, o Rei das Fadas confirma 
à Helga que seu desejo está mais próximo do que imagina: “O 
paraíso da sua mãe está aqui, bem do seu lado” (TIMME, 2019, 
p. 163). Eles andam pelas colinas e se deparam com uma rocha:

O estranho colocou a mão sobre a rocha, que se 
abriu de imediato, e permitiu que Helga e seu 
guia entrassem. Ela ficou paralisada de espanto. 
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Em seguida, passou a mão na testa e tentou 
pensar se poderia ser um sonho. Mas não, era a 
realidade. Lá estava uma região assombrosa, mais 
linda que a terra nativa de sua mãe e que todos os 
seus sonhos infantis. (TIMME, 2019, p. 164)

Essa rocha representa o elemento de passagem de um 
mundo ao outro, um mundo que se encontra em outra dimensão: 
“Em tais histórias precisa haver algum meio ou meios de acesso 
da Terra-Fada e para ela, disponível pelo menos aos elfos, assim 
como a mortais privilegiados” (TOLKIEN, 2015, p. 82). Alguns 
seres humanos, em diversas histórias populares, alcançam o 
privilégio de visitar uma terra mítica, e assim acontece nessa 
narrativa com Helga, ela pôde atravessar a rocha e adentrar o 
mundo das fadas, por causa do amor que o rei nutria por ela.

Nesse lugar encantado, todos os sonhos espaciais de Helga 
vão se tornando realidade. “Assim, um poder essencial do Reino 
Encantado é o de tornar as visões da fantasia imediatamente 
eficazes por meio da vontade” (TOLKIEN, 2013, p. 22). Todas as 
características que vão sendo dadas a respeito dessa terra de 
fadas se expressam por três vias: espacialmente, por se tratar de 
outro reino; temporalmente, pois o tempo se passa de maneira 
diferente dentro do reino encantado; musicalmente, porque 
através da música tocada pela Harpa, o Rei das Fadas produz 
certo encantamento em Helga. Isso nos faz pensar que o mundo 
encantado surge a partir da música, com artifícios ilusórios.

Nesse momento, Helga sabia que devia fechar 
os olhos para se fortalecer para um novo dia 
de felicidade. Ela se deitava no musgo macio, 
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enquanto o rei das fadas se sentava ao lado dela 
e pegava a harpa. Das cordas saía uma música 
mágica que bania a memória da alma de Helga. 
Os sons doces a acalmavam até ela dormir e 
protegiam cuidadosamente os portões do seu 
coração, não permitindo nenhum sonho que 
pudesse fazê-la se lembrar do passado e de suas 
ações. (TIMME, 2019, p. 166)

A entrada em outro mundo através da música é um motivo 
mítico, por exemplo, no mito de Orfeu, que desce ao mundo dos 
mortos por meio da música. Segundo Enivalda Freitas e Souza 
(2013), esse mito oferece uma interpretação para a linguagem 
poética, demonstrando alguém que desce aos mundos 
misteriosos e que volta à luz. As lendas celtas também estão 
repletas de magias musicais, como alude Joseph Campbell,

as lendas e mitos célticos estão repletos de 
narrativas dos cantores e harpistas das montanhas 
mágicas, cuja música tem o poder de encontrar e 
mover o mundo: de fazer os homens chorarem, 
de induzi-los ao sono e ao riso. Eles surgem 
misteriosamente do Reino da Eterna Juventude, 
do Reino das Montanhas Mágicas, do Reino Sob 
as Ondas, e embora vistos como seres humanos – 
desde logo, estranhos e excepcionais, porém tão 
individualizados quanto você ou eu – na realidade 
não eram, pois estavam abertos. (2010, p. 180)

Na mitologia nórdica temos a figura do deus Bragi, 
considerado o deus da música e da poesia, o protetor dos 
trovadores. Esse deus tinha uma harpa e a tocava para sua 
esposa Iduna enquanto recitava versos. Segundo os mitos, Bragi 
também tinha em sua língua várias runas gravadas, as quais 
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concedia inspiração aos humanos para escreverem poesias. 
Vemos na figura do Rei das Fadas uma essência do deus Bragi: 
ele toca sua harpa encantada para Helga e de suas palavras 
sempre saíam poesias para que ela escutasse e permanecesse 
naquele belo lugar.

A música élfica é encantadora e encanta, tal como o canto 
das sereias gregas e nórdicas. O conto de Timme (2019) traz 
ainda um pertinente diálogo com a narrativa “A sereiazinha” 
de Hans Christian Andersen (2011). O Rei das Fadas pede Helga 
em casamento, além do amor que sente pela jovem, ele almeja, 
casando-se com ela, obter uma alma imortal. Similarmente, a 
sereia de Andersen (2011) vai ao mundo dos humanos em busca 
do amor para alcançar a imortalidade.

Sempre imaginamos fadas e elfos como seres imortais, mas 
em “A flor da Islândia” (2019), assim como no conto de Andersen 
(2011), esses personagens míticos querem a imortalidade, mas 
não possuem. Portanto, há a criação de uma força imaginativa 
contrária ao que outras histórias de tradição oral afirmam sobre 
esses seres.

A esposa de Bragi é quem carrega as maçãs da imortalidade 
das quais os deuses se alimentam. Ao desejar se casar com 
Helga para ter a alma imortal, é como se ele precisasse da alma 
feminina para a imortalidade. Já na mitologia hebraico-cristã, 
por exemplo, o homem perde a imortalidade ao se alimentar da 
maçã que foi experimentada primeiramente pela mulher.

Após aceitar o pedido de casamento do Rei das Fadas 
e unir-se a ele, certo dia Helga fica sozinha e começa a sentir 
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falta dele: “Seu marido estava longe. As leis do reino das fadas 
o obrigavam todo ano a atravessar o mar para prestar contas 
do seu governo ao lorde supremo da raça das fadas, cujo trono 
ficava nas montanhas rochosas da Noruega” (TIMME, 2019, 
p. 167). Nessa passagem vemos a profundidade de níveis dos 
mundos mágicos, de espaços dos reinos encantados que vão 
além das espacialidades locais. Ao sentir saudade, Helga deixa 
a espécie de Sidhe que habita para tentar ir ver o marido em 
outro lugar. Ela se senta na ponta da rocha mágica ao lado do 
mundo humano, e, como já pertence ao mundo mágico devido 
ao casamento, lança um olhar que desbrava a distância, um olhar 
que já possuía e que foi fortalecido com seu casamento mágico.

Diante do poder desse olhar mágico, o véu da 
distância desapareceu. Seu olhar atravessou as 
névoas da Islândia, voou por sobre as montanhas 
do leste e nadou nas ondas do Atlântico até a 
íngreme costa da Noruega. Ela viu os misteriosos 
habitantes das montanhas, e o poderoso Rei 
das Fadas sentado em seu trono de diamantes, 
sobre o qual milhares de anos haviam passado, 
deixando-o ainda inabalado. Ao lado estava seu 
povo, com juventude e beleza imperecíveis, 
fazendo uma reverência. Mas a forma nobre do 
marido não estava entre eles; ela não conseguiu 
encontrar o olhar de seus olhos profundos, 
apesar de ter vasculhado ansiosamente todos 
os semblantes. Ela finalmente desviou o olhar, 
triste, e se virou para voltar para o reino solitário. 
(TIMME, 2019, p. 168)

Ao sair, Helga se encontra com o seu pai, que já se apresenta 
com uma aparência mais envelhecida. Percebemos, afinal, que 
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o tempo havia passado no mundo humano, por mais que não 
se fizesse sentir dentro do mundo mágico. A temporalidade 
divergente dos mundos é uma pertinente característica das 
terras mágicas, a fim de dissipar os laços temporais humanos do 
elemento terrestre, e como forma desses mundos conseguirem 
existir em dimensões diferentes.

Considerações finais

Diante da repentina volta ao mundo humano, Helga se 
sente confusa e suspensa entre dois mundos. Por meio de um 
combinado de seu pai, pois queria a filha de volta, todos começam 
a confirmar a história de que Helga havia apenas sonhado que 
viveu no mundo das fadas. No entanto, como as suas lembranças 
são reais, ela se torna triste no mundo humano. Afinal, já havia 
vivenciado a outra espacialidade mágica.

O Rei das Fadas surge com a forma humana, mostrando a 
característica de metamorfose presente nos seres encantados. 
Como um viajante vindo de longe, ele se hospeda com o pai de 
Helga. A jovem, por insistência do pai, já havia se casado com 
Olaffson depois do tempo de ausência do rei, e por ter começado 
a acreditar que apenas sonhou com o mundo encantado. Porém, 
ela reconhece de imediato o Rei das Fadas, que estava disfarçado, 
e sofre por sua traição.

Diante do abandono e devido às leis do mundo das fadas, 
Helga terá que morrer, pois o casamento mágico representava 
um laço complicado e diferente. Assim, a jovem diz ao Rei das 
Fadas: “— Sei muito bem – respondeu Helga com firmeza –, e 
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se minha boca foi infiel, meu coração foi verdadeiro. Recebo a 
morte, pois ela vai me reunir a você!” (TIMME, 2019, p. 178). O 
Rei das Fadas a segura em seus braços e morre juntamente com 
ela. Os dois são enterrados em um mesmo caixão, mas, durante 
a noite, as criaturas do reino das fadas levam o caixão para que 
fique no reino encantado:

Nos galhos do cipreste que cresce no túmulo dos 
dois está pendurada a harpa do rei das fadas. A 
mão que antes tocava suas cordas está fria; mas, 
quando a brisa matinal as sopra, elas ecoam a 
mágica melodia. As doces notas flutuam como 
lendas lindas e imortais pelas charnecas e colinas 
cobertas de neve da Islândia.
(TIMME, 2019, p. 179)

Terminamos a leitura do conto com a sensação de que 
muitos mistérios não foram respondidos, característica sempre 
presente na terra das fadas. O Rei talvez tivesse perdido sua 
imortalidade ao se apaixonar por uma humana e somente a 
união dos dois os tornasse imortais, assim como ele se tornou 
mortal novamente ao abandoná-la. A morte, natural a todos 
os seres vivos, juntou as duas almas em outra espacialidade, 
diferente da humana e da terra das fadas, um espaço por vir, 
no qual poderiam ficar juntas de verdade. Ficamos suspensos, 
nessa narrativa, entre o mundo humano e o das fadas, em uma 
fantasia e fronteira: “Creio que a fantasia (neste sentido) não 
é uma forma inferior de arte, e sim superior, de fato a mais 
próxima da forma pura, e portanto (quando alcançada) a mais 
potente” (TOLKIEN, 2013, p. 46).
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O mundo das fadas, tal como Calvino afirma, é um “mundo 
irredutivelmente ‘outro’, que a literatura não consegue domar 
até o fundo” (2010, p. 142). Isso é explorado na narrativa “A flor 
da Islândia”, um conto de espaços reais e mágicos; desejos por 
caminhos além do conhecido; amor entre dois seres de naturezas 
diferentes que só vai se concretizar quando ambos deixarem os 
dois espaços que habitam e forem ao encontro de um terceiro 
lugar.
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O PACTO MEFISTOFÉLICO EM CARL 

JUNG E SIGMUND FREUD

Jonatas Alexandre Lima de Oliveira

O Diabo é, sem dúvida, a mais conhecida mitologia cristã 
dentro do mundo ocidental. De acordo com Harold Bloom 
(2008), o diabo é pop, já que este ente se adaptou às mudanças 
históricas e tornou-se elemento de ganho de capital religioso 
no mundo contemporâneo. Da mesma forma que o símbolo 
de Moisés possui uma estrutura histórica anterior e formadora 
da religiosidade hebraica com base no cultural egípcio (FREUD, 
2018), o Diabo também carrega herança de outras culturas 
(MESSADIE, 2001), que foram dando forma, contorno e 
importância acentuada à ideia binária de bem e mal, positivo e 
negativo, aceito e proibido. Em homenagem ao Paraíso Perdido 
de John Milton, o termo que será utilizado neste texto para se 
referir à potência opositora maior ao Deus no Novo Testamento 
será Satanás.

Desde o princípio formativo do Cristianismo, que teve seu 
processo de estruturação ideológica dentro do Império Romano, 
a figura simbólica de Satanás passou a ser necessária para a 
concretização de uma nova concepção religiosa que, a partir 
do século IV, passava, institucionalmente, a pensar e organizar 
o ocidente que o cercava, capaz de ofertar uma das maiores 
heranças religiosas ao mundo ocidental: o sentimento de culpa.

De acordo com John Sanford (1988), Carl Jung faz uma 
diferenciação da figura de Satanás com o conceito de mal, fato 
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que pode ser percebido no livro de Gêneses no Velho Testamento. 
Nesse contexto bíblico, Sanford apresenta o conceito junguiano 
de Mal no contexto judaico-cristão: “na tarde do segundo dia da 
criação, depois de haver separado as águas superiores das águas 
inferiores, Deus não disse que era bom tal como nos outros dias” 
(1988, p. 81). É isto precisamente porque no segundo dia Deus 
criou o Binarius, o número binário, que é a origem do Mal. Carl 
Jung (2012) estabelece que Iahweh não possui uma moralidade 
e, por consequência, não possui consciência, já que esta é um 
fenômeno humano. Em nome de Iahweh, Satanás torna-se o 
executor das ações consideradas imorais e punitivas; Satanás é 
quem executa as punições de todas as apostas, quebras de tabus 
e violação de paradigmas judaico-cristãos.

Compreende-se que essa figura mitológica, Satanás, parte, 
inicialmente, da fusão de duas realidades religiosas, Judaísmo 
e Zoroastrismo, que se constituem dentro do cristianismo 
como forças opositoras de mesma potência e intensidade em 
relação ao deus cristão. Gerald Messadie, em estudo sobre o 
Zoroastrismo, comenta:

É no Irã que o Diabo aparece assim pela primeira 
vez. Os Gâthas ensinam que no início do mundo 
houve dois espíritos que se encontraram e foram 
livres de escolher. O primeiro, Ahura Mazda, 
fez a escolha boa e é o <Deus Sábio>, precursor 
evidente do nosso Bom Deus. O segundo 
Arimânio, Angra Manyu [Arimã], o Mau Espírito, 
fez a escolha má, e é o Mau Deus, cujos discípulos 
são os <seguidores da mentira>, os dregvant, 
enganados pela mentira, ou druj.
(2001, p. 107, grifos do autor)
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Giovanni Papini, em seu clássico estudo sobre o Diabo, 
estabeleceu a relação entre Satã e Arimã:

Quase no fim da vida, Leopardi – que anos antes 
tomara apontamentos para alguns hinos cristãos, 
– esboçou um hino a Satan, mas desta feita 
tampouco – talvez por um estranho escrúpulo 
verbal – ousou chamá-lo com seu nome hebraico 
e cristão e, recorrendo à teologia de Zaratustra, 
chamou-o: Ariman. (1954, p. 169)

Manter relações com essa força, considerada negativa, 
passou a ser um tabu, algo a ser evitado, pois o resultado seria 
o retorno da lembrança da traição celestial e a quebra do elo 
sagrado como demonstrado em Totem e Tabu. Sigmund Freud, 
ao avaliar essa perspectiva histórica religiosa entre oriente e 
ocidente, declara:

Quando o cristianismo começou sua penetração 
no mundo antigo, deparou com a concorrência 
da religião de Mitra, e por algum tempo não se 
soube qual divindade sairia vitoriosa. A figura do 
jovem deus persa, banhada de luz, permaneceu 
obscura para nós. (2012, p. 150)

A figura do deus persa, banhada de luz, é uma referência à 
Ahura-Mazda, a qual servirá de base para a formação mitológica 
de Jesus Cristo. Contudo, foi em Totem e Tabu que Freud (2012) 
estabeleceu a relação de sociedade e religião, buscando na 
interpretação das sociedades primitivas a linha de pensamento 
que ligava a proibição da endogamia, a manutenção de poderes 
por meio de lideranças e o assassinato e canibalismo sobre o pai 
primevo como objeto religioso de culpa. É no transgredir e no 
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violar o ético instituído nas sociedades primeiras, com o matar 
e consumir o pai, que a refeição totêmica ganha sentido, pois 
carrega o símbolo do apoderar-se da posição simbólica e física; 
é o tomar para si os bens e poderes frente ao grupo ao qual 
pertence; é o consumir o pai para se tornar o pai. Em busca da 
proteção coletiva e individual, a prática do rito religioso coloca-
se como necessária para apaziguamento dos conflitos com essa 
ancestralidade violada, partindo da promessa de não repetição 
do ato gerador da culpa, que é o parricídio. Tal condição de 
culpa, observada por Freud (2012), pode ser exemplificada na 
mitologia cristã com a crucificação de seu messias e a lembrança 
de sua vitória sobre Satanás.

Dentro da interpretação psicanalítica, a partir da lógica 
de Totem e Tabu, percebe-se que as religiões judaico-cristãs se 
originaram dos complexos de Édipo existentes na humanidade, 
pois eles são a base das neuroses individuais e coletivas 
no mundo ocidental judaico-cristão. Sobre a relação entre 
psicanálise e religião, Freud (2012) chegou a declarar que: a 
psicanálise em si não é nem religiosa nem antirreligiosa, mas um 
instrumento apartidário do qual tanto o religioso como o laico 
poderão se servir, desde que aconteça tão somente a serviço da 
libertação dos sofredores (WONDRACEK; JUNGE, 1998, p. 17). Tal 
posicionamento revela que o ateísmo e crítica de Freud (2012) 
sobre a religião é algo pertencente à sua realidade psíquica, 
às próprias construções desse cientista em relação aos seus 
questionamentos subjetivos. Contudo, na esfera que se refere ao 
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outro, a psicanálise pode ser observada como um instrumento 
que tem como busca o alívio do sofrimento existente.

Para Freud (2014), é a inteligência que proporciona ao 
indivíduo a não aceitação de todas as questões impostas pelas 
doutrinas religiosas e as contradições existentes entre elas. 
Diante disso, pode-se considerar a neurose obsessiva como o 
correlato patológico da formação de uma religião, descrevendo 
a neurose como uma religiosidade individual e a religião como 
uma neurose obsessiva universal (FREUD, 2015).

Ao contrário de Freud, Jung (2000) pensou e trabalhou 
a dimensão religiosa como algo vivo, pulsante e formador de 
inconscientes individuais e coletivos, em especial com a existência 
dos arquétipos e das sombras. Para o analista, o arquétipo é 
uma metáfora que se manifesta na psique humana como forma 
de herança mitológica herdada, como é o caso de Satanás que 
pode ser manifestado como Arquétipo do Mal. A sombra (JUNG, 
2012) se destaca na definição entre bem e mal, que é parte da 
estruturação social de realidade com as instituições dos códigos 
de ética dos grupos específicos, devendo os indivíduos tomarem 
cuidado para não sucumbirem ao mal estigmatizado como forma 
de violação da ética; e nem mesmo ao bem de caráter moral por 
possuir conflitos de deveres e representações sociais distintas.

Sabendo que o Novo e o Velho Testamento fazem parte 
do universo formativo da literatura, faz-se necessária uma breve 
definição psicanalítica sobre a função da literatura como objeto 
representacional da realidade psíquica que, em comunhão com 
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outras esferas que atuam no subjetivo, promove no coletivo 
alguma forma de estruturação psíquica. Vale compreender 
que a literatura parte de uma intenção, mesmo que de forma 
inconsciente, de cristalização do tempo, pois representa a 
realidade de época em que a mente produtora do texto está 
inserida e não é capaz de apresentar, via escrita, outra realidade 
psíquica sem a experiência vivenciada ou apreendida. Nessa 
aproximação entre literatura e psicanálise, Márcio Seligmann-
Silva questiona sobre o papel da literatura na vida que busca 
referenciar o intocável e irrepresentável:

Seria inocente, é claro, acreditar na existência 
de tal coisa como a “literatura” na qualidade de 
um “bloco uniforme”. Mas é inegável que existe 
tal modalidade artística – por mais que já não 
tenhamos a segurança para delimitá-la. De resto, 
justamente uma das principais características da 
literatura é a de não possuir limites: é a de existir 
constantemente negando seu limite. E qual limite 
é esse? É aquele que a “separa” do “real”. A 
literatura, portanto, encena a criação do “real”. A 
sua encriptação, a sua resistência ao simbólico, o 
desejo de introjeção. (2002, p. 145)

Sobre tal norte teórico, Northrop Frye (2004) afirma que, 
à medida que a literatura se desenvolve, as lendas e os contos 
do populário tornam-se partes de sua matéria-prima. Assim, a 
literatura é o suporte teórico que joga com o simbólico e com o 
real para criar um nexo explicativo daquilo que é impossível de ser 
apreendido em sua grandiosidade, aquilo que é irrepresentável, 
como a figura de Satanás.
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As religiões judaico-cristãs desenvolveram lógicas 
pactuárias intensas entre o sagrado e o profano como sintoma 
do édipo primário e a violação do ético instituído. Isso pode 
ser percebido no primeiro pacto realizado entre Iahweh e os 
primeiros seres angelicais e no rompimento de sua criação 
quando Satanás, em estado de obediência, foi expulso do plano 
celestial pelo pecado da vaidade ao buscar semelhança com o 
pai, como pode ser visto em Isaías 14:12-14:

Como caístes do céu, ó estrela do amanhã, filho 
da alva! Como foste lançado por terra, tu que 
debilitava as nações! Tu dizias no teu coração: 
Eu subirei ao céu; acima das estrelas de Deus 
exaltarei o meu trono e no monte da congregação 
me assentarei, nas extremidades do Norte; subirei 
acima das mais altas nuvens, e serei semelhante 
ao altíssimo. (BÍBLIA, 1991, p. 1275)

Vale compreender que tal interpretação não é unânime. A 
estrela do amanhã também é vista como a representação do rei 
babilônico Nabucodonosor, conforme afirma Henry Kelly (2008). 
Essa traição edípica/ética primeira não está representada, 
mitologicamente, nas escrituras sagradas, mas em uma literatura 
do século XVIII intitulada como Paraíso Perdido (2016), a qual 
reformulou a representação sociorreligiosa de Satanás e sua 
função frente ao mundo cristão.

O segundo pacto literário judaico-cristão surge entre 
Iahweh e os primeiros seres humanos, já que a proteção do 
criador coloca a criatura em posição subordinada e proíbe 
o consumo do fruto, pois essa ação os levará à condição de 
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igualdade e semelhança entre os deuses, como descrito em 
Gênesis 3:22: “Se o homem já é como um de nós, versado no 
bem e no mal” (BÍBLIA, 1991, p. 38). O tornar-se semelhante ao 
pai, mediante ao consumo do fruto, é o representante simbólico 
do parricídio e do banquete totêmico com o símbolo do fruto 
consumido.

O primeiro pacto com o Satanás é realizado por Iahweh. 
Tal contrato satânico pode ser visto em Jó 1:7-12, quando 
Iahweh traz a Satanás a tentação pactuária: “E disse o SENHOR 
a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há 
na terra semelhante a ele, homem sincero, e reto, e temente 
a Deus, e desviando-se do mal” (BÍBLIA, 1991, p. 803). Vale 
compreender que a tentação descrita carrega a possibilidade de 
superação da figura paterna tanto por Satanás quanto por Jó. 
Sobre as intenções pactuárias de Iahweh, como um fenômeno 
Amoral que se manifesta, Jung (2012) declarou que esse deus 
ambivalente e contraditório era uma entidade ciumenta e que 
não existe explicação clara sobre o motivo que o levou a praticar 
a aposta com Satanás.

A tentativa de segundo pacto satânico deu-se na relação 
entre Satanás e Jesus com as tentações no deserto descrita em 
Mateus 4:9, quando Satã diz: “Tudo isso te darei, se, prostrado, 
me adorares” (BÍBLIA, 1991, p. 1709). Fica claro que as tentações 
sofridas por Jó foram muito superiores às sofridas por Jesus, 
pois Jó foi abandonado por Iahweh em função de seu deleite 
pactuário.
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O pacto, além da esfera neurótica do Édipo em nível 
coletivo, pode ser visto como objeto de ação de Satanás na 
forma do Estranho/Inquietante, pois, mesmo que distante em 
ação, está próximo em cultura e causa desconforto naqueles 
que compreendem o meio religioso como algo vivo em sua 
existência psíquica. Como expôs Freud (2010a): o inquietante é 
aquela espécie de coisa assustadora que remonta ao que é há 
muito conhecido e bastante familiar.

Satanás é vivo e um dos fenômenos formadores da base 
cultural ocidental. O pacto satânico cria forma dentro de uma 
construção histórica e mitológica que reverbera no coletivo 
sociocultural, na forma de arquétipo, determina proibições 
e estipula contratos sociais; é o oposto do rito que busca a 
reconciliação com a figura paterna. Parte, também, da ideia de 
separação e aplicabilidade da ação criadora da religião, podendo 
ser a própria substituição do pai por meio da construção de um 
novo totem na forma de traição primária.

No cristianismo da Idade Média, o pacto pode ser 
identificado como violação das estruturas religiosas estipuladas 
pela igreja em nome do deus cristão, que, também, buscava 
impor a aceitação da vida em sua estrutura estamental, já que 
o nascimento determinava seu local na sociedade e a posição 
a ser ocupada. Dentro do mundo medieval, os pactos vão de 
encontro às impossibilidades de concretização dos desejos em 
vida e são fundamentais dentro do processo histórico humano, 
pois possuem a finalidade de trazer, para o indivíduo pactuante, 
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o objeto desejado e não alcançado até aquele momento. 
Tal comportamento pode ser percebido dentro da literatura 
cristianizada do século XIII com o Milagre de Teófilo, mito 
medieval descrito por Juan Gil de Zamora (2007) como aquele 
que apresenta a busca de Teófilo na tentativa de recuperar seu 
posto dentro da estrutura clerical, colocando-se em contato 
com Satanás para obter o bispado desejado. Por intermédio da 
Virgem Maria, Teófilo tem seu pacto desfeito. A própria escrita 
do mito, em língua vernácula, vai contra a estrutura clerical, 
porque retira o monopólio da escrita da igreja e vulgariza o 
conhecimento para maior adesão do mito. Retirar o monopólio 
da igreja é ir contra o próprio deus cristão e pode ser visto como 
uma violação do ético, uma nova traição.

Outro pacto pode ser percebido com o personagem 
Cipriano de Antioquia na obra El magico prodigioso (2009), 
quando Cipriano, na busca pela posse de um grande amor, 
vende sua alma a Satanás e por intermédio desse mesmo amor 
a recupera.

Percebe-se que a neurose religiosa, na estrutura pactual, 
traz a ideia de alteração da realidade psíquica na expectativa da 
manifestação do divino e da possibilidade de melhoria pessoal 
ou de degradação da vida do outro, mesmo que esse divino aja 
por lógicas pactuárias. Segundo Freud:

Não por casualidade, todos os atributos 
humanos, inclusive os crimes que deles derivam, 
foram imputados, num grau ilimitado, aos deuses 
antigos. Nem tampouco é uma contradição que, 
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apesar disso, não fosse permitido ao homem 
justificar suas próprias iniquidades com o 
exemplo divino. (2015, p. 14)

Pode-se compreender que Satanás é um mecanismo 
utilizado para alcançar o objeto de desejo, e o pacto é o 
instrumento de afirmação da existência desse religioso que 
traz sentido à vida. Com base nesse pensamento, Freud (2010b) 
afirma que apenas a religião sabe responder à questão sobre 
a finalidade da vida. Ao escrever uma neurose do século XVII 
envolvendo o demônio, o psicanalista estabelece que:

Os demônios são, para nós, desejos maus, 
rejeitados; são derivados de impulsos instintuais 
repudiados, reprimidos. Nós apenas recusamos 
a projeção dessas entidades psíquicas no 
mundo externo, que a Idade Média realizava; 
entendemos que se originaram na vida interior 
dos doentes, onde habitam. (FREUD, 2011, p. 203)

Nesse sentido, Freud e Jung se aproximam teoricamente, 
pois os demônios são as sombras negadas das ações tomadas 
consciente e inconscientemente. Contudo, essa materialidade da 
vida acaba adentrando a mente por necessidade de explicação 
da vida em seu sentido existencial.

Ao contrário dos pactos fáusticos anteriores, que desejavam 
riquezas, proteções contra perigos, poderes sobre os outros 
indivíduos e sobre a natureza com a utilização de artes mágicas e 
busca de prazeres terrenos – conforme o conto popular anônimo 
“Faustbuch” (2019), que apresentava as relações entre o mago-
erudito Dr. Johann Fausto e o demônio, incluindo Mefistófeles –, 
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Christoph Haitzmann buscava uma solução para sua depressão 
e término do sentimento desequilibrado por conta da ausência 
paterna. Freud (2011) expôs que: alguém que sucumbiu à 
melancolia em virtude da morte do pai deve ter amado esse pai. 
É muito singular, então, que essa pessoa tenha a ideia de tomar 
o Demônio como substituto do pai amado. Assim, o demônio 
tornou-se pai para que houvesse o equilíbrio e restabelecimento 
do totem primevo, promovendo o fim do sentimento de culpa e 
a existência da sensação de se tornar o próprio pai mediante a 
arte.

Como observado por Freud (2011), o pacto com o demônio 
tem relações com o Dr. Fausto alemão das lendas populares, 
pois herdou a estrutura mental de época que foi transformada 
em realidade psíquica pelos indivíduos. Assim como em outros 
pactos católicos, a Virgem Maria foi a portadora da salvação de 
Christoph Haitzmann contra o poder do demônio, colocando fim 
ao contrato de alma. Essa relação de violar o contrato diabólico 
parte de uma estrutura mental cristã que preza pelo exemplo 
para se chegar à salvação. É a ideia de ludibriar o Diabo, pois ele 
é, nas palavras de Martinho Lutero (2017), sempre o macaco da 
imitação de Deus.

Marcos Mazzari (2017) afirma que os pactos católicos são 
revertidos em salvação, ao contrário dos pactos protestantes 
que levam ao sofrimento eterno e à danação da alma, como pode 
ser observado no “Faustbuch”, por Johann Spiess (2019); em 
“A história trágica do doutor Fausto”, de Christopher Marlowe 
(2006); e no “Doutor Fausto”, de Thomas Mann (2015).
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Os pactos possuem a finalidade de trazerem, ao indivíduo 
pactuante, o objeto de desejo, como foi percebido dentro 
da literatura cristianizada. Culturalmente, a sociedade cristã 
ocidental trabalha na lógica binária, coexistindo dentro do 
mitológico e lógico-racional na busca por respostas aos seus 
anseios. É por tal motivo que as obras pactuantes aqui analisadas 
são cristãs e representam uma realidade psíquica que acaba se 
tornando comum devido ao processo identitário religioso.

Contudo, o pacto mais famoso que será capaz de influenciar 
áreas da ciência de forma impactante não é um pacto, mas 
uma aposta goethiana que dura há quase dois séculos, que 
instiga à criação de novas obras literárias e à compreensão das 
características humanas no mundo contemporâneo, da mesma 
forma que o Odisseu de Homero faz em relação aos sentimentos 
melancólicos que assolam a sociedade (HORKHEIMER; ADORNO, 
1985). Thomas Mann (2012), sobre a obra monumental de Johann 
Goethe, que levou mais de sessenta anos para ser finalizada, 
afirmou que o Fausto teria recebido o acabamento externo de 
que seu conteúdo interior infinito era capaz não fosse o pai 
burguês que implantou na alma infantil o imperativo pedagógico 
de sempre “terminar tudo”.

A primeira vez que Mefistófeles entra em cena no mundo 
europeu é no livro História do doutor Johann Fausto, de Johann 
Spiess (2019). Mefistófeles não é o senhor do inferno, aquele 
conhecido como Satanás e trazido por tantos outros mitos à 
sociedade, mas um barão na escala de cargos infernais (GOETHE, 
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2016a), um fruto de uma sociedade renascentista europeia que 
via a ciência como resultado de ações malignas que fugiam à 
explicação dos indivíduos medianos.

Ao contrário do Dr. Fausto das lendas alemãs e do Fausto 
de Christopher Marlowe, que buscavam os prazeres, riquezas 
e sensações múltiplas que o mundo pudesse oferecer por 
intermédio de Mefistófeles, o Fausto de Goethe buscava colocar 
fim a um sofrimento existencial por meio do espírito da época 
iluminista: o conhecimento. O Mefistófeles goethiano carrega o 
vazio de uma existência sem sentido, que pode ser percebida em 
seu contato com o Altíssimo:

O ALTÍSSIMO
Nada mais que dizer-me tens?
Só por queixar-te, sempre vens?
Nada na terra, achas direito enfim?

MEFISTÓFELES
Não, Mestre! acho-o tão ruim quão sempre; 
vendo-o assim
Coitados! Em seu transe os homens já lamento,
Eu próprio, até, sem gosto os atormento. 
(GOETHE, 2016a, p. 51-53)

O próprio Goethe relaciona Fausto e Mefistófeles como 
seres inquietos e cheios de vigor, porém vazios em sentido 
existencial:

Fausto é um indivíduo tão singular que são 
muito poucos os que sentem empatia com o que 
se passa em seu íntimo. Também o caráter de 
Mefistófeles é algo muito difícil tanto por conta 
de sua ironia quanto como resultado vivo de uma 
intensa observação de mundo.
(ECKERMANN, 2016a, p. 139)
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Sobre tal relação existencial, Fausto e Mefistófeles não 
puderam realizar sua unicidade. Goethe retirou o parricídio do 
pacto e instituiu a aposta, aquilo que traz o sentido de igualdade 
e desafio, e não mais a submissão categórica que é a lembrança 
da violação religiosa que trouxe a igualdade entre indivíduos e 
deuses. O desejo do Fausto goethiano não carrega a necessidade 
da materialidade da vida ou de suas conquistas, mas busca o 
sentido da vida, algo que só a religião consegue ofertar, mas que 
ele se recusa a acatar por não completar sua realidade psíquica. A 
aposta de Fausto e Mefistófeles está em um patamar de potência 
titânica, pois carrega a impossibilidade de concretização da 
própria vida. Assim, a aposta é a busca pelo desejo inalcançável, 
é a tentativa de explicação daquilo que precede a existência, é o 
próprio sentido da vida:

FAUSTO
Se eu me estirar jamais num leito de lazer,
Acabe-se comigo, já!
Se lograres com deleite
E a adulação falsa e sonora,
Para que o próprio Eu preze e aceite,
Seja-me aquela a última hora!
Aposto! e tu?

MEFISTÓFELES

Topo!

FAUSTO
E sem dó nem mora!
Se vier um dia em que ao momento
Disser: Oh, para! és tão formoso!
Então algema-me a contento,
Então pereço venturoso!
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Repique o sino derradeiro,
A teu serviço ponhas fim,
Pare a hora então, caia o ponteiro,
O tempo acabe para mim!
(GOETHE, 2016a, p. 169)

Nessa aposta, a troca de papéis fica visível, pois não 
é Satanás que desafia o homem, mas é o homem inquieto 
que instala o processo de tentação. É Mefistófeles que topa 
a aposta de Fausto, este indivíduo que é símbolo do homem 
contemporâneo, o titã atual que tende a superar os deuses e 
morrer insatisfeito por não alcançar seu objetivo. Para Fausto, 
vencer a aposta é não ter alcançado o sentido da vida. De acordo 
com ele, cego em seu leito de morte:

E assim, passam em luta e em destemor,
Criança, adultos e anciãos, seus anos de labor.
Quisera eu ver tal povoamento novo,
Em solo livre ver-me em meio a um livre povo.
Sim, ao momento então diria:
Oh! para enfim – és tão formoso!
Jamais perecerá, de minha térrea via,
Este vestígio portentoso! – 
Na ima presciência desse altíssimo contento
Vivo ora o máximo, único momento.
(GOETHE, 2016b, p. 983)

Os pactos são uma espécie de literatura do testemunho 
dentro da realidade religiosa vivenciada pelo indivíduo, que induz 
a busca por soluções capazes de gerar possíveis novas patologias 
que poderão ser desenvolvidas na estrutura psíquica. Pela ótica 
psicanalítica, Satanás, por meio do desejo individual que também 
se manifesta de forma coletiva, causará, em um futuro próximo, 
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traumas e a perda de pertencimento dentro do universo visto 
como realidade. Esse é um dos inúmeros preços a ser pago pela 
adesão ao pacto satânico ou ao pacto mefistofélico.
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ESTUDOS DA PERSONIFICAÇÃO DO 

ESPAÇO EM “THE GHOSTLY RENTAL”, 

DE HENRY JAMES

Letícia Batista Dornelas
Natasha Vicente da Silveira Costa

Introdução

O espaço é uma importante categoria de análise na crítica 
literária de língua inglesa. Este artigo se dedica a investigar a 
espacialidade no conto “The Ghostly Rental” (2014), do escritor 
estadunidense Henry James (1843-1916), que foi publicado 
pela primeira vez em 1876. Essa obra, que fala sobre uma casa 
aparentemente mal-assombrada, é a base para que possamos 
levantar uma discussão sobre relações de personificação.

Delimitamos como objetivo geral analisar o espaço literário 
no conto e, depois do estudo da ficção e da teoria, definimos 
como objetivos específicos: selecionar as descrições que o 
narrador faz do espaço da casa mal-assombrada, analisando-
as a partir da perspectiva da personificação; investigar como as 
descrições do espaço feitas pelo narrador afetam sua percepção 
da casa, tanto física quanto figurativamente.

O método de trabalho deste texto é a análise literária 
do conto em referência. Embasamos a análise nos conceitos 
de espaço, como definidos por Antonio Dimas (1987), 
Gaston Bachelard (1996) e Ozíris Borges Filho (2007); sobre 
personificação, utilizamos James Paxson (1994).
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Resumo do conto

Quem protagoniza o conto “The Ghostly Rental” (2014) 
é um estudante de teologia não nomeado. Ele vai fazer uma 
caminhada em certo povoado próximo ao local onde estuda. 
Entrando em uma estrada desconhecida, encontra uma casa 
de aparência estranha e julga que ela seja mal-assombrada. 
Sua inquietação aumenta quando vê uma figura que entra na 
casa, então ele também tenta entrar lá. O estudante encontra 
um senhor que descreve como uma pessoa de aparência triste – 
chamada Captain Diamond; no cemitério, eles têm uma conversa 
enigmática sobre fantasmas.

Alguns dias depois, o protagonista pergunta qual é a 
história por trás dessa casa de Captain Diamond a uma mulher 
que ele considera a pessoa mais inteligente do povoado – e, 
portanto, incapaz de se deixar levar por crendices. A mulher 
conta que a casa era desse homem, que vivia lá com sua filha. Ela 
tinha um relacionamento que o pai não aprovava, então Captain 
Diamond a deserdou. Depois disso, a filha foi morta pelo marido 
e começou a assombrar a casa, passando a pagar um aluguel 
para o pai – uma vez a cada quarto de ano e todo em moedas de 
antes da sua morte.

O jovem encontra o Captain Diamond em outra ocasião. 
Ele confirma a história e diz que vive atormentado pelo jeito que 
o fantasma de sua filha o olha, por isso se mudou da casa mal-
assombrada. O estudante passa a acompanhar a vida de Captain 
Diamond de acordo com esses encontros sazonais. Em um deles, 
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o protagonista pede para conhecer a casa por dentro e tem 
permissão para isso. Ele entra, vê a moça brevemente do alto da 
escada e sai.

Na próxima estação, Captain Diamond chama o estudante 
em sua casa porque está muito doente. O jovem concorda em 
ir receber o aluguel no lugar do senhor. Chegando lá, a aparição 
aceita que ele receba o aluguel. Nesse momento, o narrador 
decide remover o véu no qual o fantasma estava envolto e 
descobre que na verdade ela estava viva o tempo todo. Nessa 
hora, a moça diz que viu o fantasma de seu pai e entra em 
desespero, enquanto o jovem julga que essa seja sua punição 
por “descobrir” a filha.

O estudante promete dar à moça notícias de seu pai. 
Ao chegar na casa de Captain Diamond, ele descobre que o 
pressentimento dela é verdade: o senhor está morto. O jovem 
então escreve uma mensagem para a filha de Captain Diamond, 
mas, ao ir deixá-la na casa, constata que ela se queimou 
completamente por causa de uma vela que foi deixada acesa lá 
dentro. Ao final, não restou mais nada, nem a casa e nem a filha.

Fundamentação teórica

Como citado, “The Ghostly Rental” foi publicado 
pela primeira vez em 1876, período altamente realista da 
literatura mundial. Além desse momento histórico, outras 
tendências da época culminaram nesse conto, especialmente as  
estadunidenses. O principal deles foi o Espiritualismo, como 
evidenciado por Martha Banta (1972).
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Segundo ela, essa doutrina esteve bastante presente na 
família de Henry James, já que seu irmão, William, e seu pai, 
Henry James Sr., também usaram esse tema em suas produções 
filosóficas e científicas. O próprio Henry James fala sobre o 
sobrenatural em um ensaio de 1917 intitulado Is There a Life 
After Death? Esse interesse da família não era isolado, pois havia 
cerca de quarenta e quatro publicações sobre o sobrenatural 
em atividade na década de 1890. Tudo isso se traduz na figura 
do narrador sem nome desse conto – um estudante de teologia 
cético.

Outro ponto na ghost story de Henry James é que ela não 
traz um olhar clínico e científico sobre o sobrenatural, como 
era a tendência realista da época. Em vez disso, há uma história 
de fantasma mais próxima da tradição da primeira metade do 
século XIX, com aparições que servem de alegorias e metáforas. 
Esses fantasmas conversam bem com os espaços modernos 
estadunidenses:

His ghosts are yet “modern” in their setting. They 
fit decoratively into the atmosphere of country-
houses and sea-resorts of the time period James 
labeled as now; they are ghosts recognizably 
of the latter half of the nineteenth century, 
not placed at a far remove of time and scene.1 
(BANTA, 1972, p. 105-106)

Essas características da ghost story jamesiana são 
facilmente identificáveis em “The Ghostly Rental” (2014), como 

1  “seus fantasmas entretanto são ‘modernos’ em seu cenário. Eles se encaixam decorativamente 
na atmosfera de casas de campo e clubes marítimos do período que James denominou como o agora; 
eles são reconhecidamente fantasmas da última metade do século XIX, não colocados em um lugar e 
tempo distantes” (BANTA, 1972, p. 105-106, tradução nossa).



246
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

veremos ao longo deste artigo. O espaço narrativo se define 
como o lugar em que as ações se desenvolvem. Segundo Ozíris 
Borges Filho (2007), ele possui sete funções, a saber: caracterizar 
as personagens, ou seja, ser uma projeção psicológica delas; 
influenciar as personagens a tomar certas atitudes, além de ser 
transformado por elas; propiciar certas ações de personagens; 
função denotativa, isto é, simplesmente situar a personagem; 
representar os sentimentos das personagens; ao contrário da 
anterior, gerar contraste com os sentimentos das personagens; 
antecipar ações da narrativa.

Borges Filho (2007) também define a topoanálise como a 
investigação do espaço em todos os seus sentidos, sejam eles 
objetivos ou subjetivos, psicológicos ou sociais etc. O espaço 
se constrói na narrativa enquanto imaginação e idealização. 
Portanto, por mais que ele possa ser a descrição objetiva de 
localidades – como em alguns elementos da lista acima – não 
se resume a isso, porque o texto literário confere um sentido 
conotativo a todos os seus elementos e com o espaço não seria 
diferente. Como afirma Antonio Dimas: “o espaço é denotado; 
a ambientação é conotada. O primeiro é patente e explícito, o 
segundo é subjacente e implícito. O primeiro contém dados de 
realidade que, numa instância posterior, podem alcançar uma 
dimensão simbólica” (1987, p. 20).

A topoanálise, apesar de ser por vezes ignorada, é um 
elemento relevante na crítica literária, porque o espaço está 
sempre presente. Todo personagem literário, assim como o 
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ser humano, ocupa um lugar no espaço e se relaciona com ele, 
modifica-o e é modificado.

Estamos lidando, também, com o conceito das histórias 
de fantasma. Como exposto anteriormente, na prosa de Henry 
James, essas histórias são aquelas com elementos sobrenaturais 
e fantasmas. Entretanto, elas se destacam da prosa de sua época 
em alguns pontos fundamentais: as histórias jamesianas falam 
de personagens que, além das aparições, são atormentados por 
si mesmos – aqui, por exemplo, insere-se o remorso sentido pelo 
Captain Diamond. Além disso, essas histórias servem ao que 
Tzvetan Todorov chama de “segredo da narrativa jamesiana” – a 
presença de uma força misteriosa que move a ação:

A narrativa fantástica (ghost story) é uma forma 
que se presta bem aos propósitos de James. 
Diferentemente da história “maravilhosa” (do tipo 
das Mil e uma noites), o texto fantástico não se 
caracteriza pela simples presença de fenômenos 
ou de seres sobrenaturais, mas pela hesitação 
que se instaura na percepção que o leitor tem 
dos acontecimentos representados. Ao longo de 
toda a história, o leitor se pergunta (e em geral 
um personagem também o faz no interior do 
livro) se os fatos relatados se explicam por uma 
causalidade natural ou sobrenatural, se se trata 
de ilusões ou de realidades. Essa hesitação brota 
do fato de que o acontecimento extraordinário (e 
portanto potencialmente sobrenatural) se produz 
não num mundo maravilhoso, mas no contexto 
cotidiano, aquele que nos é mais habitual. 
(TODOROV, 2003, p. 212)

Além disso, há a perspectiva da literatura como reveladora 
de um momento histórico. Nesse conto, a descrição do espaço 
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feita pelo autor é uma das ferramentas mais importantes para 
entendermos a relação das pessoas daquela época com a 
sociedade onde viviam: “The haunted house reveals the ghostly 
projection of America’s reality of the money-driven patriarchal 
family system, with an African-American out on the street. The 
house burns down as soon as the true story has been exposed” 
(NABAE, 2017, p. 31)2.

É importante destacar que esse conto já foi estudado por 
diversos críticos literários, o que demonstra sua longevidade na 
produção em língua inglesa. Sheri Weinstein (2000) discorre, em 
Possessive Matters in The Ghostly Rental, sobre como as relações 
de posse da casa são ambíguas. Para Weinstein (2000), isso 
reflete a ambiguidade no que é percebido pelo protagonista. 
Hitomi Nabae (2017), por outro lado, vê o conto como uma 
descrição da sociedade estadunidense após a Guerra Civil. Em 
The absent and disinterested other, o estudioso analisa também 
um personagem peculiarmente caracterizado como “outro”, o 
amigo do narrador que escolhe não sair para caminhar com ele 
e por isso não vive os acontecimentos narrados.

Como informado anteriormente, Martha Banta (1972), 
em um trecho do livro Henry James and the Occult, encara essa 
história como representativa de um tema das ghost stories do 
autor, que reflete uma questão da sociedade de sua época: o 
conflito entre os estudos racionalistas empíricos do começo do 

2  “A casa mal-assombrada revela a projeção fantasmagórica da realidade do sistema familiar 
patriarcal capitalista estadunidense, com uma afro-americana nas ruas. A casa queima assim que a 
história real é revelada” (NABAE, 2017, p. 31, tradução nossa).
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século XIX e a percepção, décadas depois, de que esses métodos 
não eram capazes de lidar completamente com questões como 
a mente e o sobrenatural. Por sua vez, no capítulo “Mysterious 
Tenants: Uncanny Women and the Private or Public Dilemma in 
Supernatural Tales”, Anna Despotopoulou e Kimberly Reed (2011) 
estudam as mulheres nos contos fantasmas de Henry James e 
sua relação com o conceito freudiano de heimlich/unheimlich.

A partir dessa literatura prévia sobre o assunto, podemos 
ver que os espaços presentes em “The Ghostly Rental” (2014) 
são bastante considerados pela crítica literária de língua inglesa. 
No entanto, verificamos que não há estudos da relação entre o 
espaço da casa e as palavras usadas para descrevê-lo. Portanto, 
é nessa relação que baseamos nossa pesquisa, que deu origem 
a este artigo.

Metodologia, análise e discussão

No primeiro momento, realizamos a leitura e resumo do 
corpus literário. Com a leitura inicial, tivemos nossas primeiras 
impressões e ideias do que investigar no conto. Depois, 
lemos algumas obras teóricas para embasar nossa pesquisa 
e complementar as primeiras ideias. Então, fizemos a revisão 
da literatura, lendo alguns textos de crítica e análise sobre 
o conto, para que pudéssemos identificar como os objetivos 
delimitados complementavam a crítica jamesiana existente. 
Depois dessa etapa, decidimos verificar como a relação entre o 
espaço e as personagens podem ser interpretadas sob a ótica da 
personificação em “The Ghostly Rental” (2014).
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É uma história descrita do ponto de vista do narrador, em 
primeira pessoa. Isso influencia as impressões que o leitor pode 
ter ao longo do texto, já que se estabelece uma parcialidade. 
Portanto, o narrador percebe os elementos espaciais de 
maneiras singulares. Nessa análise, nos debruçamos sobre um 
desses elementos: a casa que é alugada pelo “fantasma”.

O narrador da história descreve a casa de uma maneira 
singular, principalmente por dar características humanas e líricas 
a esse espaço. Ele relata em detalhes a cena do pôr-do-sol e 
manifesta um interesse imediato na casa por sua beleza, sua 
idade e estranheza. Ao descrevê-la, ele usa adjetivos que são 
frequentemente atribuídos a seres animados. Logo no começo, a 
casa é definida como “a handsome specimen of its class” (JAMES, 
2014, p. 3)3. Essas palavras são incomuns, pois, na língua inglesa, 
handsome é um termo usado para pessoas – comumente do 
sexo masculino –, e specimen, assim como seu correspondente 
em língua portuguesa, para seres vivos, como animais e plantas. 
Podemos deduzir, a partir disso, que o narrador vê, desde o 
princípio, o espaço da casa como algo mais do que uma mera 
junção de paredes e teto.

O narrador de “The Ghostly Rental” (2014) singulariza a 
casa, dando a ela o sentido que Gaston Bachelard (1996) confere 
à cabana: um centro de solidão.

A cabana do eremita é uma gravura que sofreria 
de um excesso de pitoresco. Deve receber 
sua verdade da intensidade de sua essência, a 

3  “um lindo espécime de sua classe” (JAMES, 2014, p. 3, tradução nossa).
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essência do verbo habitar. Logo, a cabana é a 
solidão centralizada. [...] Em torno dessa solidão 
centrada irradia um universo que medita e ora 
um universo fora do universo.
(BACHELARD, 1996, p. 49)

Ele continua a descrever a morada como um lugar grande, 
velho e severo. Aos olhos do estudante, a casa está vivendo uma 
velhice ou um processo de decadência, o que se torna nítido 
pela maneira com que o narrador descreve a sua solidez: a sua 
arquitetura datada do século anterior, sua pintura descascada 
pela ação do tempo e suas janelas enferrujadas lhe dão um 
aspecto alquebrado e exausto.

Podemos perceber que o narrador tem uma resposta 
altamente emocional ao espaço da casa. Borges Filho define 
esse tipo de ação como topopatia, “a relação sentimental, 
experimental, vivencial presente entre personagens e espaço” 
(2007, p. 157). A topopatia pode ser dividida em dois grandes 
grupos, que caracterizam reações diferentes: a positiva (topofilia) 
e a negativa (topofobia). Considerando a percepção imediata do 
narrador de que a casa seria mal-assombrada, o aspecto exausto 
e sua apreensão geral ao observar a residência, podemos definir 
a relação narrador-casa como topofóbica:

Por outro lado, a ligação entre espaço e 
personagem pode ser de tal maneira ruim que a 
personagem sente mesmo asco pelo espaço. É um 
espaço negativo, maléfico, disfórico. Neste caso, 
temos então a topofobia. Em outras palavras, 
quando o espaço se aproxima do fasto, temos 
a topofilia, quando ele se aproxima do nefasto, 
temos a topofobia. (BORGES FILHO, 2007, p. 158)
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Mesmo assim, apesar dessa humanização, a casa tem uma 
característica contraditória, pois o narrador diz que ela parece 
não ter sinal de vida: “There was no sign of life about it; it looked 
blank, bare and vacant, and yet, as I lingered near it, it seemed to 
have a familiar meaning – an audible eloquence” (JAMES, 2014, 
p. 4)4. As discrepâncias em relação à casa acabam alimentando 
a curiosidade do narrador e aumentando a sua convicção sobre 
a existência de uma assombração naquele lugar, a despeito do 
ceticismo inicial. Além disso, ele diz que foram os aspectos físicos 
da casa os responsáveis por essa convicção: “It was implied in 
the aspect of the house, and it explained it. [...] But the dwelling 
before me gave a vivid meaning to the empty words: it had been 
spiritually blighted” (JAMES, 2014, p. 5)5.

Podemos ver, com tudo o que foi apresentado e descrito, 
que a figura de linguagem mais aplicável à casa é a de 
personificação. No livro The Poetics of Personification, o teórico 
James Paxson (1994, p. 39) descreve a personificação como 
“the material translation of one quantity (often ideational or 
abstract) into another (usually a person)”6. Outrossim, ao tratar 
do histórico da alegoria, Paxson diz que “It [personification] 
originated in an era of human history when everything was 

4  “Não havia sinal de vida nela; ela parecia inexpressiva, nua e vazia, porém, à medida que eu 
chegava perto, ela parecia ter um sentido familiar - uma eloquência audível.” (JAMES, 2014, p. 4, 
tradução nossa).

5  “Estava implícito no aspecto da casa, e isso o explicava. [...] Mas a moradia diante de mim dava 
um significado vívido às palavras vazias: a casa tinha sido arruinada espiritualmente” (JAMES, 2014, p. 
5, tradução nossa).

6  “a tradução material de um elemento (frequentemente uma ideação ou abstração) em outro 
(comumente uma pessoa)” (PAXSON, 1994, p. 39, tradução nossa).
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thought to be contrived of forms and their essences, containers 
and their contents” (1994, p. 39)7.

Portanto, faz sentido que seja essa a ótica adotada para 
analisarmos a percepção que o narrador tem do espaço da casa. 
Tendo em vista os fatores externos do texto, isso também é 
relevante ao pensarmos na época em que ele foi escrito, assim 
como no período das outras ghost stories de Henry James, no 
qual o Espiritualismo estava em alta nos Estados Unidos. Com 
a busca pela Grande Extensão, uma ligação entre o mundo 
material e o imaterial propicia para que o narrador empreste 
características humanas à casa.

Conclusão

A proposta deste artigo foi fazer uma análise do elemento 
narrativo do espaço no conto “The Ghostly Rental” (2014), de 
Henry James. O objetivo da pesquisa que culminou neste texto 
foi, desde o princípio, analisar as descrições da casa na narrativa. 
Ao longo de seu desenvolvimento, percebemos uma lacuna 
existente nos estudos jamesianos e decidimos nos concentrar 
em investigações sobre esse conto e a personificação.

Fomos capazes de perceber que, nesta narrativa, as 
descrições feitas da casa pelo narrador emprestam características 
humanas à mesma, algo que faz aumentar a crença dele na 
assombração presente naquela residência. A personificação, 
em “The Ghostly Rental” (2014), serve para ligar o material ao 

7  “Ela [personificação] se originou numa era da história humana em que se pensava que tudo era 
constituído de formas e suas essências, recipientes e seus conteúdos” (PAXSON, 1994, p. 39, tradução 
nossa).
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imaterial e potencializar a crença do narrador de que há um 
fantasma morando naquela casa. Assim, casa e indivíduo existem 
numa relação dialética.
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ESPELHO, ESPELHO MEU: NOVOS 

OLHARES PARA A ANTAGONISTA DOS 

CONTOS DE FADAS

Lívia Maria de Oliveira

Os contos de fadas são narrativas que continuam 
populares mesmo após séculos de seu surgimento. Tais histórias 
permanecem sendo lidas e recontadas por evidenciarem 
experiências humanas comuns, de esperança ou de medos 
interiores, de modo a transcender nações e classes sociais. 
Isso traz para essas narrativas maravilhosas características 
como imutabilidade, universalidade e atemporalidade, como se 
estivessem além das mudanças sociais e culturais.

Contudo, é importante compreendermos que os contos 
iluminam e enfatizam comportamentos das sociedades 
em que foram construídos, seja na oralidade ou durante a 
institucionalização enquanto gênero literário. Apesar de se 
acreditar existir uma origem na oralidade, os contos de fadas, 
assim como os conhecemos, são frutos de escritas e reescritas 
ao longo dos séculos.

Contos de fadas são diferentes de contos populares. De 
acordo com Ruth Bottigheimer (2009), os contos populares 
refletem o mundo e o sistema de crenças de seus espectadores. 
Em grandes escalas, eles não trazem um final feliz. Considerando 
a perspectiva de casamento, essas narrativas abordam as 
dificuldades de estar casado e não as alegrias de se casar e viver 
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feliz para sempre, como é apresentado nos contos de fadas 
comumente conhecidos, cuja perspectiva está na magia e na 
transformação dos personagens.

Da oralidade para a institucionalização dos contos de fadas 
são comuns palavras como “coletar”, “compilar” ou “escrever”. 
Bottigheimer (2009) e Jack Zipes (1994) consideram tal ato como 
uma apropriação que autores letrados fazem de um contador 
de histórias não letrado. Essa produção escrita dos contos orais 
caracteriza o trabalho de autores que se consagraram nesse 
campo literário, como é o caso de Charles Perrault e dos Irmãos 
Grimm.

Os contos de fadas literários passaram a desempenhar 
funções diferentes dos contos populares vindos da oralidade 
dos camponeses. Ao final do século XIX, para a sociedade da 
classe média, introduziam-se noções de elitismo e separatismo; 
reforçava-se o patriarcado por meio de noções rígidas de 
sexualidade e papel de gênero; a palavra escrita legitimava 
valores sociais; as narrativas serviam ao propósito de consolar, 
inspirar e acalmar a ansiedade das crianças (ZIPES, 1994).

Essas diversas funções desempenhadas trabalham no 
reforço de determinados padrões que, pela imortalidade do 
gênero, promovem uma perspectiva de imutabilidade para 
construções sociais de uma sociedade datada. Nesse sentido, é 
preciso compreender e enfatizar esse processo de construção 
das narrativas e de seus personagens como reflexo de um local 
e de uma época.
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Marina Warner (1999) problematiza de modo positivo a 
necessidade de desvendarmos os contos de fadas e a relação 
que tais narrativas possuem com a sociedade e a história – 
tanto da época quanto ao longo do tempo. “‘E viveram felizes 
para sempre’ consola-nos, mas é de pouca ajuda comparado a 
‘Vejam, era assim antes, mas pode ser que as coisas mudem – e 
devem mudar’” (WARNER, 1999, p. 19).

Considerando essa necessidade pautada pelo processo 
revisionista dos contos de fadas sobre a mudança dos paradigmas, 
é importante observarmos que, durante séculos, a princesa, 
enquanto protagonista dos contos de fadas tradicionais, foi 
considerada o modelo ideal a ser seguido pelas crianças e jovens 
mulheres dentro de um discurso marcado pelo patriarcado. 
Os estúdios Disney e todo seu aparato cultural e comercial 
reforçaram um estereótipo impossível de ser alcançado.

Para o gênero feminino idealizado, apresenta-se uma noção 
enganosa de supressão das imperfeições e dos desejos pessoais 
como necessário para se alcançar um final feliz. Atratividade e 
beleza femininas são atributos fundamentais para as heroínas de 
contos dos contos de fadas clássicos, como a Branca de Neve, a 
Cinderela e a Bela Adormecida.

Em contrapartida, sempre existiu um modelo a ser 
rejeitado: a vilã. Na contemporaneidade, Jennifer Waelti-Walters 
(1982) afirma que instintivamente ninguém poderia desejar 
ser uma princesa de contos de fadas; enquanto a antagonista, 
normalmente estigmatizada na figura feminina da bruxa, da 
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Rainha Má, da madrasta, sempre foi vista como algo a ser 
combatido, pois age por si só, é independente, determinada e 
sabe aonde quer chegar (TATAR, 2004).

Essa dissimilaridade entre a heroína e a anti-heroína é 
reorganizada pelas releituras contemporâneas dessas obras 
tradicionais. No entanto, antes de adentrarmos nesse percurso, 
estabeleçamos primeiramente algumas convenções reforçadas 
para a protagonista e para a antagonista. Afinal, de onde 
surgiram essas imagens femininas tão enfatizadas pelo discurso 
tradicional?

Ao longo do tempo, as mulheres são representadas 
simbolicamente, de modo a refletir pressupostos da história, 
da literatura e dos contos de fadas tradicionais. O que hoje 
conhecemos como histórias de contos de fadas trazem em sua 
origem a tradição mitológica. Assim, os mitos possuem uma 
relação estreita com essas narrativas que abordam assuntos 
interiores e os mistérios mais profundos da alma humana.

No início dos mitos, as primeiras entidades divinas eram 
do sexo feminino. Com o transcorrer do tempo, a Deusa-Mãe foi 
perdendo poder, sendo substituída pelo Deus-Pai, instalando-
se assim a sociedade patriarcal. A partir disso, temos mitos 
conhecidos, como o de Lilith, Eva, Pandora e Psiquê, para 
citarmos apenas alguns. Os dois primeiros retratam bem o 
destino que possui a mulher que não se submete aos homens, 
no desejo de uma posição de igualdade, e o ideal feminino a ser 
seguido. A independência e a autodeterminação de Lilith são uma 
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ameaça ao sistema patriarcal – ao contrário de Eva, pertencente 
à cultura judaico-cristã. Com Pandora, temos a questão da 
curiosidade e a mulher como origem de todos os tormentos 
do homem e da humanidade; já Psiquê retrata a beleza, a 
desobediência feminina e as provações a fim de purificação. 
Por meio de atitudes e mitologias como essas que abordam a 
condição feminina, tem-se perpetuado “o preconceito segundo 
o qual os relacionamentos entre mulheres estão fadados a ser 
triviais, inconstantes, superficiais e insinceros” (KOLBENSCHLAG, 
1991, p. 67).

Em grande parte, a cultura ocidental sofre forte influência 
do mito da criação, o qual, por sua vez, transmite valores tidos 
como universalmente válidos. Em decorrência do discurso 
dominante, o patriarcado assume a transmissão de preceitos 
que ordenam o mundo na oposição entre masculino e feminino. 
Nesse sentido, se a ideologia ilumina o masculino, o feminino 
passa a viver à sombra. É nesse ambiente sombrio que a mulher 
é comparada ao mal e considerada inferior.

O consolidado imaginário de representação do feminino, 
que coloca em dualidade a perspectiva da mulher – seja bondosa, 
seja terrível –, não é característica exclusiva dos mitos. Os 
modelos de oposição entre heroína e anti-heroína são funções 
que caracterizam os contos de fadas tradicionais.

Em The Madwoman in the Attic, Sandra Gilbert e Susan 
Gubar (1979) discutem a simbologia da “mulher-anjo” e da 
“mulher-monstro”, cujos papéis nos contos de fadas são o da 
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protagonista e o da antagonista, respectivamente. Em “A Branca 
de Neve” discute-se uma das metáforas fundamentais da 
experiência humana: a ligação entre mãe e filha. A protagonista 
é a “mulher-anjo”, enquanto a Rainha – no seu papel de 
madrasta, que representa a ausência da mãe – é apontada como 
a “mulher-monstro”; há a criação de duas imagens que limitam 
a perspectiva feminina e refletem uma tipologia superficial 
inventada para as mulheres.

No imaginário masculino, a figura idealizada é a do anjo. 
Branca de Neve, ao ser idealizada pela mãe como um reflexo de 
si mesma, é a personagem cuja pureza deve ser contemplada, 
apresentando-se como inocente e passiva, ideal de renúncia 
que servirá ao propósito de substituir a Rainha. Em seu papel 
de criança, é dócil, submissa e possui uma história a ser criada. 
Com seu padrão de beleza, a “mulher-anjo” se configura como 
um perfil de objeto inanimado desejado à estética feminina do 
patriarcado (GILBERT; GUBAR, 1979). A antagonista, por sua vez, 
se constitui ao longo da narrativa como uma bruxa, uma criadora 
de enredos com energia criativa ilimitada. Ela possui um passado 
que a constitui, marcado por um agenciamento significativo.

Dicotomicamente, do ponto de vista da Rainha, o padrão 
convencional da “mulher-anjo” é mortal; da perspectiva da 
protagonista, a antagonista reflete a única possibilidade de 
poder feminino dentro de uma cultura masculina. Como um 
reflexo no espelho, ao mesmo tempo em que a Rainha luta para 
se libertar das características semelhantes à Branca de Neve, a 
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protagonista luta para reprimir a assertividade de sua madrasta 
(GILBERT; GUBAR, 1979), apesar de se colocar compulsivamente 
sob o poder dessa figura feminina mais velha (KOLBENSCHLAG, 
1991).

Essa ótica dual revela características do pensamento 
racional moderno, que coloca em separação e oposição 
diversas realidades. Nos contos de fadas, tal dicotomia pode 
ser observada na relação entre bom e mau, bonito e feio, 
passividade e agenciamento. Para Michel Maffesoli (2004), 
existem substratos que moldam nossa cultura e, por sua vez, 
criam padrões culturais. Ao longo do tempo, esses substratos 
vão perdendo força em um processo de saturação, dando lugar a 
novos paradigmas. No contexto pós-moderno, noções clássicas 
de verdade, razão, identidade e objetividade são questionadas, 
refletindo um estilo de época cuja arte se volta para o plural, o 
descentramento e a desestabilidade das fronteiras.

O ato de analisar os contos de fadas expõe as ideologias 
que os subjazem, bem como afirma valores resguardados, 
como a relação entre o bem e o mal. Os estereótipos trabalham 
na afirmação da dualidade e são marcas características na 
construção dos personagens. Na tradição, a antagonista é 
construída não apenas como oposta à protagonista, mas como 
manifestação daquilo que deve ser reprimido. A Rainha de “A 
Branca de Neve” exerce seu próprio agenciamento, lidando com 
suas emoções conflitantes ao longo da narrativa.

A palavra “madrasta” possui origem latina, derivando-se na 
palavra “mãe” e fazendo alusão a uma figura ingrata. A presença 
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da madrasta revela a morte simbólica da mãe, refletindo uma 
ausência da figura materna, que se caracteriza como boa e 
dedicada; sua imagem, enquanto antagonista dos contos de 
fadas, é construída por meio de projeções sociais atribuídas 
por séculos. Seu papel estigmatizado de mulher má encontra 
respaldo na crença do indivíduo.

A linguagem simbólica dessas histórias, que cria polaridades 
para a figura feminina da protagonista e da antagonista, constrói 
madrastas e bruxas responsáveis pelos sofrimentos de heróis e 
heroínas. Uma vez que essas particularidades se repetem em 
diversas narrativas, ainda que conservando algumas distinções, 
cristaliza-se um significado que dificulta a integração do bom e 
do mau em um mesmo personagem.

Essa presença de madrastas e bruxas traz à tona a nossa 
dificuldade em aceitar que a figura materna possa também ser 
má. Retomando as primeiras versões e edições de “A Branca 
de Neve” realizadas pelos Irmãos Grimm, deparamo-nos com 
a personagem protagonista sendo abandonada no bosque 
pela própria mãe, a Rainha, ou a mãe enviando o caçador para 
matar a filha (ZIPES, 1994). Essa substituição da mãe por uma 
madrasta pode ser compreendida pela maternidade que assumiu 
características de santidade, após o século XVIII.

Em muitas narrativas, a imagem da madrasta se confunde 
com a da bruxa. No conto tradicional de “A Branca de Neve”, 
a madrasta se transforma em bruxa para alcançar seus ideais 
de vingança e matar a protagonista. Com isso, as mulheres se 
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tornam párias de si mesmas. Por toda sua maldade, o final para 
as madrastas e bruxas geralmente é trágico. “O alheamento 
radical que existe nas bases da psique feminina não é um 
distanciamento do mundo dos homens, mas a alienação da 
amizade entre mulheres” (KOLBENSCHLAG, 1991, p. 68).

No cenário contemporâneo de escrita literária, essa 
construção clássica da personagem antagonista está sendo 
reformulada em composições mais complexas sob a perspectiva do 
revisionismo. Madonna Kolbenschlag considera que “a realidade 
do nosso momento histórico exige que invertamos o padrão 
dos contos de fadas: devemos retroceder, resgatar e curar essas 
constelações femininas” (1991, p. 66). Na contemporaneidade, 
as mudanças sociais e discursivas, principalmente voltadas à 
resistência feminina, estão revendo a figura da vilã enquanto 
mal absoluto, alçando-a como aquela que transgride e subverte 
significados cristalizados pela tradição (GILBERT; GUBAR, 1979).

Observamos, a partir de diversas releituras contemporâneas 
dos contos de fadas, uma necessidade de lançar novos olhares 
para a antagonista, buscando justificar suas atitudes na tradição 
com acontecimentos de seu passado. As personagens da bruxa, 
da Rainha Má, da madrasta estão sendo relativizadas e suas 
origens – aqui lidas enquanto passado – vêm sendo explicadas 
na tentativa de justificar que elas nem sempre foram boas, 
como nem sempre serão más, não passando de personagens 
construídas.

Isso pode ser observado no seriado Once upon a time 
(2011), com a personagem Regina Mills, que é a madrasta e a 
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Rainha Má, e no romance Garotas de neve e vidro, de Melissa 
Bashardoust (2018), com a personagem Mina, que também 
desempenha os mesmos papéis.

Regina Mills é apaixonada pelo empregado Daniel e sua 
mãe não aceita o relacionamento. Aqui já temos construída uma 
relação feminina mãe-filha em desarmonia. A mãe de Regina, 
Cora, por ter passado por uma ascensão social – antes era 
plebeia –, recusa o envolvimento da filha com um empregado, 
pois a remete à sua origem. Ela deseja que a filha seja um reflexo 
de sua atual condição: a monarquia.

Além disso, essa relação construída pelas personagens 
revela a presença de uma mãe má, banida dos contos de fadas 
tradicionais pelas diversas reescritas e adequações ao contexto 
de produção, recepção e circulação da época. Seria a história 
de Cora e Regina um predecessor do conto de “A Branca de 
Neve” como o conhecemos? Afinal, como diria Waelti-Walters 
(1982) sobre a condição cíclica dos contos e a descoberta do que 
há por detrás do final feliz, precisamos apenas reler a história 
e a personagem feminina que se casa com o príncipe muito 
provavelmente será a mãe da outra protagonista.

Numa passagem, Regina salva Branca de Neve de um 
acidente de cavalo e o pai da princesa, o Rei, lhe propõe 
casamento; logo aceito pela mãe de Regina, que é quem diz 
o “sim”. A união feminina, criada a partir da salvação em uma 
situação de perigo entre duas até então desconhecidas, pode 
atestar o caráter humano da personagem antagonista tradicional. 
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Essa releitura no campo das artes cinematográficas aponta para 
uma construção de personagem que traz conflitos e experiências 
humanas, desconstruindo sua noção pronta e acabada, capaz 
apenas de características em polos opostos.

Regina decide fugir com Daniel, e Branca de Neve 
presencia os dois juntos. Regina pede à garota para guardar 
segredo, mas a menina acaba revelando tudo para a mãe de sua 
futura madrasta, que surpreende o casal e mata Daniel. Nessa 
passagem, novamente a figura de mãe boa é substituída pela 
mãe má e suas ações são reflexos daquilo que ela espera muito 
mais para si mesma do que para a filha.

Regina descobre que foi Branca de Neve quem contou o 
segredo para sua mãe. Mais uma vez, três gerações de mulheres 
são colocadas em oposição e, individualmente, perdem poder 
feminino, estando, pois, alienadas em suas condições. De forma 
imediata, o comportamento da futura madrasta se modifica da 
indignação para uma falsa resignação. O ato de Branca de Neve, 
principalmente após a salvação de Regina na cena do possível 
acidente de cavalo, possui um significado de traição. A cena 
termina com Regina afirmando e desejando ter deixado a criança 
morrer naquele cavalo em perigo. O ódio nutrido pela garota se 
consolida e o desejo de vingança tão característico desse conto 
de fadas é explicado.

Na releitura dessa história, a presença da mãe da futura 
madrasta é um diferencial significativo. Coloca-se em questão a 
relação feminina direta dentro de uma família, o que na maioria 
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dos contos de fadas tradicionais é abolido pela morte da mãe 
e a presença da madrasta para suprir esse papel e função. A 
presença de Cora revela um conflito feminino de gerações 
baseado nos moldes de ascensão social enquanto possibilidade 
de sobrevivência.

A personagem de Branca de Neve nessa revisão, assim 
como na tradição, continua se deixando levar por mulheres mais 
velhas e com autoridade. É preciso considerar que a mãe de 
Regina é detentora de magia, o que nos faz questionar se o ato 
de traição de Branca de Neve em relação a ela não passou de 
uma artimanha elaborada por Cora.

Além disso, quanto à personagem Regina tornar-se 
madrasta possui um significado de abdicação de um amor 
verdadeiro, porque foi retirado dela por duas figuras femininas 
próximas. É preciso considerar que o contexto patriarcal enfatiza 
personagens belas, submissas e silenciadas, ou seja, o modelo 
de Branca de Neve, preparando-a para um futuro matrimônio 
com algum príncipe que surge no caminho por condições pouco 
explicadas. Regina, ao contrário, possuía uma relação diferente 
com o empregado da família, mas foi fadada a um casamento 
com um Rei que igualmente surge sem explicações, propondo-
lhe casamento por ter salvado sua filha.

Na outra releitura contemporânea, Mina, a Rainha do livro 
Garotas de neve e vidro (2018), é filha de Gregory, um mago que 
lhe arrancou o coração, devido a uma doença e colocou um de 
vidro no lugar – o coração dela nunca bateu de forma alguma 
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e o pai sempre a fez acreditar que estava impossibilitada de 
amar. Órfã de mãe e sem o carinho do pai, Mina, aos dezesseis 
anos, deseja conquistar o coração do Rei Nicholas do castelo 
de Primavera Branca (um lugar cuja única estação é o inverno), 
para se tornar Rainha, pois seu pai lhe havia dito que uma Rainha 
consegue tudo o que quer, até mesmo o amor de seus súditos. 
No entanto, com esse plano, ela deverá ser também madrasta, 
porque o Rei tem uma filha, a princesa Lynet. Madrasta e 
enteada, no início, possuem uma boa relação, até que o Rei as 
observa e tenta convencer a filha de que ela não precisa mais 
de uma madrasta. Ele diz isso porque vê que as duas possuem 
uma forte relação e começa a maquinar um plano para colocá-
las em oposição: quer dar o reino do Sul à filha, mas já o havia 
prometido à Mina. A madrasta, então, começa a olhar de um 
modo diferente para a enteada, afinal, esta estava tomando o 
seu lugar.

Nessa releitura, ao contrário da anterior, a futura madrasta 
não possui mãe viva. Sua mãe também teria morrido no parto, 
tornando-a órfã. O que contribui para que ela não tivesse 
experiência com nenhuma figura feminina mais velha, boa ou 
má. Seu único referencial é o pai, que cria discursos e a faz agir 
como deseja. É ele quem imputa nela o desejo de se casar com 
um Rei, pois, segundo ele, apenas desse modo as pessoas a 
amariam. A falta de um coração de sangue revela uma eterna 
busca por aceitação e amor.

Assim como para Regina, nessa obra a relação entre 
madrasta e enteada, a princípio, é positiva. No entanto, enquanto 
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no seriado o ódio e a vingança são frutos de uma traição 
arquitetada pela presença da mãe da madrasta, em Garotas de 
neve e vidro (2018) esses sentimentos serão construídos pela 
figura do Rei ao prometer para madrasta e filha o governo de um 
mesmo reino. Aqui, o poder somente pode ser dado à madrasta 
ou à enteada pelas mãos do Rei, isto é, pelas mãos do homem.

O lugar discursivo e monárquico que outrora era tomado 
na tradição diz respeito à posição de Rainha. Nessa releitura, o 
poder é expandido para um lugar físico. O Reino do Sul é uma 
região próxima de onde a madrasta veio. Seria uma tentativa 
de aniquilar a influência que ela poderia ter em suas terras de 
origem? Ou de substituir o seu passado com a idealização da 
figura da filha, que foi baseada no molde da mulher falecida?

Reiteramos, dessas breves análises, que tanto Regina 
quanto Mina não foram educadas para serem madrastas, mas se 
tornaram essas personagens, indicando que sua existência revela 
sempre a ausência da mãe – nos dois casos pela fatalidade da 
morte, porém não podemos nos esquecer que elas também são 
criadas pelo abandono e pela real necessidade de afastamento 
materno.

Numa tentativa de preservação da figura da mãe, para 
a antagonista sobra o papel de vingativa, severa, obsessiva, 
dissimulada, manipuladora, perspicaz. Regina e Mina, a princípio, 
não são personagens más que buscam modos e artimanhas 
para anular Branca de Neve e Lynet, respectivamente. O ódio 
e o desejo de vingança sentidos tradicionalmente na relação 
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construída entre madrasta e enteada, devido à inveja – fruto da 
aversão às qualidades da enteada, são explicados nas releituras 
por situações além de competição por beleza.

Muito mais do que anular a figura da antagonista ao final 
da narrativa, como deseja e realiza a tradição, o revisionismo 
contemporâneo dos contos de fadas por meio dessas duas 
releituras enfatizadas neste estudo reflete que é preciso voltar 
para o passado – como enfatiza Adrienne Rich (1972) e o termo 
“re-visão” – em uma tentativa de análise da construção de 
uma personagem que sempre foi apresentada sob uma única 
perspectiva: a negativa. É importante considerar que o papel 
mais relevante da antagonista está no início e meio da narrativa, 
pois é através dela que são criadas situações de desordem e 
transformação na vida da protagonista.

De uma forma geral, temos notado que o espaço 
anteriormente dominado pelas princesas vem sendo dividido 
com as personagens antagonistas na contemporaneidade. 
Marcadas por características como obscuridade, sem senso de 
maternidade, cruel, violenta e agressiva. Para elas, em diferentes 
versões, são criados passados que mostram o que as levaram, 
até aquele momento, a serem construídas como tal.

As vilãs estão sendo cada vez mais valorizadas e mais 
retratadas, porque suas características se aproximam daquilo 
que é vivenciado pelo público, enfatizando conflitos internos 
comuns a todos. Anteriormente, elas representavam apenas 
o mal, o errado, o que não deveria ser desejado, já que não 
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cumpriam os modelos sociais e morais da ordem patriarcal que 
rege a tradição. Em um momento histórico de questionamentos 
e relativização das verdades absolutas, elas ganham visibilidade 
pela luz do revisionismo contemporâneo.
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O FANTÁSTICO E A SIMBOLOGIA 

DA SERPENTE NOS CONTOS 

“BIANCABELLA” E “A PRINCESA 

SERPENTE”: DE STRAPAROLA A 

CASCUDO

Maria Celeste Tommasello Ramos

A manifestação do fantástico em contos maravilhosos 
populares – como “Biancabella”, coletado pelo italiano Giovanni 
Francesco Straparola, presente em sua obra Le piacevoli notti (As 
noites agradáveis), de 2007 e “A princesa serpente”, coletado 
pelo brasileiro Luís da Câmara Cascudo (Natal, 1898-1986), 
presente em sua obra Contos tradicionais do Brasil (2004) – 
reside principalmente na presença de uma serpente encantada 
que opera metamorfoses nas duas narrativas curtas, de forma 
que estudamos aqui as homologias e divergências entre essas 
duas narrativas, tendo como eixo a representação simbológica 
da serpente registrada na Literatura tanto por Straparola quanto 
por Câmara Cascudo, dois autores que viveram e produziram 
um pouco distantes no espaço e no tempo, que atuaram como 
folcloristas e coletores de narrativas curtas populares que tocam 
o fantástico, uma vez que o maravilhoso é uma das modalidades 
englobadas pelo fantástico e os contos estudados têm elementos 
que os ligam a tal modo literário.

Sabe-se pouco a respeito da vida de Giovanni Francesco 
Straparola (nascido em Caravaggio, na região da Lombardia, 



272
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

na Itália, por volta de 1480 e falecido em Veneza, na região do 
Vêneto, no mesmo país, por volta de 1557), mas com certeza seu 
sobrenome era artístico, derivado do verbo straparlare, ou seja, 
falar além da conta, o que ele fez literariamente, porque falou 
muito ao escrever contos populares coletados e ficou famoso 
por publicar tais contos reunidos em sua obra prima Le piacevoli 
notti, cuja tradução literal do título seria As noites agradáveis. 
Conta-se que essa obra foi publicada pela primeira vez em Veneza, 
em duas partes. A primeira parte surgiu entre 1550 e 1553, e 
a segunda foi composta diante do grande êxito que obteve a 
anterior, nos anos seguintes. Há uma homologia estrutural entre 
tal obra e o Decamerão (1741), de Giovanni Boccaccio, escrita 
duzentos anos antes, na qual dez jovens contam dez histórias 
cada um, uma por dia, durante dez dias, reunindo assim cem 
contos. Na obra de Straparola, treze damas narram, para um 
grupo, certas histórias em forma de pequenos contos, durante 
treze noites, até reunirem o total de setenta e cinco contos, pois 
algumas contam mais de uma história por noite.

Seus temas são muito diversos, vários de origem popular, 
outros já contados antes em obras consagradas como na de 
Boccaccio, por exemplo. Outros, no entanto, são exemplares 
e tocam o maravilhoso, constituindo-se, provavelmente, o 
primeiro registro do conto desse gênero na Literatura ocidental. 
Dentre seus contos estão as primeiras versões que se conhece 
de “A bela e a fera”, de “O gato de botas” e uma versão de uma 
história cuja protagonista parece ter inspirado tanto “Branca de 
Neve” quanto “Cinderela”, intitulada “Biancabella”, sobre a qual 
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nos detemos neste estudo. A obra-prima de Straparola foi texto-
fonte para vários escritores posteriores como Giambattista 
Basile, Charles Perrault e os Irmãos Grimm; despertou e desperta, 
até hoje, o interesse dos folcloristas e etnografistas de diversas 
nacionalidades, a ponto de o folclorista brasileiro Câmara 
Cascudo a considerar em diversas notas em que comenta os 
contos por ele coletados no Brasil.

O enredo do conto “Biancabella” é o seguinte: o marquês 
Lamberico e sua esposa, casal que governava a cidade de 
Monferrat, não podiam ter filhos, mas desejavam muito tê-los. 
Certo dia, a marquesa dormiu à sombra de uma árvore em seu 
jardim, uma serpente se alojou em seu ventre pela via natural, 
sem que ela sentisse, e fez com que ela ficasse grávida. Deu à luz 
a uma bela menina que nasceu juntamente com uma pequena 
serpente enrolada em seu pescoço. Nesse momento, a serpente 
se desenrolou e se afastou rapidamente sem ser notada. A filha 
do casal foi chamada Biancabella e revelou, desde cedo, ter 
muitas virtudes e delicadezas, e ser tão bela e gentil que nem 
parecia humana. Com dez anos, ela conheceu sua irmã serpente, 
numa ocasião no jardim, quando estavam a sós. A irmã se 
chamava Samaritana e tinha diversos poderes, entre eles o da 
metamorfose. Concedeu-lhe beleza incomparável e o poder 
de fazer surgir pérolas e pedras preciosas em seus cabelos. Já 
jovem, Biancabella foi cobiçada por reis e príncipes e acabou se 
casando com o Rei de Nápoles chamado Fernandino, o qual a 
levou para morar em seu palácio.
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Lá, Biancabella teve que conviver com a madrasta de 
Fernandino e suas duas filhas malvadas. Na ausência do marido, 
a madrasta ordenou que Biancabella, mesmo grávida, fosse 
levada para a floresta para ser executada. Mas os contratados 
pela madrasta se apiedaram da belíssima moça e não lhe 
tiraram a vida, porém cortaram fora suas mãos para as levarem 
à mandante do crime, cegando também a bela moça. Perdida 
na floresta, Biancabella foi socorrida e cuidada por um velho 
caridoso, sua esposa e suas duas filhas. Em breve, sua irmã 
serpente a ela se apresentou, devolveu-lhe a visão e as mãos, 
metamorfoseou-se em moça e com ela ficou vivendo. De lá, 
foram com toda a família para Nápoles, onde o Rei Fernandino, 
enganado pela madrasta, estava casado com uma das filhas 
dela, pensando que fosse sua Biancabella muito adoentada. Em 
Nápoles, Samaritana fez surgir um belo palácio diante do palácio 
do rei para que o velho, sua família e as duas irmãs fossem nele 
morar. O rei Fernandino ficou admirado com o palácio e aceitou o 
convite para lá ir com toda sua família. Durante o jantar, por ardil 
da irmã Samaritana, o crime da madrasta foi revelado, a malvada 
e suas filhas foram executadas. Ele e Biancabella ficaram juntos e 
felizes e as filhas do velho se casaram com homens dignos.

O outro escritor estudado é um famoso folclorista 
brasileiro que se interessou muito pela obra de Straparola, 
que foi também historiador, professor e jornalista: Luís da 
Câmara Cascudo, nascido no Rio Grande do Norte, um dos 
mais importantes estudiosos das manifestações culturais 
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brasileiras. Câmara Cascudo teve uma produção vastíssima na 
área de Cultura Brasileira e deixou obras fundamentais como 
o Dicionário do folclore brasileiro (1954) e Contos tradicionais 
do Brasil (1946). É exatamente nesta última – cuja edição que 
utilizamos é a de 2004 – que aparecem, em forma de notas de 
rodapé, os apontamentos que Câmara Cascudo faz à obra de 
Straparola, a respeito de referências temáticas ou estruturais que 
ligam contos populares coletados por ele e aqueles coletados e 
fixados na Literatura pelo italiano Giovanni Francesco Straparola. 
Das muitas ricas referências feitas por Câmara Cascudo, em 
diversas notas que acompanham variados contos de sua obra, 
elegemos a referência que faz ao escritor Straparola e seu conto 
“Biancabella”, ao final do conto “A princesa serpente”.

O enredo deste último conto, coletado e registrado por 
Câmara Cascudo, é o seguinte: a uma princesa bonita e boa é 
atribuída a sina de se transformar em serpente por um ano, 
a partir do momento de seu casamento. Como ela encontra 
moço belo com o qual deseja se casar, procura substituta fiel 
entre três filhas de uma viúva e escolhe a mais nova delas, 
que é agradável e agradecida. Leva-a consigo para o castelo e 
se torna sua protetora, revelando-lhe sua predestinação em 
se metamorfosear em serpente. Assim, as duas combinam 
estratégia para superar a sina difícil. Ocorre o casamento com o 
moço amado, a princesa se metamorfoseia em serpente negra, 
mas ninguém percebe, pois ela é substituída pela fiel amiga. Para 
não ter vida comum com o marido durante um ano, a substituta 
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diz a ele que havia feito uma promessa a Jesus e que devia 
dormir no mesmo quarto, entretanto em camas separadas e o 
noivo conformou-se. Passado um ano, a serpente negra voltou, 
banhou-se numa bacia de leite preparada por sua fiel amiga e 
desencantou. Metamorfoseada à sua forma original, contou 
aos pais e ao marido a sina que havia cumprido, recompensou 
sua fiel amiga revelando a história toda e casando-a com um 
príncipe primo seu. E todos viveram juntos e felizes no palácio.

Trata-se de duas narrativas curtas e de origem popular, 
pois tanto Straparola quanto Câmara Cascudo foram coletores 
de contos populares em suas épocas e locais – o italiano no 
século XVI, na região do Vêneto, na Itália, o brasileiro durante 
o século XX, no nordeste do Brasil. Os dois escritores souberam 
lidar muito bem com o material volátil do conto oral, ouvido 
diretamente de pessoas do povo, registraram-no e publicaram-
no de forma a divulgar as diversas histórias literariamente. 
Karin Volobuef (2011, p. 47-61), no ensaio “Os Irmãos Grimm e 
as raízes míticas dos contos de fadas”, fala da dificuldade em 
se lidar com a veiculação oral, por ser forte, mas diáfana, de 
maneira que interdita os pesquisadores de poderem estabelecer 
limites sobre a origem das narrativas, quando e onde surgiram. 
Porém Câmara Cascudo busca uma solução para, de certa forma, 
fixar ao menos o momento em que a história oral foi contada a 
ele, e quem a contou, para que a registrasse literariamente: o 
coletor e escritor insere, ao final de cada narrativa curta, o nome 
completo da pessoa que a contou, a cidade e o estado do Brasil 
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no qual reside. No caso do conto “A princesa serpente”, quem 
o narrou foi Clotilde Caridade Gomes, de Natal, Rio Grande do 
Norte (CÂMARA CASCUDO, 2004).

No entanto, não somente o trabalho de coletores como 
Straparola e Câmara Cascudo, mas também o de muitos 
conhecidos como Giambattista Basile (com Pentamerone), Italo 
Calvino (com Fiabe italiane) e tantos outros desconhecidos que 
buscaram colher do conhecimento popular essas histórias curtas, 
narradas a partir da memória do povo, transmitidas de boca em 
boca, e que é muito importante para a fixação da cultura popular 
mundial por meio da Literatura de cada país. Essa atuação como 
coletor representa um árduo trabalho que dá consistência e 
permanência estabelecida na Literatura aos contos populares, 
entre eles os maravilhosos, ou seja, aqueles que contêm 
algum elemento sobrenatural, fantástico, do qual decorrem 
acontecimentos e ações maravilhosas, como metamorfoses ou 
encantamentos diversos. Segundo Câmara Cascudo, “ao lado da 
literatura, do pensamento intelectual letrado, correm as águas 
paralelas, solitárias e poderosas, da memória e da imaginação 
popular” (2004, p. 12). Ele frisa bem a ligação entre conto 
popular, memória e imaginação, pois, segundo ele, “o conto é 
um vértice de ângulo dessa memória e dessa imaginação” visto 
que a primeira “conserva os traços gerais, esquematizadores, 
o arcabouço do edifício” e a “imaginação modifica, ampliando 
pela assimilação, enxertias ou abandonos de pormenores, certos 
aspectos da narrativa” (CÂMARA CASCUDO, 2004, p. 12).
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Por outro lado, o trabalho de coletor de Straparola é 
também bastante entremeado pelo de escritor criador, porque 
em Le piacevoli notti ele reúne a memória popular presente 
no material coletado oralmente por meio da criação artística 
baseada no modelo de moldura de uma obra italiana escrita 
por Boccaccio, mais de duzentos anos antes da sua, visto que 
os mais de cento e setenta contos reunidos em sua obra prima 
estão encadeados no interior da narrativa moldura, na qual treze 
mulheres narram histórias durante treze noites, com a forte 
presença do recurso à verossimilhança, pois ficcionalmente as 
histórias são contadas na cidade empírica de Murano, muito 
próxima à Veneza, no Palácio do Bispo de Lodi cujo nome era 
Ottaviano Sforza, personagem histórica de grande fama na época 
do escritor. Todas as personagens envolvidas na narrativa moldura 
estão no espaço descrito para festejar o carnaval veneziano, 
provavelmente do ano de 1536. Entre os presentes estão 
outras duas figuras históricas: Pietro Bembo (cardeal veneziano 
que viveu de 1470 a 1547, foi grande humanista, historiador e 
gramático que se revelou eloquente escritor ao estabelecer as 
regras da língua italiana de modo seguro e coerente, com base 
nas práticas dos maiores escritores toscanos do século XIV) e 
Bernardo Cappello (discípulo de Bembo, humanista também ele, 
seguidor do Mestre, que viveu na região do Vêneto entre 1498-
1565). Presenças históricas que dão maior credibilidade à obra 
de ficção de cunho popular.

O estudioso e crítico literário Giorgio Squarotti afirma 
que “Straparola contagia a novela com a fábula, indo beber 
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num patrimônio de tradições mais autenticamente populares 
(embora reelaboradas em clave culta)” (1989, p. 257), mas por 
qual motivo culta? Porque nas palavras do povo essas narrativas 
eram veiculadas de forma simples, com uma linguagem tosca 
por ser muito coloquial. No momento em que Straparola as 
coletou e as enquadrou em encadeamento na narrativa-moldura 
criada por ele com forte recurso à verossimilhança por meio da 
referência histórica, ele as fixou por meio da Literatura, a partir 
de uma linguagem um pouco mais elaborada, utilizada para 
manter os planos narrativos de cada história, entremeada pela 
narrativa-moldura, e assim servirem juntas para serem lidas 
nos salões de leitura da alta sociedade, como atividade culta de 
entretenimento.

Da mesma forma agiu o folclorista, historiador, professor e 
jornalista Câmara Cascudo que, em Contos tradicionais do Brasil, 
apesar de não criar uma narrativa-moldura, cria seções nas 
quais os contos coletados são divididos. São elas: 1. Contos de 
Encantamento, 2. Contos de Exemplo, 3. Contos de Animais, 4. 
Facécias, 5. Contos Religiosos, 6. Contos Etiológicos, 7. Demônio 
logrado, 8. Contos de Adivinhação, 9. Natureza Denunciante, 10. 
Contos Acumulativos, 11. Ciclo da Morte e 12. Tradição (CÂMARA 
CASCUDO, 2004). É na primeira seção em que se encontra o 
conto “A princesa serpente”, por nós estudado.

Tanto o conto de Straparola, “Biancabella”, quanto o 
de Câmara Cascudo, “A princesa serpente”, têm o eixo da 
narrativa em torno da figura de duas serpentes e são histórias 
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maravilhosas, de “encantamento” (como o título da seção criada 
por Câmara Cascudo para abrigar narrativas com tais temas). 
No conto italiano, a serpente é irmã gêmea da protagonista 
e se chama Samaritana; no segundo, é a própria protagonista 
que em serpente se metamorfoseia, talvez resida aí uma das 
poucas divergências entre as duas tramas, no conto italiano a 
serpente é a irmã, no brasileiro é a própria protagonista. Temos 
que recordar que, segundo Juan-Eduardo Cirlot (2005, p. 136), a 
representação da serpente carrega fortes aspectos simbólicos, 
entre eles o fato de que é capaz de realizar em si uma mudança 
de pele, o que indica o poder de metamorfose e renascimento. 
Mas simboliza, além disso, sedução (ligada, principalmente, 
à narrativa de Adão e Eva, da Gênesis bíblica), carrega em si, 
também, o feminino e a força interior, que são aspectos positivos 
contrapostos aos aspectos negativos do ataque traiçoeiro, do 
veneno, da mordida, enfim, de ser causadora de morte. No 
entanto, é nítido que nos planos narrativos dos dois contos 
estudados, a simbologia vivenciada é a positiva, de poder de 
metamorfose e de colaboração feminina, de irmã e de amiga 
valorosas, que sabem estar presentes, resistir, e agir para o bem 
da protagonista, mesmo que a metamorfose seja uma sina difícil, 
como no segundo conto.

Segundo Luiz Vizotto (2003), o uso de órgãos da serpente, 
desde os primórdios, foi ligado a crendices, ou para trazer 
virilidade, ou para dar sorte no amor (principalmente a pele), 
algumas vezes como afrodisíaco, outras como energizante 
(sobretudo a carne). Nos contos estudados, as duas personagens 
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que se metamorfoseiam em répteis não retomam nenhum 
desses usos das crendices apresentadas por Vizotto (2003), uma 
vez que elas representam o eixo simbólico positivo da renovação, 
da vida, da fidelidade e da sabedoria. Como podemos ler no 
verbete “Serpente”, do Dicionário de símbolos: significado de 
símbolos e simbologias:

No hinduísmo, no budismo e na yoga, a serpente 
representa a força vital, a cura bem como a 
energia cósmica e sexual, associada ao Kundalini 
(energia física e espiritual concentrada na base da 
coluna), sendo a espinha dorsal, a representação 
da serpente (energia) que chega até a cabeça, 
trazendo a cura e o equilíbrio cósmico.
(7GRAUS, 2020, sem paginação)

A nosso ver, e nesse eixo benéfico que as duas são 
representadas, como agentes portadoras da cura e do equilíbrio. 
A irmã serpente de Biancabella traz a cura consigo, uma cura 
maravilhosa, pois dissolve os males que assolavam sua irmã ao lhe 
devolver a visão e as mãos. É ela igualmente que leva ao desfecho 
final de equilíbrio, diante da moral ingênua em que os maus 
são punidos (madrasta e filhas más) e os bons recompensados 
(Biancabella, velho da floresta e sua família e Fernandino, além 
da própria irmã serpente Samaritana, metamorfoseada em 
moça). Em “A princesa serpente” também é a serpente que traz 
o equilíbrio final, em sua atuação encontrando a substituta e 
amiga fiel, para que ela, a protagonista, possa enfrentar e vencer 
o mal representado pela sina de ser serpente por um ano ao se 
casar por amor.
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Lembramos que há, na Mitologia greco-romana, a figura 
da serpente ligada ao deus Asclépio (ou Esculápio) e seu espadim 
curador, associada, portanto, à cura, símbolo da medicina e da 
sabedoria que leva à cura. Já no mito de Laocoonte, sacerdote 
do deus Apolo, assim como no mito do herói Hércules, a atuação 
das serpentes é negativa, uma vez que no primeiro ela está 
ligada à punição enviada a Laocoonte por ter desobedecido o 
deus, e, no segundo caso, um dos trabalhos enfrentados pelo 
herói foi o de matar a Hidra de Lerna, imenso animal com corpo 
de dragão e nove cabeças de serpente, um verdadeiro monstro 
punitivo. Em comparação com os enredos desses mitos aqui 
citados, o enredo dos contos populares maravilhosos enfocados 
pode ser aproximado à simbologia que a serpente assume 
na representação do espadim curativo de Asclépio, pois tal 
representação também está ligada à cura e ao equilíbrio.

Na simbologia bíblica, a serpente simboliza a tentação, 
desde a narrativa da criação de Adão e Eva: é por meio da 
sedução da serpente que eles comem a maçã e cometem 
o pecado de desobedecer ao deus criador, descrito no livro 
Gênesis. Na narrativa bíblica, Eva não vence a tentação, mas 
sucumbe a ela e leva consigo Adão. Entretanto, não é assim que 
são representadas as personagens ligadas às serpentes dos dois 
contos estudados, em lugar de tentar, elas auxiliam.

Falando-se em narrativas bíblicas, é pertinente lembrar 
que, em “Biancabella”, a irmã serpente Samaritana tem um 
nome evidentemente de inspiração bíblica, que é retomado 
intertextualmente no eixo da confirmação, pois reafirma a 
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caracterização do protagonista da “Parábola do bom Samaritano”, 
famosa narrativa curta presente no Novo Testamento, em Lucas 
10:25-37, na qual o protagonista é o único a socorrer um pobre 
homem que estava caído pelo caminho, ferido e roubado por 
marginais; nem por sacerdote que passara ali havia sido socorrido, 
mas o Samaritano dele apiedou-se, cuidou de seus ferimentos, 
carregou-o para uma hospedaria próxima e pagou as contas para 
que ele se recuperasse. Igualmente é a serpente Samaritana, no 
conto coletado por Straparola. Ela penetra no ventre da rainha, 
desejosa de engravidar, promove a fecundação do ventre, enrola-
se ao pescoço da princesa que ali se forma, nasce, ou melhor, 
renasce com ela, desenrola-se e a aguarda crescer. Depois de 
se apresentar a ela e se dispor a ajudá-la, assim o faz e atua 
positivamente diversas vezes em favor da princesa, dando-lhe 
dons, salvando-lhe das dificuldades que vive ao se encontrar 
cega e sem mãos em meio à floresta, devolvendo-lhe a visão e as 
mãos, levando-a a recuperar não somente os bens perdidos, mas 
também o amor e o reconhecimento do marido amado e amante 
dela, e ainda promove a vingança final em relação à madrasta de 
Fernandino e suas filhas malvadas. Ou seja, desde a concepção 
da marquesa, a serpente atua como uma boa samaritana para 
ela, auxiliando-a sempre e até acompanhando-a em formato 
humano, pois Samaritana passa por uma metamorfose, mais 
um elemento maravilhoso ou fantástico da narrativa, para se 
transformar em humana e acompanhar Biancabella em seu 
retorno à Nápoles onde reassumirá seu posto de rainha, esposa 
de Fernandino.
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Já na narrativa curta colhida por Câmara Cascudo, a  
serpente é a própria princesa, que encara a sina de se 
metamorfosear em serpente e dá a ela uma execução feliz, não 
deixando que tal maldição a impeça de se casar com o homem 
amado. Ela age para buscar a solução ao se aliar a auxiliar de valor, 
a terceira filha da viúva, a mais agradável e fiel, que realmente 
lhe auxilia. Cumpre a sina sem riscos para seu casamento, visto 
que conta com o valioso auxílio conquistado por meio de sua 
atuação positiva, pois ela age para conquistar. É também digna 
da categorização de boa pessoa, porque concluiu sua ação na 
narrativa encontrando bom casamento para a amiga fiel que lhe 
serviu de auxiliar.

Outra pequena divergência entre as duas tramas reside no 
fato de que a serpente de “Biancabella” se metamorfoseia em 
moça somente uma vez, para acompanhar sua irmã, na segunda 
fase da narrativa, e não volta mais ao estado de serpente. Já 
a princesa do conto de Câmara Cascudo se metamorfoseia 
em serpente por um ano, cumprindo sua sina, e, no período 
aguardado, metamorfoseia-se novamente em princesa, indo e 
voltando do estado de transformação em animal. Lembramos 
que a simbologia da serpente ligada ao trocar de pele pode ser 
entendida, nos dois contos, da mesma forma que no Xamanismo, 
pois nele “a serpente, animal que troca sua pele é considerado o 
devorador de doenças, e, por isso, simboliza a cura, a sensualidade 
e também a vitalidade e a sabedoria” (7GRAUS, 2020, sem 
paginação), ou seja, sofrem uma metamorfose positiva, que lhes 
reafirma o poder de cura e de ação com sabedoria.
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Na comparação entre a caracterização das personagens 
que encarnam as serpentes nos dois contos estudados, podemos 
verificar muito mais homologias que divergências, e, ainda, que 
o cerne em comum é conservado nas duas: são irmãs, ou quase 
irmãs, por serem amigas fiéis, que junto com suas companheiras 
(marquesa que chega à rainha, no conto de Straparola, e amiga 
da princesa, no conto de Câmara Cascudo) resistem diante das 
adversidades, purificando-se pelo batismo por meio do leite e da 
água pura perfumada e cumprindo a sina estabelecida. Realizam, 
assim, a sublimação dos aspectos negativos englobados pela 
simbologia da serpente ao encarnarem os aspectos positivos 
dessa mesma figura com as metamorfoses, a fidelidade, a cura, 
o equilíbrio, e os bons sentimentos em relação às mulheres às 
quais se associaram – a irmã marquesa/rainha, na narrativa de 
Straparola, e a filha caçula da viúva, na narrativa de Câmara 
Cascudo (essa se transformará em princesa também, no final do 
conto). Outra homologia na comparação entre a caracterização 
das personagens nas duas narrativas é o percurso das 
protagonistas: a irmã Samaritana e a fiel amiga filha da viúva que, 
por meio de seus auxílios, levam-nas a desfechos felizes após as 
lutas que travaram juntas contra os males que lhes acometeram.

São certamente duas narrativas simples, colhidas no seio do 
povo italiano e do povo brasileiro, mas que demonstram a força 
que possui a fixação na Literatura da memória e da imaginação 
do povo. Tal fixação levou a uma grande valorização da cultura 
popular por meio do trabalho desses dois coletores exemplares, 
que trouxeram a elas o prestígio cultural por operarem a 
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metamorfose do texto oral ao texto literário. Straparola foi, 
sem dúvida nenhuma, um pioneiro para sua época, pois sua 
obra fixou gérmens de narrativas que foram depois retomadas 
e recontadas por outros autores, que até ficaram mais famosos 
que a versão por ele publicada, como os Irmãos Grimm e Charles 
Perrault. Câmara Cascudo (2004) soube reconhecer o valor do 
trabalho de Straparola, citando-o no comentário que ajunta à 
publicação do conto, no qual aponta pontos de conexão entre as 
duas narrativas.

Matheus Lima, ao estudar a obra de Câmara Cascudo, 
afirma que tal obra tem sido “pouco estudada e problematizada, 
sendo até mesmo negligenciada pelas ciências sociais” (2008, p. 
189). O autor alerta sobre as “inúmeras questões que aparecem 
da vasta obra do autor” e instiga a um “adensamento de 
investigações que se centrem nos aspectos mais especializados 
da infinidade de textos que o autor deixou como legado e que 
enfrentem, mesmo errando, as (imensas) possibilidades de 
interpretação da realidade abertas por ele” (2008, p. 189). Foi 
seguindo a motivação lançada por Lima (2008) que perscrutamos 
as referências à obra de Straparola nos comentários tecidos por 
Câmara Cascudo nas notas inseridas após os contos populares 
coletados por ele em Contos tradicionais do Brasil, e, assim, 
aproximamos a Cultura Popular Brasileira à Italiana, começando 
aqui com a aproximação de um de seus contos ao conto 
“Biancabella”, do italiano.

Enfim, nos contos estudados, Straparola e Câmara Cascudo 
coletaram e apresentaram literariamente duas narrativas que 



287
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

constroem, com muitas homologias possíveis, tanto personagens 
quanto mundos fantásticos por meio da representação de 
serpentes, considerando sempre a simbologia positiva que tal 
figura traz consigo. Ou seja, nos dois planos narrativos, o leitor 
teve contato com alguns dos vícios e das virtudes universais dos 
homens, e as serpentes foram representadas no eixo do bem, 
atuando pela solidariedade e sublimação do mal.
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A FIGURA DE MEFISTÓFELES NO 

ROMANCE LA PEAU DE CHAGRIN, DE 

HONORÉ DE BALZAC

Marli Cardoso dos Santos

O imaginário de Mefistófeles está fortemente interligado 
à figura de Fausto na literatura. O crítico literário Ian Watt 
(1997) define Fausto como um dos mitos do individualismo 
moderno e Mefistófeles representaria, então, o tentador nas 
obras que configuram o pacto da imortalidade, do poder e do 
conhecimento. Assim, tanto Fausto quanto Mefistófeles são 
personagens que surgem em diversas obras literárias, o que 
permite a perpetuação desses mitos na literatura.

O imaginário ocidental não expulsou brutalmente o 
diabo em meados do século XVII, mesmo que este momento 
possa marcar uma real cisão intelectual entre os racionalistas 
e os pensadores tradicionais, empenhados em manter para 
a teologia sua posição dominadora no campo das idéias. Na 
verdade, Satã foi perdendo lentamente, insensivelmente, sua 
soberba em uma Europa em profunda mutação. Sua imagem, 
até então concentrada no discurso de luta das Igrejas em 
acirrada concorrência e imposta ao conjunto das populações, 
e do cimo aos primeiros degraus da escala social, esfacelou-
se em múltiplos fragmentos. O fim das graves crises religiosas, 
a ascensão de Estados nacionais rivais, a picada aberta pela 
ciência, e logo a seguir o fluxo das novas idéias que iriam ser 
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qualificadas de Luzes, ou, para alguns, o gosto por uma dolce vita, 
compuseram a trama profundamente movediça da mudança. 
As sociedades do Velho Continente começaram a afastar-se do 
medo de um demônio aterrorizante e de um inferno escabroso 
(MUCHEMBLED, 2001, p. 191).

Esse momento de transição entre um demônio assustador 
para outra concepção do diabo foi diferente em diversas regiões 
da Europa, tanto a ocidental quanto a oriental, que ainda 
permaneciam na multiplicação das fogueiras contra a feitiçaria. 
Contudo, as diversas figurações do diabo foram se modificando 
no século XVIII e no momento do Romantismo, já no século XIX. 
A dúvida sobre os poderes de Satã se faz presente, mas sem que 
ele perca totalmente sua credibilidade.

Segundo Robert Muchembled (2001), no primeiro decênio 
do século XVIII, na França, há uma polêmica em torno dos poderes 
do demônio. O pensamento sobre Satã modifica-se e acaba 
por conduzir a imagem diabólica para o onírico. O Romantismo 
interessou-se por essa vertente da consciência e, portanto, pela 
personagem de Satã sob essa perspectiva. O momento passa a 
ser de representação de um diabo irônico, mais ligado ao riso 
que ao medo, e na ficção surgem os pactos diabólicos, que 
possuem um viés mais assustador, já que configuram uma busca 
por poderes em troca da alma.

O pacto existe nas mais variadas culturas. No oriente, a 
representação do diabo na garrafa também constitui um tipo 
de pacto, pois o diabo da garrafa ou gênio da lâmpada realiza 
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o desejo dos homens. Nesse caso, o poder conquistado não se 
troca pela alma; o objeto funciona como um talismã, que realiza 
desejos sem comprometer a vida de quem o possui. Esse tipo 
de representação, como dissemos, foi diferente no ocidente. 
Com Jacques Cazotte, instaurador do conto fantástico na França, 
a transição entre crença e imaginação artística se instaura 
definitivamente (CASTEX, 1962). Le diable amoureux, escrito 
em 1772, é uma narrativa que exalta o imaginário diabólico por 
meio da zombaria do próprio Belzebu.

A natureza do Roman noir residia na ambiguidade do 
sobrenatural e, com Os elixires do diabo de Ernst Hoffmann 
(1987), o clima de inquietude e terror se intensifica ainda mais. 
Esse romance foi uma das grandes influências para Honoré de 
Balzac. Após ter experimentado as facetas do gênero frenético, 
Balzac começa a tratar em suas narrativas o espírito diabólico do 
século XVIII.

Nesse sentido, o lugar do diabo na obra balzaquiana é, ao 
mesmo tempo, vasto e limitado, segundo Max Milner (1960): 
limitado, porque a manifestação material de Satã ocorre apenas 
em Melmoth réconcilié, de 1835; vasto, pelo fato de que Satã 
aparece como um arquétipo, modulando várias personagens de 
La comédie humaine (1979a).

Percebemos, então, que Balzac age de duas formas no 
momento de introduzir o diabo em suas obras: ora aborda-o 
como tentador, ora como manifestação arquetípica de muitas 
personagens.
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Les oeuvres composées entre 1829 et 1831 sont 
souvent placées sous le signe de Satan: il semble 
que, pour un temps au moins, l’obsession des 
activités maudites l’emporte sur le rêve de pureté 
mystique. Avant de concevoir l’idée maîtresse de 
La comédie humaine, Balzac a esquissé en une 
trentaine de pages, une comédie du Diable1. 
(CASTEX, 1962, p. 181)

Podemos dizer que essa comédia do diabo está dentro da 
La comédie humaine (1979a) parecendo de forma implícita ou 
explícita. Para este estudo, não investigamos a manifestação 
limitada do diabo nas narrativas balzaquianas, privilegiamos 
a manifestação do arquétipo satânico e, assim, percebemos a 
construção das personagens que carregam também o arquétipo 
de Fausto. Iremos analisar, então, a figura de Mefistófeles no 
romance La Peau de chagrin (1979b), publicado em 1831, e 
traremos a tradução de 2008 (para o português) em notas de 
rodapé.

Fausto e Mefistófeles na narrativa balzaquiana

A busca do homem pelo conhecimento e pelo poder é tema 
central de várias obras ao longo dos séculos, não apenas peças 
de teatro, mas também romances e contos, e a figura lendária 
de Fausto torna-se a mais representativa das personagens na 
história da literatura, ligada às forças demoníacas. A presença 
do diabo no período pós-Trento foi marcada pelos pactos e 
bruxarias, e alguns escritores partiram desse momento histórico 

1  “As obras compostas entre 1829 e 1831 são frequentemente colocadas sob o signo de Satã: parece 
que, por um tempo pelo menos, a obsessão das atividades malditas o leva para o sonho da pureza 
mística. Antes de conceber a ideia dominante de A Comédia Humana, Balzac esboçou em umas trinta 
páginas, uma comédia do Diabo” (CASTEX, 1962, p. 181, tradução nossa).
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para criar personagens dispostas a qualquer sacrifício pelo 
poder: “tout à l’opposé de celle de Don Juan, l’histoire de Faust 
s’est développée dans l’anonymat populaire, elle reflète surtout 
les supertitions de l’époque, démonologie, sorcellerie, pacte, 
etc” (BRUNEL, 1999, p. 395)2.

A presença do espírito de Mefistófeles e a mesma forma 
de pacto nas inúmeras versões de Fausto podem ser os fatores 
fundamentais para que, seguidamente, outros escritores, como 
o próprio Balzac, tenham optado por essas figuras em seus 
romances. Mefistófeles é o tentador, aquele que propõe a 
negociação proibida pelas leis morais e divinas. O papel dessa 
figura é ganhar uma alma para o demônio e, assim, com suas 
artimanhas, ele consegue persuadir o homem de uma forma tão 
perspicaz que não há refúgio.

Em Faustbuch – História do doutor Johann Fausto (2019), 
por Johann Spies, publicado em 1587, o contrato do pacto 
ocorre com uma troca bem definida: Mefistófeles oferece tudo 
o que Fausto deseja e este já propõe o acordo de 24 anos, até a 
consumação do pacto. Seria uma troca justa em virtude de todos 
os benefícios que Fausto teria. Todos os seus desejos podem ser 
realizados, ele tem em suas mãos o que nenhum outro homem 
possui: a sabedoria sobre todas as coisas e o poder sobre elas.

Contudo, o pactuante não visualiza suas desgraças futuras, 
pois o que está em jogo é o pacto com o diabo, a troca da alma 

2  “bem oposta àquela de Don Juan, a história de Fausto se desenvolveu no anonimato popular, ela 
reflete sobretudo as superstições da época, demonologia, bruxaria, pacto etc” (BRUNEL, 1999, p. 395, 
tradução nossa).
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por dinheiro, poder e conhecimento pleno das coisas. Há, nesse 
caso, uma luta do bem – das forças divinas que tentam resgatar 
a alma – contra o mal – forças ocultas que desejam a queda 
da alma. Assim como Lúcifer que desafiou a Deus e escolheu o 
caminho do mal, Mefistófeles surge como aquele que também 
desafia o divino para levar o homem a perder sua alma. No caso 
de Johann Faustus, personagem de Faustbuch, no final de sua 
vida há um arrependimento, o que faz com que Mefistófeles 
entre em seu pensamento, impedindo que ele se entregue a 
Deus. Todavia, o doutor e professor em Teologia ainda consegue 
praticar uma boa ação. Mesmo sabendo que sua alma já estaria 
perdida, Johann Faustus aconselha seus alunos a não fazerem 
nenhuma espécie de pacto com as forças ocultas, para que assim 
possam preservar a alma.

Na abordagem que Georges Thinès (1989) realiza a 
respeito do mito faustiano, ele nos apresenta a importância da 
manipulação do tentador e sua proximidade com Lúcifer, o anjo 
decaído, comparando o desejo de Fausto em ter poder com a 
revolta de Lúcifer contra Deus. Nessa representação, o teórico 
demonstra que o homem possui, mesmo que no inconsciente, 
esse desejo de ultrapassar a ordem entre criador e criatura:

L’ambiguïté de Mephisto à l’ordre de la 
représentation se manisfeste ici selon deux 
modes opposés et complémentaires. D’une part, 
il est l’émissaire investi des pouvoirs de son 
maître, dont il est représentant actif, capable 
d’initiatives qui dépassent par leur ampleur 
tous les pouvoirs de l’homme. En lui, les désirs 
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démeusurés de Faust trouvent l’agent susceptible 
de violer à tout moment les lois de la nature. 
Celles-ci, nous le verrons, lui résistent toutefois 
sur un point, que les termes du pacte mettent 
clairement en évidence. D’autre part, Méphisto 
apparaît comme la conscience représentée 
de Lucifer et ce, une fois de plus, en un double 
sens: premièrement, parce qu’il est la face visible 
des ténèbres, l’incarnation de l’anti-divinité 
obscure, l’image palpable de l’invisible au sein 
de la contingence; secondement, parce qu’il re-
présente dans l’actualité de sa relation avec Faust 
la révolte immémoriale de Lucifer contre Dieu.3 
(THINÈS, 1989, p. 98)

Por tais motivos, é inegável que as consequências 
dessa relação entre homem e diabo podem contribuir para a 
condenação da alma humana e, assim, notamos que nos textos 
que se utilizam desses elementos há justamente uma moral cristã 
sendo apregoada. Primeiramente, porque há a possibilidade de 
conversão e renúncia do pacto e, depois, pelo fato de Fausto 
optar pelo ato de bondade para alertar seus seguidores sobre os 
malefícios de uma decisão precipitada.

Assim, entendemos que o escritor Honoré de Balzac 
resgatou a simbologia do pacto de Fausto em algumas de suas 
obras. Em La Peau de chagrin (1979b), o personagem Raphaël 
3  “A ambiguidade de Mephisto na ordem da representação se manifesta aqui segundo dois modos 
opostos e complementares. De um lado, ele é o emissário investido dos poderes de seu mestre, 
do qual ele é representante ativo, capaz de iniciativas que ultrapassam por sua amplitude todos os 
poderes do homem. Nele, os desejos desmesurados de Fausto encontram o agente susceptível de 
violar a todo o momento as leis da natureza. Estas, veremos, lhe resistem, todavia, em um ponto, 
que os termos do pacto colocam claramente em evidência. Por outro lado, Mephisto aparece como a 
consciência representada de Lúcifer e, uma vez mais, em duplo sentido: Primeiro, porque ele é a face 
visível das trevas, a encarnação da anti-divindade obscura, a imagem palpável do invisível no seio 
da contingência; segundo, porque ele representa na atualidade de sua relação com Fausto a revolta 
imemoriável de Lúcifer contra Deus” (THINÈS, 1989, p. 98, tradução nossa).
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de Valentin se configura como variação desse mito. Na obra 
balzaquiana, o ancião, que é o dono da loja de antiguidades, 
representaria o tentador de Raphaël, pois propõe uma 
alternativa ao jovem, ou melhor, apresenta-lhe o ponto chave 
dessa narrativa – a pele de onagro –, uma espécie de talismã que 
concede desejos àquele que o possui. Nesse sentido, analisamos 
essa versão de pacto referenciado por um objeto mágico. Esse 
talismã, ao mesmo tempo em que concede desejos inesperados 
ao personagem, também diminui os seus dias de vida.

Compreendemos que Balzac não constrói uma variação 
para a história de Fausto, mas nesse romance encontramos um 
tentador e um jovem sedento por poder. Logo, o lugar do diabo, 
nessa narrativa, ocorre inicialmente de duas formas: a primeira, 
pela questão do tentador que propõe o pacto, assim como 
Mefistófeles; a segunda, pelo desejo insano de Raphaël em se 
suicidar por não conquistar o amor de Foedora, a mulher sem 
coração que o abandonou.

Antes de tomar posse dessa pele, não havia ocorrido 
nenhum evento de caráter extraordinário na vida de Raphaël 
de Valentin, protagonista do romance. Contudo, aquele jovem 
possuía todas as características necessárias para aceitar qualquer 
tipo de proposta. Ele busca completude, pois vive, naquele 
instante, uma grande insatisfação pela vida e estaria desiludido 
com as paixões, além de estar extremamente endividado. A casa 
de jogos, no Palais Royal, foi a última tentativa para mudar seu 
destino, mas como a falta de sorte o acompanhava naquele dia, 
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lançar-se nas águas do Rio Sena seria a maneira mais fácil de 
acabar com suas ilusões.

A princípio, a história inicia-se com um enredo tipicamente 
romântico, mas Balzac extrapola essa condição para criar 
um romance com técnicas realistas de narração e descrição, 
mescladas a elementos fantásticos. Destarte, depois de termos 
visualizado a forma como aquele jovem perde todas as suas 
esperanças na casa de jogos, o narrador nos conduz, com o 
protagonista, até a loja de antiguidades, local onde se encontra 
a segunda personagem importante da narrativa: o antiquário.

Nesse local, o jovem decidiu adiar sua vontade de lançar-se 
nas águas do Rio Sena, não apenas para esperar anoitecer, mas 
para meditar sobre sua decisão e tentar fugir de seu destino:

Il voulut se soustraire aux titillations que 
produisaient sur son âme les réactions de la 
nature physique, et se dirigea vers un magasin 
d’antiguités dans l’intention de donner une pâture 
à ses sens, ou d’y attendre la nuit en marchandant 
des objets d’art.4 (BALZAC, 1979b, p. 68)

Um ambiente escuro e sombrio, como essa antiga loja, 
torna-se o espaço propício para que o antiquário apareça 
diante do ilustre desconhecido dessa história. Geralmente, os 
antiquários são homens que apresentam certa sabedoria, por 
dedicarem toda a vida em busca do conhecimento pleno das 
coisas. E para a primeira apresentação dessa personagem, o 
narrador conduz os devaneios do jovem rapaz até a visualização 

4  “Quis subtrair-se às palpitações produzidas em sua alma pelas reações da natureza física e dirigiu-
se a uma loja de antiguidades com a intenção de alimentar seus sentidos, ou de esperar ali à noite, 
examinando objetos de arte” (BALZAC, 2008, p. 40).
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de uma espécie de fantasma, dentro de uma atmosfera sombria, 
rodeada de reinos e impérios:

La singulière jeunesse qui animait les yeux 
immobiles de cette espèce de fantôme empêchait 
l’inconnu de croire à des effets surnaturels; 
néanmoins, pendant le rapide intervalle qui 
sépara sa vie somnambulique de sa vie réelle, 
il demeura dans le doute philosophique 
recommandé par Descartes, et fut alors, malgré 
lui, sous la puissance de ces inexplicables 
hallucinations dont les mystères sont condamnés 
par notre fierté ou que notre science impuissante 
tâche en vain d’analyser.5 (BALZAC, 1979b, p. 77)

A primeira possibilidade de um aspecto narrativo, com 
características do sobrenatural, ocorre nessa descrição, mas a 
própria personagem permanece em dúvida sobre essa figura 
assustadora ser um fantasma. Poderia ser apenas um homem 
muito magro, de faces encovadas, ou realmente uma alucinação. 
Diante dessa aparição, o narrador compara essa criatura com a 
figura de Mefistófeles, o tentador de Fausto, aquele que, com 
sua aparência bizarra, surge repentinamente diante de alguém 
que busca o suicídio.

O momento de diálogo entre o jovem e o antiquário se 
configura como ponto central da história. Raphaël ainda deseja 
morrer e, dessa vez, influenciado pelo seu desespero, após 
se perder em seus devaneios e visualizar as épocas passadas 

5  “A singular juventude que animava os olhos imóveis dessa espécie de fantasma impedia o 
desconhecido de crer em efeitos sobrenaturais; todavia, durante o rápido intervalo que separou sua 
vida sonambúlica de sua vida real, ele permaneceu na dúvida filosófica recomendada por Descartes e 
foi então dominado, contra a vontade, pelas inexplicáveis alucinações cujos mistérios são condenados 
por nosso orgulho, ou que nossa ciência impotente busca em vão analisar” (BALZAC, 2008, p. 50).
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naquela galeria. Nesse sentido, percebemos que sua história 
se configura como variação do mito de Fausto, pois o cientista 
também desejava adquirir poder e conhecimento e, para isso, 
estaria disposto a firmar o pacto com Mefistófeles. Portanto, o 
antiquário representaria, nessa narrativa balzaquiana, o tentador 
de Raphaël, visto que propõe uma alternativa ao jovem, ou 
melhor, apresenta-lhe o ponto chave dessa narrativa, a pele de 
onagro: 

Retournez-vous, dit le marchand en saisissant 
tout à coup la lampe pour en diriger la lumière 
sur le mur qui faisait face au portrait, et regardez 
cette PEAU DE CHAGRIN [, ajouta-t-il:]

Le jeune homme se leva brusquement et 
témoigna quelque surprise en apercevant au-
dessus du siège où il s’était assis un morceau de 
chagrin accroché sur le mur, et dont la dimension 
n’excédait pas celle d’une peau de renard; mais, 
par un phénomène inexplicable au premier 
abord, cette peau projetait au sein de la profonde 
obscurité qui régnait dans le magasin des rayons 
si lumineux que vous eussiez dit d’une petite 
comète. Le jeune incrédule s’approcha de ce 
prétendu talisman qui devait le préserver du 
malheur, et s’en moqua par une phrase mentale. 
Cependant, animé d’une curiosité bien légitime, 
tous il se pencha pour regarder alternativement 
la peau sous toutes les faces, et découvrit bientôt 
une cause naturelle à cette singulière lucidité. Les 
grains noirs du chagrin étaient si soigneusement 
polis et si bien brunis, les rayures capricieuses 
en étaient si propres et si nettes que pareilles à 
des facettes de grenat, les aspérités de ce cuir 
oriental formaient autant de petits foyers qui 
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réfléchissaient vivement la lumière.6

(BALZAC, 1979b, p. 82)

Nessa apresentação, o espaço torna-se propício para a 
visualização desse objeto mágico. A luminosidade da pele, com 
seus grãos polidos, destoa da obscuridade daquela loja, como se 
esse objeto possuísse luz própria ou fosse encantado. Essa pele 
trazida do oriente, assim como outros objetos orientais, possui 
esse encantamento, como algo camuflado, que não é revelado 
facilmente à personagem. 

Pensando na articulação da narrativa até esse ponto, 
percebemos, primeiramente, que Raphaël não entrou naquele 
lugar simplesmente para retardar um suicídio, mas para adiar 
a concretização da sua morte. Esse talismã apresentado à 
personagem corresponde ao elemento de mediação entre a 
realidade em que Raphaël se encontra – jovem desesperado por 
ter fracassado em tudo – e há a instauração do sobrenatural. 
Após a descoberta desse objeto, a vida do personagem pode 
tomar rumos inesperados, como bem mostra as inscrições em 
sânscrito sobre a pele (a seguir, em francês):

Ce que voulait dire en français
SI TU ME POSSÈDES, TU POSSÉDERAS TOUT.
MAIS TA VIE M’APPARTIENDRA. DIEU L’A

6  “Vire-se – disse o comerciante, pegando a lamparina para dirigir a luz à parede defronte ao retrato 
– e olhe esta Pele – acrescentou” (BALZAC, 2008, p. 55).
“O jovem ergueu-se bruscamente e mostrou certa surpresa ao notar, acima do lugar onde se sentara, 
um pedaço de chagrém pendurado à parede, cuja dimensão não excedia a de uma pele de raposa; 
mas, por um fenômeno inexplicável à primeira vista, essa pele projetava, na profunda obscuridade que 
reinava na loja, raios tão luminosos como os de um pequeno cometa. Incrédulo, o jovem aproximou-
se desse pretenso talismã que devia preservá-lo da desgraça e, por uma frase mental, zombou dele. 
No entanto, animado de uma curiosidade muito legítima, inclinou-se para examinar alternadamente 
a pele de todos os lados, e logo descobriu uma causa natural para aquela estranha luminosidade. Os 
grãos escuros do chagrém estavam tão cuidadosamente polidos e lustrados, as riscas caprichosas eram 
tão limpas e tão nítidas, que como as facetas da granada, as asperezas do couro oriental formavam 
pequenos pontos que refletiam intensamente a luz” (BALZAC, 2008, p. 55).
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VOULU AINSI. DÉSIRE, ET TES DÉSIRS
SERONT ACCOMPLIS. MAIS RÈGLE
TES SOUHAITS SUR TA VIE.
ELLE EST LÀ. À CHAQUE
VOULOIR JE DÉCROÎTERAI
COMME TES JOURS
ME   VEUX-TU?
PRENDS. DIEU
T’EXAUCERA.
SOIT!7 (BALZAC, 1979b, p. 84)

É necessário ver que o formato em que as frases estão 
colocadas na pele nos leva para um imaginário oriental, por 
causa da disposição dos caracteres em sânscrito, uma das línguas 
mais antigas da família Indo-Europeia. Além disso, o formato de 
triângulo invertido sugere o contrário da perfeição, que seria o 
triângulo com a base para baixo, representação da Santíssima 
Trindade. No caso da inversão dessa figura geométrica, há uma 
alusão à Cruz invertida, símbolo satânico e não cristão. Nesse 
caso, essa inversão indicaria a presença das forças ocultas nesse 
talismã mágico.

Notamos que a transcrição sobre a pele do chagrin é muito 
profunda e impossível de ser retirada com qualquer instrumento, 
o que a torna semelhante ao próprio sentido do chagrin, que 
significa sofrimento ou tristeza no idioma francês. Assim como 
uma ferida causa uma cicatriz e marca o corpo humano, a 
sentença transcrita sobre a pele desse animal também marca de 

7  “Se me possuíres, possuirás tudo. Mas tua vida me pertencerá. Deus quis assim. Deseja, e teus 
desejos serão realizados. Mas regula teus desejos por tua vida. Ela está aqui. A cada desejo, decrescerei 
assim como teus dias. Queres-me? Toma-me. Deus Te atenderá. Assim seja!” (BALZAC, 2008, p. 57).
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forma implacável a vida da personagem. Com a descoberta desse 
precioso objeto, o pensamento do suicídio já havia abandonado 
o jovem, que, envolvido pela curiosidade da pele, quer apenas 
possuí-la, não se importando com as consequências.

Raphaël torna-se então, a representação do homem 
moderno que assina o pacto sem pensar nas consequências 
futuras que esse ato lhe traria. Naquele momento, ele não se 
importa em ser iludido, pois essa ilusão dar-lhe-ia mais uma 
oportunidade de fugir das desgraças de sua vida:

Ceci, dit-il d’une voix éclatante en montrant 
la peau de chagrin, est le pouvoir et le vouloir 
réunis. Là sont vos idées sociales, vos désirs 
excessifs, vos intempérances, vos joies qui tuent, 
vos douleurs qui font trop vivre; car le mal n’est 
peut-être qu’un violent plaisir. Qui pourrait 
déterminer le point où la volupté devient un mal 
et celui où le mal est encore la volupté? Les plus 
vives lumières du monde idéal ne crassent-elles 
pas la vue, tandis que les plus douces ténèbres 
du monde physique la blessent toujours? Le mot 
de Sagesse ne vient-ils pas de savoir? Et qu’est-
ce que la folie, sinon l’excès d’un vouloir ou d’un 
pouvoir? 

— Eh bien, oui je veux vivre avec excès, dit 
l’inconnu en saisissant la Peau de chagrin.8 
(BALZAC, 1979b, p. 87)

8  “Isto – disse ele com uma voz estridente, apontando para o chagrém – é poder e o querer reunidos. 
Aqui estão as idéias sociais, os desejos excessivos, as intemperanças, as alegrias que matam, as 
dores que prolongam demais a vida; pois o mal talvez seja apenas um violento prazer. Quem poderia 
determinar o ponto em que a volúpia se torna um mal e aquele em que o mal é ainda a volúpia? As 
mais vivas luzes do mundo ideal não acariciam a visão, enquanto as mais doces trevas do mundo físico 
sempre a ferem? A palavra Sabedoria não vem de saber? E o que é a loucura senão o excesso de um 
querer ou de um poder?
— Pois então eu quero, sim, viver com excesso – disse o desconhecido, pegando a pele de onagro” 
(BALZAC, 2008, p. 60).
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Não há mais possibilidade de volta, como reforça o 
antiquário (representação de Mefistófeles); aquele objeto é o 
símbolo do poder e querer reunidos. Basta desejar e tudo será 
alcançado. Todos os deleites, prazeres e volúpias da vida podem 
ser concedidos àquele que possui essa pele. Grande parte das 
personagens balzaquianas deseja esse poder; a vontade de 
poder é recorrente em praticamente toda La comédie humaine, 
se pensarmos em Le centenaire que buscava a eternidade e 
na disputa pela imortalidade entre Bartholoméo e Don Juan 
Belvidéro em L’elixir de longue vie. 

No século XIX, a aquisição de poder representaria o 
domínio da burguesia em ascensão, impondo sua autoridade 
às outras classes. A sociedade se divide entre aqueles que têm 
poder e os subordinados. Todos os que desejam esse domínio 
são conduzidos por sentimentos ambiciosos e individualistas. Os 
casos de Fausto e Don Juan, no período moderno, demonstram 
que quando o poder não é bem administrado, sendo usado 
apenas para interesses pessoais, pode trazer consequências 
irremediáveis. Logo, esse desejo descontrolado também pode 
ser visto nas falas do jovem que assina o pacto.

O primeiro pedido de Raphaël mostra sua ironia diante dos 
poderes daquela pele. Em seu interior permanece a dúvida sobre 
aquele talismã realmente ser mágico e o seu primeiro desejo 
é a prova de que tudo aquilo fosse ainda uma alucinação. Na 
verdade, o jovem parecia estar desafiando o antiquário sobre os 
reais poderes daquele objeto. Raphaël é um cético, mas naquele 
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momento, mesmo não crendo em magia ou forças ocultas, ele 
pretende testar os poderes daquela pele. 

Contudo, aquela pele não realiza desejos instantâneos como 
se fosse uma lâmpada mágica ou outro talismã. As transcrições 
nesse objeto deixam claro que a cada pedido realizado haverá 
uma diminuição na vida do possuidor e na sua dimensão. Desse 
modo, nada acontecerá naquele momento. As situações se 
passarão normalmente, mas a concretização do pacto ocorrerá:

– Croyez-vous, dit le marchand, que mes 
planchers vont s’ouvrir tout à coup pour donner 
passage à des tables somptueusement servies et 
à des convives de l’autre monde? Non, non, jeune 
étourdi. Vous avez signé le pacte, tout est dit. 
Maintenant vos volontés seront scrupuleusement 
satisfaites, mais aux dépens de votre vie. Le cercle 
de vos jours, figuré par cette peau, se resserrera 
suivant la force et le nombre de vos souhaits, 
depuis le plus lèger jusqu’au plus exorbitant. 
Le bramine auquel je dois ce talisman m’a jadis 
expliqué qu’il s’opérerait un mystérieux accord 
entre les destinées et les souhaits du possesseur. 
Votre premier désir est vulgaire, je pourrais le 
réaliser; mais j’en laisse le soin aux événements 
de votre nouvelle existence. Après tout, vous 
vouliez mourir? Hé bien, votre suicide n’est que 
rétardé9. (BALZAC, 1979b, p. 88)

9  “— Acredita – disse o comerciante – que meu chão vai se abrir de repente para dar passagem 
a mesas suntuosamente servidas e a convivas do outro mundo? Não, não, meu estouvado jovem. 
Você assinou o pacto, tudo está dito. Agora suas vontades serão escrupulosamente satisfeitas, mas 
à custa de sua vida. O círculo de seus dias, representado por essa pele, se contrairá conforme a força 
e o número de seus desejos, desde o mais pequeno até o mais exorbitante. O brâmane a quem devo 
esse talismã explicou-me outrora que haveria uma misteriosa concordância entre os destinos e os 
desejos do possuidor. Seu primeiro desejo é vulgar, eu poderia realizá-lo; mas deixo esse cuidado aos 
acontecimentos de sua nova existência. Afinal, queria morrer, não é mesmo? Pois bem, seu suicídio foi 
apenas adiado” (BALZAC, 2008, p. 61).
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O antiquário, na figura de um tentador, esclarece as 
condições pelas quais deve submeter-se àquele que possui o 
talismã. Nada virá gratuitamente ao jovem, tudo será pago com 
o preço de sua vida, ou seja, mesmo tendo esquecido o suicídio 
por aquele momento, a morte de Raphaël é apenas adiada. 
Mesmo assim, ele aceita o poder que a pele lhe concede. É 
necessário esse encontro com o antiquário, para que o pacto 
seja firmado – o pacto de poder e a realização de desejos em 
troca da vida, semelhante ao que ocorre em Fausto: o poder e a 
riqueza em troca da alma humana.

Esse pacto firmado é o ponto de partida dessa narrativa, o 
momento exato de troca – a vida pela morte – o suicídio adiado e 
não esquecido. Para Milner (1960), o talismã, como um presente 
de Satã, corresponde à Jouissance totale – à realização de todos 
os deleites, isto é, querer e poder juntos.

Considerações finais

A influência do diabo está presente no romance balzaquiano 
não só quando a personagem encontra o antiquário, mas desde 
o momento em que ela busca o suicídio, dominada por seu 
desespero. As questões interligadas à escolha do mal feitas pelo 
homem são ilustradas pelo protagonista de La Peau de chagrin 
(1979b), uma vez que todas as consequências da posse da pele 
já podem ser previstas pelo leitor, mesmo antes da revelação do 
nome da personagem. O narrador revela a verdadeira identidade 
daquele jovem após a concretização do pacto. Quando ele 
sai da casa do antiquário sua vida não é mais a mesma, esse 
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personagem sai do anonimato para que a partir desse momento 
decisivo, em que não é mais um simples suicida, seu nome seja 
revelado:

En s’élançant de la porte du magasin sur la 
chaussée, il heurta trois jeunes gens qui se 
tenaient bras dessus bras dessous.

— “Animal!

— Imbécile!”

Telles furent les gracieuses interpellations qu’ils 
échangèrent.

— “Eh!, c’est Raphaël”10. (BALZAC, 1979b, p. 89)

O narrador desenvolve os fatos, até esse momento, 
referindo-se ao jovem como desconhecido, e é somente após a 
aquisição da pele de onagro que o leitor conhece a identidade 
dele. Assim, é possível a visualização do ponto de partida da 
história no início do romance justamente no momento em 
que Raphaël deixa de ser um desconhecido ao tomar posse do 
talismã.

Entendemos esse objeto mágico como um elo entre o 
querer e o poder, duas palavras extremamente significativas 
nesse romance. O querer representa os desejos e as vontades 
do personagem na narrativa, o que possibilita seu fracasso em 
todas as áreas de sua vida, sobretudo a amorosa e a financeira. 
Todas as decepções de Raphaël são consequências desse querer, 

10  Lançando-se da porta da loja à calçada, esbarrou em três rapazes que passavam de braços dados.
— “Animal!
— Imbecil! ”
Tais foram as amáveis interpelações que trocaram.
— “ Ei, é Raphaël!” (BALZAC, 2008, p. 61).
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motivo pelo qual ele busca o suicídio no início da história. Todavia, 
quando encontra o poder através da posse da pele do onagro, 
ele tem a possibilidade da realização plena de seus desejos, pois 
dessa vez o querer se une efetivamente ao poder.

A filosofia introduzida pelo narrador dessa história, de que 
“querer queima e poder destrói”, passa a ser a sua máxima, na 
medida em que Raphaël é levado, involuntariamente, a desejar 
e a perder sua vida aos poucos. Assim, a construção dessa 
narrativa nos permite visualizar uma introdução ao Realismo 
balzaquiano pautada na análise e observação minuciosa do 
narrador. As personagens são descritas, primeiramente, como 
seres anônimos comuns, mas em seguida ganham características 
próprias que as definem segundo suas ações. Raphaël de 
Valentin poderia desistir de suicidar-se para lutar por sua vida, 
saindo do fracasso. Contudo, por conta do seu desespero, a 
tentativa de suicídio dá lugar à lenta morte oferecida pelo uso 
do talismã, um novo suicídio, agora mais lento, mas inevitável. 
O poder é conquistado, porém sua vida se perde e a figura de 
Mefistófeles, que aparece na narrativa como antiquário para 
oferecer uma alternativa ao personagem, é um dos pontos que 
aproximam esse romance das outras histórias que resgatam o 
pacto realizado por Fausto.
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O LADO MONSTRUOSO DA 

PSIQUE HUMANA: FIGURAÇÃO DE 

PERSONAGENS NO COTIDIANO 

INSÓLITO

Tatiane Ludegards dos Santos Magalhães

“Monstros são reais, e fantasmas também. Eles vivem dentro 
de nós e, às vezes, eles vencem.”

Stephen King

Introdução: do corpo desmedido à psique 

monstruosa

Os personagens monstruosos sempre tiveram papel 
de destaque na literatura. Na antiguidade, eles figuravam 
nos mitos e lendas reforçando o pensamento geral de um 
povo (reflexo das crenças pessoais e religiosas), indicando os 
perigos de determinadas regiões do mundo ou até mesmo do 
comportamento humano. Segundo José Gil “o monstro surge 
por aproximação do que deve ser mantido à distância” (2000, p. 
171). O monstro era o ser híbrido, selvagem, transfigurado, com 
poderes sobrenaturais, descendente de monstros, como a Hidra 
de Lerna, ou de humanos que sofreram algum tipo de punição 
dos deuses, como as Górgonas.

Seus corpos volumosos e suas deformidades eram 
essenciais para a concretização do medo e da aversão que 
deveriam provocar naqueles que liam/ouviam as histórias. Eles 
eram o reflexo do povo que as narrava: “O corpo monstruoso 
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é pura cultura. Um constructo e uma projeção, o monstro 
existe apenas para ser lido” (COHEN, 2000, p. 27). O corpo era o 
causador de todo o mal, fosse ele humano ou não. Caso algo se 
distanciasse do que era considerado normal, ele seria narrado 
como monstruoso. Contudo, esse mal poderia ser evitado, já que 
o monstro tinha o seu lugar de ação bem delimitado: à margem 
da sociedade, no fundo de uma caverna (Black Annis), nos confins 
do oceano (Kraken), numa região inexplorada (Lestrigões) ou até 
mesmo no mundo dos mortos (Cérbero). Esse ser desmedido não 
transitava tranquilamente entre nós, ele poderia ser mantido 
longe, escondido.

Na modernidade, principalmente no século XIX, com 
os avanços científicos, tecnológicos e as mudanças sociais, o 
monstro já não exerce mais a função pedagógica do passado. 
Ele ganha um aprofundamento psicológico, agora não são só 
corpos exagerados regidos pelo mero instinto animalesco, mas 
também seres pensantes que manipulam, planejam e sentem 
prazer com o mal infligido. É a própria figuração do mal e não 
está mais à margem e sim inseridos na sociedade, caminhando 
à luz do dia e ocupando, até mesmo, posições de destaque na 
comunidade. O monstro é, então, o humano, mais precisamente 
a psique humana que passa a ocupar o lugar que um dia foi do 
corpo físico nas narrativas literárias: o de causar dor no outro, de 
provocar medo, aversão.

Os monstros tornaram-se quotidianos não apenas 
porque a violência e o mal, a anomalia em geral, 
se banalizaram [...], mas porque, ao contrário, o 
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domínio tradicional da anomalia se contraiu: há 
cada vez menos monstros entre os homens reais 
cujas patologias (autênticas ou ideológicas) se 
encontram classificadas cada vez mais longe do 
domínio teratológico. (GIL, 2000, p. 169-170)

Os monstros corpulentos refletem o medo do desconhecido, 
da finitude da vida e do próprio mal; as metamorfoses que o 
homem não pode conceber, nos lugares do universo que não 
pode habitar. De acordo com Jeffrey Cohen, “o corpo do monstro 
incorpora – de modo bastante literal – medo, desejo, ansiedade 
e fantasia (ataráxica ou incendiária), dando-lhes uma vida e uma 
estranha independência” (2000, p. 26-27). Assim, sua construção 
configura-se, também, a partir do desejo do ser humano de 
vencer a morte, de obter poder divino e de não ser punido pelos 
seus atos. Ele é aquele que sempre vence, nunca morre e, ainda, 
não é contagiado pelas incertezas concebidas no inconsciente 
oriundas dos desejos insaciáveis e da angústia suprimida. O 
monstro não racionaliza, então, é livre. Para David Roas “el 
monstruo encarna en sí mismo esa dimensión transgresora: no 
solo sirve [...] para representar (y provocar) nuestros miedos, 
sino también como vía para problematizar nuestros códigos 
cognitivos y hermenéuticos”1 (2013, p. 8).

Se o corpo já não é mais a fronteira que separa o homem 
do monstro, o que o torna humano é sua humanidade e sua 
capacidade de viver em sociedade cumprindo os acordos sociais 

1  “o monstro encarna em si mesmo essa dimensão transgressora: serve não apenas [...] para 
representar (e provocar) nossos medos, mas também como uma forma de problematizar nossos 
códigos cognitivos e hermenêuticos” (tradução nossa).
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impostos. A mente, então, faz acordos psíquicos a fim de se 
ajustar às demandas sociais, como, por exemplo, reprimindo os 
instintos e desejos animalescos (FREUD, 2004). Todavia, se suas 
vontades não são reprimidas e sim postas em prática, o desejo 
passa a ser a lei que o rege (LACAN, 2005) e, portanto, a mente 
fará de tudo para se satisfazer, mesmo que isso transforme o 
indivíduo em um monstro.

Estrutura da psique segundo Freud

Sigmund Freud (1996a) divide a mente humana em id, 
ego e superego. O id é o inconsciente, a estrutura original da 
personalidade e por isso é caótico e sem forma. É a parte mais 
profunda da mente, que comporta os instintos selvagens e os 
conflitos tempestuosos. Responsável pelas pulsões de vida e 
morte, sempre procura a autossatisfação e não tolera frustrações. 
É sem inibição, sem ética ou lógica. O ego é a estrutura da 
personalidade que visa atender e ao mesmo tempo diminuir as 
exigências do id, para preservar a segurança e a sanidade. É a 
parte lógica e racional da mente. É ela que lida com a realidade 
externa esforçando-se para atingir o prazer, mas levando em 
consideração as limitações e oportunidades da realidade.

O ego nos aparece como algo autônomo e 
unitário, distintamente demarcado de tudo o 
mais. Ser essa aparência enganadora – apesar de 
que, pelo contrário, o ego seja continuado para 
dentro, sem qualquer delimitação nítida, por uma 
entidade mental inconsciente que designamos 
como id, à qual o ego serve como uma espécie de 
fachada. (FREUD, 1996a, p. 83)
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Já o superego é a estrutura que surge a partir do ego e 
funciona como um juiz das ações e pensamentos do ego; é o freio 
moral que proíbe certos pensamentos e atitudes. Nele estão 
contidos os ideais nobres, além do orgulho e do amor próprio, 
“‘uma importante função’ atribuída ao superego é agir como 
‘o veículo do ideal do ego pelo qual o ego se mede’” (FREUD, 
1996b, p. 18, aspeamentos do autor). Ele age independente das 
pressões do id e apresenta mecanismos de defesa, formação 
reativa (FREUD, 1996b) contra determinadas escolhas do id.

O id, parte inconsciente, é como uma criança mimada, 
impulsiva e cheia de energia. Ele é protegido pelo ego, 
parte consciente (que por vezes habita o pré-consciente e o 
inconsciente) e que intermedeia as suas vontades e a realidade 
externa na tentativa de adaptar o organismo ao meio. O 
superego, parcialmente inconsciente, freia e limita as vontades 
do sistema, até mesmo punindo o indivíduo com um excesso de 
culpa. Segundo Freud (1996b), o id em contato com o mundo 
aprende como as coisas devem ser, formando o ego que, para 
viver em sociedade, inibi seus desejos:

É fácil ver que o ego é aquela parte do id que 
foi modificada pela influência direta do mundo 
externo [...]. Além disso, o ego procura aplicar a 
influência do mundo externo ao id e às tendências 
deste, e esforça-se por substituir o princípio 
de prazer, que reina irrestritamente no id, pelo 
princípio de realidade. [...] O ego representa o 
que pode ser chamado de razão e senso comum, 
em contraste com o id, que contém as paixões. 
(1996b, p. 26)
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Contudo, inibir os desejos despende muita energia, o 
que pode tornar o indivíduo ansioso, “já que a ansiedade é a 
expressão de um afastar-se do perigo” (FREUD, 1996b, p. 45), 
mesmo sem nenhuma ameaça iminente. Essa ansiedade, 
oriunda de pulsões não realizadas e traumas, é o conflito entre 
as inclinações do id e a ameaça de punição do superego. Para 
livrar-se desse confronto, o ego cria defesas (falso moralismo, 
racionalização, isolamento, sublimação, recalque) a fim de evitar 
o contato com aspectos da personalidade que são reprovados 
pelo superego, como assevera Freud:

O ego tenta efetuar mediação entre o mundo e 
o id, tornar o id dócil ao mundo e, por meio de 
sua atividade muscular, fazer o mundo coincidir 
com os desejos do id. [...] Ele não é apenas um 
auxiliar do id; é também um escravo submisso 
que corteja o amor de seu senhor. Sempre que 
possível, tenta permanecer em bons termos com 
o id; [...] finge que o id está mostrando obediência 
às admonições da realidade, mesmo quando, de 
fato, aquele permanece obstinado e inflexível; 
disfarça os conflitos do id com a realidade e, 
se possível, também os seus conflitos com o 
superego. Em sua posição a meio caminho entre o 
id e a realidade, muito freqüentemente se rende 
à tentação de tornar-se sicofanta, oportunista e 
mentiroso, tal como um político que percebe a 
verdade, mas deseja manter seu lugar no favor 
do povo. (1996b, p. 45)

Todavia, quando o ego não é fortalecido vira refém 
das vontades do id, e para aliviar a ansiedade oriunda desse 
confronto id-superego, ele adota máscaras que o permitem viver 
em sociedade, (mascarando, assim, sua psicopatia) e quando é 
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impossível negar suas vontades assume papéis para realizá-las 
com menor risco de punição.

A construção do personagem a partir da psique

Seja na figura do monstrengo deformado (muitas vezes 
uma figuração exagerada) ou na representação da mente doentia 
(uma figuração o mais realista possível), a literatura tende a 
expor os desejos inconscientes recalcados na psique, trazendo à 
superfície aquilo que o homem tenta a todo custo reprimir: seu 
monstro interior.

As mesmas criaturas que aterrorizam e 
interditam podem evocar fortes fantasias 
escapistas; a ligação da monstruosidade com o 
proibido torna o monstro ainda mais atraente 
como uma fuga temporária da imposição. Esse 
movimento simultâneo de repulsão e atração, 
situado no centro da composição do monstro, 
explica, em grande parte, sua constante 
popularidade cultural, explica o fato de que 
o monstro raramente pode ser contido em 
uma dialética simples, binária (tese, antítese... 
nenhuma síntese). Nós suspeitamos do monstro, 
nós o odiamos ao mesmo tempo que invejamos 
sua liberdade e, talvez, seu sublime desespero. 
(COHEN, 2000, p. 48)

Com personagens mais próximos da realidade do mundo 
objetivo, o aprofundamento psicológico deles tem como base o 
meio em que estão inseridos, ou seja, o passado, as lembranças, 
os traumas, felicidades e frustrações tornam-se essenciais para a 
construção do que os faz um monstro. As manifestações externas 
(feitiços, punições divinas, possessões) não são mais responsáveis 
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pela sua transformação em algo diabólico ou desfigurado, mas 
sim seus desejos, sentimentos, sendo a culpa resultado da ação 
do superego. É esse id incontrolável que o impulsiona para o 
mal, manifestando neuroses e psicoses. Para Freud “o neurótico 
cria em seus sintomas satisfações substitutivas para si, e estas 
ou lhe causam sofrimento em si próprias, ou se lhe tornam fontes  
de sofrimento pela criação de dificuldades em seus relacionamentos 
com o meio ambiente e a sociedade a que pertence” (1996a, p. 129).

A desarmonia psíquica, geradora dos conflitos internos que 
são externados através da violência contra si mesmo e/ou o outro, 
constitui-se parte essencial da construção do personagem, cujo 
corpo não foge da ideia que se tem de humano, já que ele pode 
ser um médico, como Dr. Jekyll (O médico e o monstro, 2000), um 
analista forense como Dexter Morgan (Dexter - A Mão Esquerda 
de Deus, 2008), ou um empresário, como Patrick Bateman 
(Psicopata Americano, 2011). Todos eles vivem a angústia de 
estarem vivos como qualquer outro ser humano, existindo num 
cotidiano padrão de prazeres e desprazeres da vida. Entretanto, 
a psique desses personagens não tolera o desprazer, e, portanto, 
eles buscam a todo modo a satisfação dos anseios de sua id.

O monstro encarnado

Na obra ficcional O médico e monstro (2000), Dr. Jekyll 
e Hyde são a materialização do ego e id, respectivamente. 
Embora essas duas personas façam parte de um mesmo corpo, 
a distância entre elas é clara no próprio comportamento. 
Jekyll é um médico de destaque na comunidade, visto como 
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“um modelo de virtudes”. Ao tomar uma poção criada por ele 
mesmo, transforma-se no senhor Hyde, o qual é visto pelas 
pessoas como um homem realmente “odioso”, com quem 
ninguém gostaria de fazer negócios (STEVENSON, 2000, p. 20). 
Aqueles que cercam a vida de Dr. Jekyll nada sabem de seus 
experimentos (até o desfecho da trama quando Utterson, um de 
seus amigos mais próximos, lê a carta deixada por Jekyll), mas já 
notam, com o passar do tempo, um certo distanciamento de sua 
parte, consequência da manifestação mais recorrente de seu id, 
que passa a assumir gradativamente as rédeas de seu corpo.

O inconsciente é o personagem, a parte imaterial que 
toma forma na figura do senhor Hyde, que foi por muito tempo 
suprimido pelo ego do Dr. Jekyll:

Na verdade, o maior de meus defeitos era uma 
disposição por demais jovial e impaciente, que 
tem feito o prazer de muitos, que contudo, eu 
considerava inconciliável com o meu grande 
desejo de ser reconhecido como pessoa séria 
e respeitabilíssima. Por isso tratei de ocultar os 
meus divertimentos e comecei a olhar à minha 
volta, a fim de avaliar os progressos feitos e a 
minha posição na sociedade. Já era profunda 
a duplicidade do meu caráter. Muitos homens 
teriam confessado com orgulho certos erros. Eu, 
todavia, tendo em vista os altos propósitos aos 
quais visava, só podia envergonhar-me dessas 
irregularidades: ocultava-as, com mórbida 
sensação de culpa e vergonha.
(STEVENSON, 2000, p. 71)

Devido ao padrão moral que fixou para si no superego, 
o Dr. Jekyll passou a recalcar as suas irregularidades, sofrendo 
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de culpa excessiva até mesmo pelos seus pensamentos. Esse 
confronto entre o que o id ansiava e o que seu superego reprovava 
começou a afetar a estrutura do ego, e esse personagem passou 
a se enxergar não como um ser único, mas duplo: “Em cada dia, 
as duas partes da minha inteligência, a moral e a intelectual, 
atraíam-me mais e mais para essa verdade, cuja descoberta 
parcial fora em mim condenada a tão pavoroso naufrágio: que o 
homem não é realmente uno, mas duplo” (STEVENSON, 2000, p. 71).

A angústia oriunda do conflito psíquico fez Dr. Jekyll criar 
a poção que separaria suas duas personalidades (o id de seu 
ego), já que, se o inconsciente pudesse ser desafixado do eu, os 
desejos não seriam mais reprimidos e ele se livraria da angústia.

O mau poderia seguir o seu destino, livre das 
aspirações e remorsos do seu irmão gêmeo, a sua 
contraparte boa; e essa caminharia resolutamente 
cheia de segurança, no caminho da virtude. 
Fazendo o bem em que tanto se compraz, sem 
se expor à desonra e à penitência engendradas 
pelo perverso. Constitui uma maldição do gênero 
humano que esses dois elementos estejam tão 
estreitamente ligados; que no âmago torturado 
da consciência continuem a digladiarem-se. 
(STEVENSON, 2000, p. 72)

Ao tomar a poção e enfim desassociar-se de seu 
inconsciente, Dr. Jekyll sente-se mais livre, disposto e jovial, mas 
também mais malvado, afinal, as suas vontades antes reprimidas 
agora estão expostas. Sua aparência também pareceu mudar: 
“O lado mal da minha natureza, ao qual acabava de dar corpo, 
era menos robusto e menos desenvolvido do que o lado bom, 
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de que me tinha desintegrado” (STEVENSON, 2000, p. 74), e isso 
porque o seu ego é desenvolvido com a convivência no mundo 
exterior, treinado para ser dotado de moralidade, enquanto o id, 
portador dos desejos conflitantes, por ser reprimido nunca se 
desenvolve.

Dr. Jekyll queria transformar o seu inconsciente em 
outro totalmente independente de seu ego, para que ele não 
fosse penalizado pelos prazeres que considerava imorais. Em 
seu entendimento, ele estava isento das atrocidades que Hyde 
cometia:

Os prazeres a que me entregava, sob o disfarce, 
eram como disse, indignos [...]. Porém na pele 
de Edward Hyde esses prazeres atingiam a 
monstruosidades. [...] Por vezes Jekyll ficava 
horrorizado com os atos praticados por Hyde. 
Mas a situação estava à margem da lei e fora do 
alcance da consciência. Afinal, era Hyde e só Hyde 
o culpado. (STEVENSON, 2000, p. 74)

O monstro do inconsciente de Dr. Jekyll estava livre e, 
para este, aquele poderia ser domado, liberto e encarcerado 
quando fosse necessário. No entanto, à medida que o tempo ia 
passando, o lado mal assumia mais o controle e invadia, também, 
a parte que pertencia ao Dr. Jekyll, restando cada vez menos do 
médico, que tenta libertar-se de Hyde, mas nota que é em vão, a 
monstruosidade assumiu toda a essência de sua existência, seu 
id agora estava totalmente no controle.
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O monstro social

Dexter Morgan, em Dexter - A Mão Esquerda de Deus 
(2008), é um analista forense que trabalha no departamento 
de polícia de Miami e que não tem boas lembranças de seu 
passado, principalmente da primeira infância. Harry, seu pai 
adotivo, que também era policial, percebeu que Dexter tinha 
inclinações para a violência e então resolveu ajudá-lo a canalizar 
seus impulsos, ensinando-o a como matar sem deixar rastros, 
escolhendo cautelosamente as suas vítimas, matando apenas 
criminosos. Dexter escreve a sua vontade por matar como o 
surgimento de uma “boa ideia”, que ele chama de “passageiro 
das trevas”, e é para satisfazer as necessidades desse instinto, 
seu próprio id, que ele mata: “Matar faz com que me sinta bem. 
[...] É um suave relaxamento, um necessário abrir de todas as 
válvulas hidráulicas internas. Sinto muito se o incomoda, sinto 
muito mesmo” (LINDSAY, 2008, sem paginação).

Ele está alheio aos códigos morais que o rodeiam, 
afinal, trabalha na polícia, mas mesmo assim é um assassino, 
contrariando todo o sistema que o cerca. Mesmo assim, ele 
segue o código moral do pai adotivo, de só fazer mal a quem 
merece, segundo a lei da sociedade, ou seja, se a pessoa é 
comprovadamente um criminoso ela pode ser morta por ele. 
O que faz parecer que alguma moralidade ainda circunda o 
seu ego, que evidentemente sofre forte influência dos anseios 
de seu id, mas ainda mostra-se preso aos códigos de conduta 
de seu superego, nesse caso, herdados do pai que o educou. 
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Sem tais ensinamentos, ele poderia matar qualquer um, sem a 
necessidade de buscar um alívio moral para os seus atos.

Ele figura-se como alguém que pouco ou nada sente 
pelas pessoas que o rodeiam: “Seja lá o que me fez ser do jeito 
que sou, deixou um buraco por dentro, incapaz de sentir. Não 
parece grande coisa. Tenho certeza que a maioria das pessoas 
finge bastante no convívio diário com os outros. Eu apenas 
finjo completamente” (LINDSAY, 2004, sem paginação). Mesmo 
assim, ele diz gostar de crianças e por isso mata com mais prazer 
aqueles que fazem mal a elas. Também sente carinho pela irmã, 
Deborah, e notavelmente pelos pais adotivos, principalmente 
Harry. Esse comportamento vai contra a ideia que ele expõe 
de si mesmo: um ser frio e vazio de sentimentos. Entretanto, é 
esse esvaziamento que observamos quando ele está infligindo 
dor e sofrimento às suas vítimas e apreciando cada segundo da 
tortura. É o id em confronto direto com o ego, é o passado de 
Dexter, marcado por violência e abandono, em confronto com 
aquilo que ele conquistou ao lado de sua família adotiva.

Escolher com cuidado os que mereciam. Ter 
absoluta certeza. Depois, limpar tudo. Não deixar 
pista. E sempre evitar envolvimento emocional, 
o que pode causar erros. Claro que tomar 
cuidado ia além do assassinato em si. Tomar 
cuidado queria dizer viver com cuidado também. 
Compartimentado. Interagir. Imitar a vida. Tudo 
isso eu fiz, com todo cuidado. Era um holograma 
quase perfeito. Acima de qualquer suspeitas, 
isento de qualquer erro, livre de qualquer erro, 
livre de qualquer crítica. Um monstro limpo e 
educado, o rapaz da casa ao lado.
(LINDSAY, 2004, sem paginação)
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Dexter não tinha interesse em relações sexuais, tanto que 
começou um relacionamento com Rita (uma mulher que passou 
por inúmeros traumas na vida, como apanhar e ser violentada 
pelo ex-marido, e que agora não tinha, assim como ele, interesse 
por sexo), pois ele precisava namorar para manter o disfarce da 
normalidade, para continuar se passando por humano “Queria 
um disfarce e Rita era exatamente o que eu procurava” (LINDSAY, 
2004, sem paginação). Ao lado de Rita e dos dois filhos dela, ele 
mais uma vez confrontou a dualidade de seu comportamento, 
pois gostava das crianças e isso não fazia sentido para ele. 
Acontece com Dexter o que Freud (1996a) chama de sublimação. 
Ao invés de enfrentar suas pulsões, ele as canalizam para algo 
nobre: trabalhar para solucionar crimes e ainda eliminar os 
criminosos sem a necessidade de se desmascarar. Dessa forma, é 
possível para ele viver uma vida dupla, estreitando laços afetivos 
com a irmã, a namorada e os filhos dela, à medida que sacia seus 
desejos matando criminosos.

Suas escolhas de vida são um reflexo do trauma que viveu 
na infância ao ver sua mãe ser assassinada por um grupo de 
traficantes com o qual ela andava, e ainda ficar dois dias e meio 
dentro de um galpão mergulhado no sangue dela juntamente 
com seu irmão gêmeo, Brian, que também é assassino em série, 
mas, diferente de Dexter, ele não teve alguém que guiasse a sua 
compulsão para algo menos reprovável aos olhos da sociedade.

Esse duelo entre o id e o ego está presente, também, no 
protagonista de O psicopata americano (2011). Patrick Bateman 
é um jovem homem de negócios que visa conquistar poder, 
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pessoas e carreira através do charme, vivendo com a sensação 
de que tudo lhe é permitido. Ele tem bom convívio social, amigos, 
mulheres, dinheiro; é a perfeita figuração do típico yuppie – young 
urban professional (termo usado nos anos 1990 para designar 
jovens entre 20 e 40 anos com boa formação acadêmica e bem 
remunerados), eles são consumistas e valorizam excessivamente 
os bens materiais. Além disso, Patrick Bateman visa a todo custo 
pertencer ao grupo que julga como o mais prestigiado, deixando 
de lado até mesmo os valores morais para obter sucesso.

Ele é obcecado pela maneira como os outros o veem; 
esvaziado de personalidade, cuida excessivamente de sua 
aparência, usando os melhores produtos e as melhores roupas:

Na cama estou vestindo um pijama de seda Ralph 
Lauren e quando me levanto enfio um antigo 
robe de lã ruiva com estampado escocês e ando 
até o banheiro. Depois de vestir os calções Ralph 
Lauren com monograma e o blusão Fair Isle e 
enfiar os chinelos de seda de poá Enrico Hidolin, 
amarro um saco plástico de gelo no rosto e dou 
início aos exercícios matinais. (ELLIS, 2011, p. 37)

Tenta a todo custo ser como aqueles à sua volta, inserir-se 
no mundo deles, espelhando-se no comportamento e trejeitos 
do outro, moldando-se à imagem daquilo que acredita que 
esperam dele. Patrick vive de representações distorcidas de 
si mesmo, numa vida fútil, rodeado de amigos fúteis. Ele não 
aceita que outros tenham coisas melhores que as suas ou 
que sejam uma apresentação de ser humano melhor. Ele não 
se esforça, nem mesmo tenta mascarar sua insanidade com 
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um comportamento mais “aceitável” socialmente e isso se 
deve ao cotidiano monstruoso em que está inserido, lotado 
de manipulações, falsidades, futilidades, que alimentam o id 
de Patrick. Poderíamos até dizer que essa realidade destrutiva 
é o código moral que seu superego passou a respeitar. Dessa 
forma, seu id mostra-se a todo momento incapaz de ser domado 
e suprimido. Uma prova disso é a incapacidade que esse 
personagem tem de sentir remorso ou pesar por suas atitudes.

Patrick revela também um profundo desprezo por si mesmo 
e pelas demais pessoas, principalmente aquelas consideradas 
descartáveis para ele: todos aqueles que nada podem agregar 
para seu engrandecimento social. Sua falta de empatia é tanta 
que para sentir algo se rodeia de imagens de filmes de terror e 
pornografia, além de torturar e matar para saciar os impulsos de 
seu id, enquanto o seu ego veste a máscara do falso moralismo: 
“temos de encorajar a volta aos valores morais tradicionais e 
restringir as revistas pornôs e a violência na tevê, nos filmes, 
na música popular, em qualquer lugar” (ELLIS, 2011, p. 26). 
Apresenta-se, também, como o defensor dos oprimidos e da 
ordem: “temos de gerar alimentos e abrigo para os sem-teto e 
nos opor à discriminação racial” (ELLIS, 2011, p. 26), ao mesmo 
tempo em que descreve detalhadamente os assassinatos que 
comete.

Patrick entende o outro como responsável por saciar as 
suas necessidades mais perversas e diferente de Dexter, que 
teve seus conflitos internos motivados por traumas da infância, 
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não narra traumas capazes de justificar toda a sua indiferença e 
agressividade, ou seja, o mal é parte central de sua natureza, a qual 
teve como único guia moral uma sociedade caótica e perversa, 
que celebra seus instintos mais primitivos e controversos.

Freud observa que:
Os homens não são criaturas gentis que desejam 
ser amadas e que, no máximo, podem defender-
se quando atacadas; pelo contrário, são criaturas 
entre cujos dotes instintivos deve-se levar em 
conta uma poderosa quota de agressividade. 
Em resultado disso, o seu próximo é, para eles, 
não apenas um ajudante potencial ou um objeto 
sexual, mas também alguém que os tenta a 
satisfazer sobre ele a sua agressividade, a explorar 
sua capacidade de trabalho sem compensação, 
utilizá-lo sexualmente sem o seu consentimento, 
apoderar-se de suas posses, humilhá-lo, causar-
lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo.
(1996a, p. 116)

O protagonista de O psicopata americano (2011) é o ódio 
que emana do meio em que está inserido, nessa sociedade 
que é intolerante às diferenças e principalmente aos grupos 
marginalizados. Patrick é intolerante a tudo aquilo que se difere 
dele: mendigos, prostitutas e até um dos colegas de profissão; 
ele tira de seu caminho o que remete ao fracasso, à exclusão. É, 
assim, uma caricatura da sociedade monstruosa em que vive, a 
qual alimenta suas perversões consumindo não só coisas, mas 
pessoas também. Em seu mundo tudo é descartável e existe 
para satisfazer seus desejos. Seu id desregrado é o motivo de sua 
desconexão com a realidade, ele se vê como um personagem 
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dentro da própria vida, é o protagonista, narrador, criador, e, 
portanto, pode descartar qualquer um que não caiba no seu 
mundo de “faz de conta”. Em certo momento, a narrativa de 
Patrick não é apenas cruel, mas também insólita:

Quero beber o sangue da garota como se fosse 
champanhe, aí mergulho o rosto bem fundo no 
que lhe sobrou do abdômen, arranhando meu 
maxilar devorador numa costela quebrada. O 
novo e enorme aparelho de televisão está num 
dos cômodos com o som aos berros [...]. Estou 
afrouxando a gravata que ainda trago ao pescoço 
com minha mão encharcada de sangue, com a 
respiração pesada. Essa é a minha realidade. 
Tudo fora disso é como um filme qualquer a que 
uma vez assisti. (ELLIS, 2011, p. 394)

Diferente de Dexter, que teve a id “domada”, até certo 
ponto, pelo código moral do padrasto, que o permite saciar suas 
vontades matando criminosos, o que no seu universo particular 
é tolerável, já que ele tortura e mata pedófilos, estupradores, 
assassinos em geral, Patrick é puro id, sem rédeas. Ele até tenta 
mascarar, num primeiro momento, seus impulsos, fingindo 
preocupar-se com os mendigos ou zelar pelos amigos, todavia, 
seu mantra é a violência e ele não consegue esconder sua 
real motivação por muito tempo, precisa infringir dor para ter 
prazer. Para ele, é preciso eliminar antes de ser eliminado. Só 
é verdadeiramente ele mesmo quando despido de qualquer 
remorso ou culpa permite que seu id assuma o controle: “mas 
é que eu... não tenho outro modo de expressar minhas... 
necessidades represadas” (ELLIS, 2011, p. 407).
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Considerações finais

Os três personagens trabalhados neste artigo são uma 
clara exposição do monstro moderno, que não necessita mais 
esconder sua corpulência nas profundezas do submundo, pois o 
corpo não é mais a causa do mal e sim sua psique monstruosa, 
a qual, de certa forma, ainda poderia ser omitida, reprimida no 
inconsciente, se assim eles desejassem, mas, como notamos na 
leitura das três obras, não por muito tempo.

O monstro encarnado ainda utiliza a matéria para revelar a 
monstruosidade da psique, transformando um distinto médico, 
dócil e “normal” aos olhos da sociedade normativa, em um 
monstro de corpo distorcido e aparência repugnante, capaz de 
provocar pavor com sua mera presença. Dr. Jekyll só causa dano 
quando se transmuta, quando se torna fisicamente o outro, em 
uma apresentação alegórica da perversidade da psique humana.

O monstro social não precisa modificar-se fisicamente 
para executar o seu id, pois é assim a todo o momento e omite 
(quando julga necessário, muitas vezes para não ser punido pelo 
mundo externo) sua verdade usando máscaras de moralidade 
capazes de protegê-lo dos olhares repressivos do mundo, ou até 
mesmo legitimar seus atos, como acontece com Dexter, que no 
seu entendimento faz um serviço público livrando o mundo dos 
verdadeiros monstros.

Por vezes, o próprio cotidiano celebra os comportamentos 
monstruosos ao descrer que indivíduos como Dr. Jekyll, Patrick 
e Dexter possam ser portadores/geradores de psicopatias e, 
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portanto, capazes de cometer atos tão violentos. O exemplo 
mais marcante é o de Patrick: mesmo narrando detalhadamente 
os crimes que cometeu, ele não é levado a sério pelas pessoas, 
pois elas acreditam que ele está inventando as histórias. Como 
poderia esse homem de aparência impecável, com dinheiro, 
contatos, “amigos”, cometer tamanha crueldade? Crimes tão 
bárbaros só seriam praticados por monstros e esses são feios, 
deformados, sem propósitos na vida, Patrick, Dr. Jekyll e Dexter 
não preenchem esses requisitos, então, aos olhos do público 
não podem ser esses seres de pura maldade. Assim, o corpo já 
não assusta mais, pelo contrário, ele encanta e ilude, é apenas a 
ferramenta utilizada para que a psique possa colocar em prática 
todos os seus desejos perversos reprimidos.
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A VERDADE VOS LIBERTARÁ: CORPO 

FEMININO, RESISTÊNCIA E A 

NARRADORA DA “CIDADELA”, DE LYRA 

LIBERO

Geovanna Helen R. de Melo
Matheus Cerqueira do Nascimento

Mateus de Morais Torres

Universo Desconstruído é uma coletânea nacional de contos 
de ficção científica, organizada por Aline Valek e Lady Sybylla, 
publicada em 2013, na qual se propõe a trazer questionamentos 
a respeito das desigualdades de gênero existentes na sociedade. 
Cada autora e cada autor mostra, em suas respectivas histórias, 
sua visão de ficção científica feminista, buscando desconstruir 
os estereótipos de gênero criados pela maioria esmagadora 
de autores homens que dominaram esse nicho literário. E um 
desses é o conto “Cidadela”, de Lyra Libero.

No conto, temos as histórias de duas mulheres centrais 
para o desenvolvimento da narrativa; Irina, uma jovem de 
dezenove anos, moradora de um dos satélites que se ligam à 
grande metrópole chamada Cidadela, que trabalha na cozinha 
industrial do governo, e Luísa, uma rebelde, que espia para a 
Resistência. As duas mulheres vivem à mercê de um sistema 
político, opressor e dominador, fundado a partir da união entre 
Igreja, predominantemente evangélica, e Estado. Essas duas 
instituições estabeleceram suas ditaduras logo após o surgimento 
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de uma forte praga que assolou o país e o mundo. Valendo-
se desse acontecimento, ambas instituições insurgiram como 
única solução possível para o controle da nova epidemia que se 
alastrava rapidamente e dizimava inúmeras pessoas ao redor 
do planeta, entretanto, a praga estava extinta há muitos anos, 
mas para se manterem no poder e continuarem controlando os 
habitantes da Cidadela, os líderes conservaram e reforçaram 
ainda mais a suposta ameaça.

No conto, a sociedade é organizada em cinco cidades 
satélites que se ligam à Cidadela, cidade central que se caracteriza 
por ser altamente tecnológica e elitizada. A respeito disso, sabe-
se que uma das mais evidentes maneiras de distinção social é 
justamente a classe. O grupo que pertence ao topo da sociedade 
é bem menor se comparado ao grupo que se encontra na base. 
Esse tipo de estrutura gera uma série de consequências na vida 
de todos os cidadãos, principalmente das mulheres que não 
fazem parte da elite, pois interfere em sua maneira de pensar 
de forma crítica, argumentar e se portar em sociedade. Uma vez 
que as questões de classe ultrapassam questões econômicas, 
como argumenta a escritora e pesquisadora estadunidense 
Bell Hooks (2018), no ensaio Luta de classe feminista, pois há 
uma relação direta com o desenvolvimento social, intelectual e 
cultural da pessoa, não se tratando apenas de possuir dinheiro. 
Irina exemplifica bem isso, visto que a jovem é descrita como uma 
moça conformista e resignada, tendo vivido em uma realidade de 
extrema pobreza, sem uma perspectiva de ascender socialmente 
devido ao sistema político da cidade que controla a educação, os 
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bens e as funções que cada um deve desenvolver. Desse modo, 
a jovem tem que se subordinar a situações de exploração diária 
para conseguir sobreviver. Adversamente, Luísa teve uma vida 
com inúmeros privilégios, pois por ser filha do vice-ministro 
da Cidadela, usufrui de benefícios que mulheres pertencentes 
às Satélites não possuíam, tais como o acesso a uma educação 
qualificada e a uma vida com extremo conforto junto com a sua 
família, podendo se dar ao luxo de não se dobrar à grande parte 
das imposições da classe dirigente.

Por mais que existam essas diferenças referentes à classe 
social durante o conto, todas as mulheres são estigmatizadas, 
humilhadas e relegadas a papéis de subalternidade. Exemplo 
disso a própria Luísa, que apesar de suas habilidades e do seu 
alto desempenho intelectual não pôde assumir a liderança do 
movimento de resistência do qual participa apenas por ser mulher. 
Nessa nova ordem social não há espaço para as mulheres, elas 
são relegadas a meros receptáculos de fetos, perdendo o poder 
sobre seus próprios corpos. Dessa maneira, cabe aos homens e 
ao Estado a tomada de decisões relevantes, como a gravidez, o 
controle de natalidade, a criação e a educação dos filhos. Estes, 
por sua vez, são considerados propriedade do Estado para assim 
crescerem e servirem à coletividade, isto é, ao governo. Como 
o cartaz promocional deles prega: “Quem restaura uma nação 
pode criar seu filho como deve ser” (LIBERO, 2013, p. 237).

Este aspecto de subjugação das mulheres, de colocação 
em segundo plano e de serem usadas como pilar pelos homens, 
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foi criticado e melhor desenvolvido por Silvia Federici (2004) 
em seu livro Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação 
primitiva, no qual critica a abordagem teórica de Marx, no 
tocante a sua análise da acumulação primitiva, e ressalta este 
caráter exploratório das mulheres por parte do homem. Segundo 
ela, Marx não deu a devida atenção ao papel da caça às bruxas 
para a construção de uma ordem patriarcal em que a capacidade 
reprodutiva e laboral das mulheres fora colocada sob o controle 
do Estado e transformada em recursos econômicos. Neste livro, 
a pesquisadora feminista vai nos mostrar como a exploração do 
corpo feminino foi essencial para a consolidação do capitalismo, 
e em “Cidadela” vemos que essa exploração também é pilar 
central para a estruturação deste regime totalitário. Uma vez 
que, segundo o pastor, não há como reconstruir um estado sem 
pessoas, o corpo das mulheres passou a não mais lhes pertencer.

Consoante Federici (2004), com o capitalismo e a visão do 
corpo da mulher como algo necessário ao sistema, visto que ele 
é produtor de mão de obra, o Estado, junto com a Igreja, passou 
a criminalizar os métodos contraceptivos. Essa mesma ideia está 
presente no conto: “Se a mulher engravidasse antes ou depois 
por qualquer razão sem autorização, a criança era tomada e 
a mãe presa por seu crime” (LIBERO, 2013, p. 234). Caso ela 
realizasse um aborto, o feto era enterrado como cidadão e ela 
perseguida, presa e punida por seu crime, a punição era a mesma 
caso ela resolvesse criar o filho escondido. Não havia saída para 
as mulheres, uma vez que o caráter misógino permeia a maioria 
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das relações entre homens e mulheres que teremos durante a 
história. Logo no início, a narradora salienta essa característica 
no tratamento dado à Irina, que havia perdido a mãe e estava 
aguardando a liberação do corpo, quando a jovem segura um 
guarda pelo braço e implora para que ele a deixe cuidar do 
funeral de sua mãe: “O oficial a olhou uma vez mais e puxou 
o braço de suas mãos, como se ela fosse uma coisa nojenta e 
contagiosa” (LIBERO, 2013, p. 230).

Federici (2004) ainda argumenta falando que o discurso 
contra a reprodução feminina vai além, de modo que o 
conhecimento acerca de métodos que interrompessem a 
gravidez e a participação das mulheres no parto passa a ser 
proibido e ridicularizado - e é aqui que surge a figura do médico 
em oposição às parteiras, esse homem que como pregará os 
governantes é o único apto e mais recomendado para realizar 
essa ação. A substituição é feita não como uma forma de 
precaução a algum erro médico que possa vir a ser cometido 
pela parteira que colocasse em risco tanto a saúde da paciente 
quanto a do bebê, mas como uma forma de evitar o infanticídio 
(FEDERICI, 2004), sendo assim, é a vida do bebê que é priorizada, 
já que ele será a futura mão de obra barata do governo.

Ademais, uma prática muito comum nessa sociedade 
era a violência sexual, os estupros eram frequentes e nunca 
denunciados, uma vez que a denúncia só era levada a sério caso a 
vítima apresentasse além de provas do ato, também uma imagem 
do agressor, o que é praticamente impossível para a mulher 
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naquele momento. Irina é uma das várias mulheres violentadas. 
A moça, que com a perda da mãe já se sentia sozinha no mundo, 
depois do abuso, transforma-se em um cadáver ambulante. 
A autora é extremante sensível ao relatar o acontecimento, 
evidenciando que a jovem já não conseguia sentir mais nenhuma 
dor, pois ela era a própria dor. Irina gostaria que tudo tivesse 
sido apenas um terrível pesadelo, mas os flashbacks do terror 
invadiam a sua mente e a faziam reviver não uma, mas, duas, 
três, infinitamente, todo aquele horror aliado ao sentimento de 
pânico e de vulnerabilidade. Quando chegou em casa, afundou-
se na banheira, como se a água pudesse apagar todas as marcas 
do seu corpo e da sua mente. Passados dias sem Irina sair de casa 
e sem se comunicar com ninguém, dona Maria, uma senhora 
amiga de sua família, foi à procura da jovem. Quando a viu, Irina 
não precisou falar uma só palavra, porque seus olhos descreviam 
cada detalhe do acontecido, afinal, “Que mulher nunca precisou 
passar por isso?” (LIBERO, 2013, p. 241). A própria senhora já 
havia sido estuprada.

Além de naturalizar e banalizar o estupro – sendo uma 
vítima dos discursos hegemônicos - Maria ainda vai além e tenta 
justificar a violação ao corpo feminino, declarando que “O Senhor 
deve querer assim…” (LIBERO, 2013, p. 241), ou seja, pela falta da 
atribuição de uma punição severa aos agressores baseada nos 
alicerces do regime patriarcal, o sistema que está presente nas 
várias instituições, manipula a mente das pessoas de tal forma 
que essas pessoas atribuam o ato criminoso à vontade divina. 
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Esse ambiente não está distante da realidade atual, uma vez que 
as vítimas de estupro, muitas vezes, são questionadas a respeito 
de qual roupa utilizavam ou qual foram o horário e o local do 
acontecimento, incongruências que fazem com que elas sejam 
culpabilizadas e o agressor, inocentado.

Desse modo, a violência é usada como instrumento de 
manutenção do domínio. Em relação a isso, Hannah Arendt 
(1994) apresenta diversos subsídios que permitem refletir sobre 
esse sistema totalitário. Em seu livro Sobre Violência, refuta 
veementemente a tese que enxerga o poder e a violência como 
fenômenos codependentes um do outro. Pelo contrário, “Poder 
e violência são opostos; onde um domina absolutamente, o 
outro está ausente” (ARENDT, 1994, p. 44), pois, para Arendt, 
o indivíduo só pode chegar ao poder se houver um consenso 
coletivo, ou seja, “o poder nunca é propriedade de um indivíduo; 
pertence a um grupo e só continua enquanto o grupo mantém a 
sua união” (ARENDT, 1994, p. 49).

A violência, por sua vez, possui um caráter instrumental 
e é usada pelo governo quando este percebe que o poder está 
fugindo das mãos e perdendo legitimidade social. A autora ainda 
acrescenta que:

Nem a violência nem o poder são fenômenos 
naturais, isto é, uma manifestação do processo 
vital, eles pertencem ao âmbito político dos 
negócios humanos, cuja qualidade essencialmente 
humana é garantida pela faculdade do homem 
para agir, a habilidade para começar algo novo. 
(ARENDT, 1994, p. 60)
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Assim, Arendt dissocia violência e política, pois esta não 
existiria sem a liberdade. No tocante à liberdade, a filósofa declara 
que esta se manifesta como ação política em benefício do bem 
comum. Logo, sua compreensão de liberdade não está ligada à 
soberania do “eu”, isto é, as vontades particulares do indivíduo, 
mas, sim, do coletivo, uma vez que o “eu” deve ceder lugar ao 
outro, dado que uma única verdade extingue a liberdade do 
povo. Todavia, é exatamente o que ocorre em “Cidadela”, onde 
a crueldade e o terror são usados para fins egoístas e individuais, 
corrompendo, assim, o sentido puro da liberdade.

Além do mais, o corpo feminino não era respeitado nem 
mesmo após a morte. Na estrutura estratificada da Cidadela, 
apenas aqueles que possuíssem cargos políticos elevados ou 
fossem abastados economicamente eram contemplados com 
um enterro digno, tendo dessa forma sua memória preservada. 
Por outro lado, os que não preenchessem tais requisitos tinham 
seus corpos jogados em uma enorme vala coletiva, na qual 
individualidades, histórias, testemunhos e experiências eram 
homogeneizados e igualados a algo comum que apagava todas 
as singularidades.

Neste caso, os cadáveres possuíam covas fixas e 
eram enterrados sem nome, tendo assim sua identidade 
esquecida e destruída. Logo, os poderosos daquela sociedade 
monopolizavam a história, decidindo o que devia ser lembrado 
e o que seria varrido da história oficial. A respeito disso, ao 
analisar o conceito de memória, a filósofa Jeanne Gagnebin 
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(2016) expõe considerações importantes para a compreensão 
da memória e a sua relevância. Repousada sobre o conceito de 
história benjaminiano, em que a função do historiador passa a 
ser resgatar a história dos oprimidos – sempre sufocada pelos 
vencedores –, Gagnebin disserta sobre a morte:

Como a esteia funerária, erguida em memória 
do morto, o canto poético luta igualmente para 
manter viva a memória dos heróis. Túmulo e 
palavra se revezam nesse trabalho de memória 
que, justamente por se fundar na luta contra o 
esquecimento, é também o reconhecimento 
implícito da força deste último: o reconhecimento 
do poder da morte. (2016, p. 45)

Logo, a vala, ou seja, a ausência de sepultura – ou 
cremação – remeteria a uma ocultação dos vestígios desses 
indivíduos. Por isso, Irina luta para instituir um funeral em favor 
de sua mãe, visando conservar a história e a identidade desta, 
isto é, não deixando-a ser apenas mais um cadáver na multidão 
de mortos sem histórias, mas “ressuscitando-a” ao presente.  
Dessa maneira, a moça entra em uma batalha contra um 
empreendimento que busca calar milhares de vozes, intentando 
resguardar as lembranças de sua mãe através da recuperação 
dos rastros deixados, nesse caso o corpo. Esses seriam motores 
de recordações que corresponderia a lembranças que não 
existem mais e que, para piorar, podem ser perdidos para 
sempre, tamanha as suas fragilidades.

Walter Benjamin (1987), ao falar a respeito do conceito de 
história, afirma que a história oficial silencia e tenta de todas as 
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formas apagar os rastros deixados pelas minorias que foram e 
são exploradas por seu sistema que busca se esconder através 
da ideia de progresso. No conto, o medo é o alicerce em que a 
história oficial se sustenta. O Estado e a Igreja evangélica fazem 
questão de preservar viva na memória dos cidadãos a imagem 
assustadora deixada pela praga, e assim, por meio dessas 
lembranças do passado, justifica suas ações transgressoras. 
Passado que interfere e torna o presente estático, isto é, um 
presente que não consegue interpretar e se movimentar a partir 
dos acontecimentos passados, implicando em mera repetição de 
valores, angústias e erros de outrora.

Na tentativa de romper com esse sistema, surge um 
movimento opositor – a Resistência. A resistência a esse governo 
inicialmente buscava apresentar uma reação e solução para 
acabar com o sistema autoritário vigente na Cidadela, porém o 
grupo não conseguia perceber suas próprias contradições, uma 
vez que eles mantinham e reproduziam, indireta e diretamente, 
o pensamento e as atitudes do sistema no qual se opunham. 
Ademais, uma das mais fortes contradições envolvia a composição 
dos combatentes, por mais que o objetivo do movimento fosse 
lutar pelos pobres e oprimidos buscando direitos iguais a toda a 
população, por não vivenciar os dilemas enfrentados pela classe 
baixa, nenhum dos integrantes estava de fato disposto a abrir 
mão dos seus privilégios. O personagem Mateus exemplifica 
bem isso. Como líder da resistência, Mateus atuava também no 
cargo de oficial do ministério, exercendo uma função de agente 



340
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

duplo, porém, ele usava de toda a sua influência para violentar, 
humilhar e silenciar mulheres das mais variadas formas, era o 
herói transformando-se em maior vilão. Assim sendo, o suposto 
instrumento de libertação da população apenas a subjugava e a 
subordinava ainda mais, já que o inimigo se passava por aliado e 
assim enganava a todos.

Portanto, contornando essas contradições, temos no final 
do conto o início de uma nova era. Surge enfim uma revolução 
para a libertação de todas as mulheres deste sistema misógino, 
patriarcal e opressor, e o interessante é que esta emancipação só 
acontece porque as mulheres agem juntas. A partir do momento 
em que Irina e Luísa se unem e expõem em rede nacional a farsa 
do governo e da Resistência, acabam sendo presas e condenadas 
a execução em praça pública, punição que claramente faz 
alusão à inquisição, contudo, entre os espectadores do trágico 
espetáculo havia uma multidão de mulheres de várias idades 
com barrigas falsas que cercaram o local da execução. Antes que 
a pena fosse cumprida, elas tiram suas barrigas e, em uma cena 
exorcizante, expõem as armas que estavam escondidas e assim 
começa um verdadeiro combate digno de uma batalha épica de 
guerra.

É muito simbólico esta figura da gravidez, uma vez que 
ela supõe o nascimento, e de fato algo novo nasce aqui; a 
sororidade entre as mulheres, dado que estas se dão conta de 
que elas mesmas precisam lutar por sua própria liberdade, não 
necessitando que outros lutem por elas, uma vez que a resistência 
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está em si mesma, em seu próprio corpo, antes considerado um 
mero mecanismo de exploração. Conforme as palavras de Luísa, 
que expressa o desejo de todas as mulheres no conto, “Nós não 
queremos mais sermos estupradas, ter nossos filhos tomados 
por conta de uma doença que não existe. [...] Nosso corpo é só 
nosso” (LIBERO, 2013, p. 254), palavras que dialogam com as de 
Silvia Federici: “Ninguém pode descrever, de fato, a angústia e o 
desespero sofridos por uma mulher ao ver seu corpo se voltando 
contra si mesma.” (FEDERICI, 2004, p. 180). É no momento de 
união e na busca consciente de um bem comum que nasce a 
liberdade de que tanto precisam.
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ENTRE LISO E CRESPO: O SUJEITO 

DISCURSIVO E SUA RELAÇÃO COM O 

CABELO

Karina Luiza de Freitas Assunção

Vivemos em uma sociedade na qual os sujeitos acreditam 
que são livres em suas escolhas, que são os únicos responsáveis 
por elas. Entretanto, observaremos que essas escolhas são 
provenientes de outros lugares e englobam vários aspectos que 
demonstram que elas são influenciadas por relações de poder e 
que refletem a não-liberdade ou resistência dos sujeitos.

Um autor que tratou dessa questão com primazia foi 
o francês Michel Foucault, que afirma que os sujeitos são 
constituídos a partir de relações de poder. Ao atentarmos para 
seus estudos, notaremos que houve uma mudança substancial 
nas relações de poder, não só no método de exercício, através das 
novas tecnologias, mas também em como os sujeitos significam 
esse poder. Tal fato chama a atenção, pois percebemos que a 
contemporaneidade trouxe várias mudanças, mas a estruturação 
dessas relações de poder continua a mesma, o que mudou foi a 
maneira como se dá a vigilância. No século XVIII, os sujeitos não 
queriam ser vigiados, atualmente, eles se sentem mais “seguros” 
quando vigiados. Isso causa certo estranhamento e desconforto, 
porque apreendemos que estamos sendo mais vigiados hoje do 
que em qualquer outro momento de nossa história.
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A partir dessas observações, procuraremos levantar 
alguns aspectos acerca da constituição dos sujeitos na 
contemporaneidade partindo das relações de poder. Para 
tanto, faremos um breve passeio pela obra foucaultiana com 
o objetivo de vislumbrar algumas particularidades das relações 
de poder ao longo dos tempos; em seguida, daremos atenção 
especial ao sistema disciplinar, pois ele ajuda a compreender 
como se constitui as relações de poder na contemporaneidade. 
Com o intuito de tecer uma reflexão sobre a constituição das 
relações de poder e os processos de normatização dos corpos, 
propomos como objetivo do presente texto discutir como se 
articula a constituição da subjetividade da personagem central 
do romance Esse cabelo (2017), de Djaimilia Pereira de Almeida, 
frente à relação instaurada entre ela e seu cabelo. O discurso 
desenrolado na narrativa, em primeira pessoa, apresenta suas 
lembranças de infância enquanto busca um salão que “alise” seu 
cabelo crespo.

Michel Foucault e o poder

No decorrer de suas pesquisas, Foucault buscou responder 
à seguinte questão: “Quem somos nós?” Para isso, ele analisou 
como as relações de poder coadunam para a nossa constituição, 
e como as mesmas colaboram para as nossas escolhas. Foucault 
(2007a) assevera que toda a experiência que constitui uma 
subjetividade envolve modos historicamente peculiares, sendo 
os saberes e os poderes responsáveis pelos processos de 
subjetivação. De acordo com Judith Revel,
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o termo “subjetivação” designa, para Foucault, 
um processo pelo qual se obtém a constituição 
de um sujeito, ou, mais exatamente, de uma 
subjetividade. Os “modos de subjetivação” ou 
“processos de subjetivação” do ser humano 
correspondem, na realidade, a dois tipos de 
análise: de um lado, os modos de objetivação que 
transformam os seres humanos em sujeitos – o 
que significa que há somente sujeitos objetivados 
e que os modos de subjetivação são, nesse 
sentido, práticas de objetivação; de outro lado, a 
maneira pela qual a relação consigo, por meio de 
um certo número de técnicas, permite constituir-
se como sujeito da própria existência.
(2005, p. 82)

Podemos observar que, nos escritos de Foucault, o tema 
do poder e do sujeito não é abordado em um livro específico, 
no entanto, ele o espraia por toda a sua obra por meio das 
questões acerca da loucura, da família, da criminalidade, do 
sexo etc. Na abordagem desses temas, o filósofo procurou 
responder à seguinte questão: quais foram as estratégias de 
poder empregadas nesses meios com o objetivo de constituir as 
subjetividades dos sujeitos?

Foucault tenta demonstrar que o poder emerge nas 
relações por meio do discurso, ou seja, as relações de poder 
são constituídas discursivamente. O poder sempre ocupou um 
lugar de destaque na reflexão sobre os sujeitos, uma vez que 
esteve presente nas atitudes dos sujeitos de todos os tempos. 
Ele apresenta características peculiares, mas em nenhum desses 
momentos deixou de ser um território de conflitos, lutas, 
embates e processos dinâmicos.
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Por mais que o discurso seja aparentemente 
bem pouca coisa, as interdições que o atingem 
revelam logo, rapidamente, sua ligação com o 
desejo e poder. Nisto não há nada de espantoso, 
visto que o discurso – como a psicanálise nos 
mostrou – não é simplesmente que manifesta (ou 
oculta) o desejo, é também, aquilo que é o objeto 
do desejo; e visto que – isto a história não cessa 
de nos ensinar – o discurso não é simplesmente 
aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 
dominação, mas aquilo por que, pelo que se 
luta, o poder do qual não queremos apoderar. 
(FOUCAULT, 2006, p. 10)

Para o autor, o poder não mantém nenhuma relação com 
conceitos de estado, lei, dominação e soberania. Segundo ele, o 
poder pode ser compreendido como uma relação de forças que 
se embatem a todo o momento.

Foucault afirma que o poder é constituído somente entre 
sujeitos, dessa forma, não pode ser localizado em um ponto 
específico na sociedade, o que temos é um cruzamento de 
mecanismos que envolvem todos os sujeitos, ou seja, “uma ação 
sobre outra ação possível” (FOUCAULT, 2007b, p. 243).

A história mostra que a sociedade passou e passa por muitas 
transformações e elas alteram o funcionamento das relações 
entre os sujeitos. Ao atentarmos para a constituição das relações 
de poder, observaremos que também sofreu modificações em 
sua constituição tendo em vista a historicidade que permeia a 
sua produção. Tal afirmação pode ser comprovada pelos dizeres 
de Foucault: “e é por isso precisamente em cada momento da 
história a dominação se fixa em um ritual; ela impõe obrigações e 
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direitos; ela constitui cuidadosos procedimentos. Ela estabelece 
marcas, grava lembranças nas coisas e até nos corpos” (1995, p. 25).

Partindo das considerações de Bentham sobre o Panóptico, 
Foucault (2007b) demonstra como a arquitetura corrobora para 
a constituição dos sujeitos. O dispositivo panóptico, como ele 
denomina, é a forma como os lugares (prédios) – que disseminam 
o poder – são construídos. Partindo de uma estrutura em forma 
de anel, temos, no centro, uma torre cujas janelas são dispostas 
de forma que apenas uma pessoa observe e vigie várias outras 
ao mesmo tempo. Essa forma de construção difere das demais, 
pois não necessita de grades, correntes, muros altos, fechaduras, 
necessitando apenas de iluminação e de uma boa organização 
das aberturas. “O Panóptico é uma máquina maravilhosa que, 
a partir dos desejos mais diversos, fabrica efeitos homogêneos 
de poder” (FOUCAULT, 2007b, p. 167), sendo, um produto “da 
sociedade moderna, industrial, capitalista” (FOUCAULT, 2007b, 
p. 107).

Para haver uma efetiva atuação do poder disciplinar no 
panóptico, de acordo com Foucault (2007b), faz-se necessária 
uma vigilância constante e isso pode ocorrer por intermédio 
de três dispositivos disciplinares: 1) a vigilância hierárquica, 2) a 
sanção normalizadora e 3) o exame.

A vigilância hierárquica é responsável pela produção de 
efeitos homogêneos de poder, por meio do “jogo de olhar” 
cujo objetivo é fazer-se visto por aqueles que devem receber 
as técnicas de coerção, para com isso generalizar a disciplina, 
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expandindo-a para além das instituições fechadas. A mais 
importante mecânica de poder que a vigilância traz é, sem 
dúvida, aquilo que Foucault (2007b, p. 154) considerou uma 
espécie de “ovo de colombo”.

Como se vê, a arquitetura passa a ser uma aliada na 
constituição de dispositivos que propaguem o poder e não apenas 
utilizada na construção de palácios exuberantes. De acordo 
com Foucault (2007b), o velho esquema simples de manter as 
pessoas encarceradas em espaços que as impeçam de entrar ou 
sair, é substituído por uma arquitetura que tem como principal 
função a transformação dos indivíduos. Essas instituições 
disciplinares construíram “uma maquinaria de controle que 
funcionou como um microscópio do comportamento; as divisões 
tênues e analíticas por elas realizadas formaram, em torno dos 
homens, um aparelho de observação, de registro e treinamento” 
(FOUCAULT, 2007b, p. 146).

O olhar disciplinar é responsável por dois aspectos 
importantes para a divisão do poder. O primeiro possibilita que 
ele se espalhe de forma que não haja lacunas, ou espaços vazios; 
e o segundo é de ser tão discreto que não se tornará um fardo 
para quem está recebendo.

A sanção normalizadora é responsável pela vigilância de 
todos os detalhes, por mais ínfimos que sejam. De acordo com 
Foucault (2007b), as oficinas, as escolas, os orfanatos, o exército 
e outros são exemplos de sistemas disciplinares, aplicadores de 
regras, ou melhor, de mecanismos penais. Cada um apresentando 
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suas próprias leis com o objetivo de julgar os delitos cometidos 
pelos sujeitos inseridos nesses grupos, funcionando, assim, 
“como um pequeno mecanismo penal” (FOUCAULT, 2007b, p. 
149). Portanto, a sanção normalizadora é essa forma de vigiar, 
atenta aos menores detalhes de forma muito discreta, que tem 
como objetivo a punição do menor delito. 

Essas punições, segundo o autor, são, na verdade, uma 
“arte de punir”; não têm como objetivo a expiação muito menos 
a repressão, na verdade, elas efetivam cinco operações bem 
claras:

Relacionar os atos, os desempenhos, os 
comportamentos singulares a um conjunto, 
que é ao mesmo tempo campo de comparação, 
um espaço de diferenciação e princípio de uma 
regra a seguir. Diferenciar os indivíduos em 
relação uns aos outros e em função dessa regra 
de conjunto – que se deve fazer funcionar como 
base mínima, como média a respeitar ou como 
o ótimo de que se deve chegar perto. Medir em 
termos quantitativos e hierarquizar em termos 
de valor as capacidades, o nível, a “natureza” dos 
indivíduos. Fazer funcionar, através desta medida 
“valorizadora”, a coação de uma conformidade 
a realizar. Enfim, traçar o limite que definirá 
a diferença em relação a todas as diferenças, 
a fronteira externa do anormal (a “classe 
vergonhosa” da Escola Militar). A penalidade 
perpétua que atravessa todos os pontos e 
controla todos os instantes das instituições 
disciplinares compara, diferencia, hierarquiza, 
homogeneíza, exclui. Em suma, ela normaliza. 
(FOUCAULT, 2007b, p. 153)
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Foucault (2007b) observa que para ser eficaz a norma 
precisa de um sistema igualitário e homogêneo, pois é somente, 
nesse espaço, que as diferenças vão surgir e o poder atingirá 
seus propósitos.

O terceiro dispositivo disciplinador, o exame, combina 
as técnicas de hierarquia do “jogo do olhar” com o controle 
normalizante. Por meio da vigilância que há sobre os sujeitos, 
eles são diferenciados e sancionados. Nesse momento, em que 
nos deparamos com certa ritualização, é que o poder aflora, 
mostrando a dimensão de sua força. Foucault aponta, como 
exemplo, os hospitais do século XVIII. Naquela época, a visita 
dos médicos aos pacientes era muito restrita, até que se inicia 
uma modificação, e os médicos passam a visitar mais os doentes, 
de forma gradativa até chegarmos à presença constante de um 
médico. O que era inconstante se torna constante, assumindo 
um papel fundamental para o exame. “Nesta técnica dedicada 
estão comprometidos todo um campo de saber, todo um tipo de 
poder” (FOUCAULT, 2007b, p. 154).

De acordo com Foucault, “o exame supõe um mecanismo 
que liga certo tipo de formação de saber a uma certa forma 
de exercício de poder” (2007b, p. 157). Nele há uma inversão, 
o poder, até então, era visível, não havia uma preocupação em 
escondê-lo, agora o poder não é visto, ele passa a ser invisível. O 
que importa para a disciplina é a atenção dispensada à visão dos 
sujeitos submetidos a ela, a atenção é centrada na visibilidade 
que temos dos sujeitos, a partir dela é que o poder se manifestará 
objetivando, organizando e alinhando os sujeitos.
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A partir do exame, da vigilância, de relatórios, de 
anotações, uma rede de elementos que possibilitam a criação 
do que Foucault (2007b, p. 157) chama de “poder da escrita” é 
organizada seguindo os modelos convencionais da documentação 
administrativa. Com a organização e a acumulação dessa 
documentação, bem como a comparação que há entre ela, foi 
possível “classificar, formar categorias, estabelecer médias, fixar 
normas” (FOUCAULT, 2007b, p. 158).

Foucault afirma, no decorrer de sua obra, que somos 
constituídos por relações de poder que têm como objetivo 
central a constituição das subjetividades, entretanto, sabemos 
muito pouco a respeito delas. O poder faz parte de todas as 
nossas relações, inclusive na relação que estabelecemos com 
o nosso corpo. Com o objetivo de problematizar a instauração 
dessa relação, faremos, no próximo tópico, a análise de alguns 
fragmentos retirados do livro Esse cabelo (2017), da escritora 
angolana Djaimilia Pereira de Almeida.

Todos corpos trazem uma história que demarca suas 
experiências. Entretanto, o corpo da mulher é constituído por 
marcas mais significativas, uma vez que historicamente exigências 
acentuadas recaem sobre os padrões que esses corpos devem 
adotar, ou seja, “não é a mesma coisa ser uma moça, ou um 
rapaz, na Idade Média ou no século XXI” (PERROT, 2019, p. 41).

Nas palavras de Michelle Perrot, “a mulher é antes de tudo, 
uma imagem. Um rosto, um corpo, vestido ou nu. A mulher é feita 
de aparências” (2019, p. 49). Dentre os elementos relacionados 
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a imagem da mulher o cabelo merece um destaque especial, 
pois “são o símbolo da feminilidade, condensando sexualidade 
e sedução e atiçando o desejo” (PERROT, 2019, p. 51). Tendo 
em vista a “relevância” histórica do cabelo para a constituição 
do sujeito discursivo mulher, a seguir destacaremos o primeiro 
fragmento da análise proposta.

Dizer que acordo de juba por desmazelo é já dizer 
que acordo todos os dias com um mínimo de 
vergonha ou motivo para rir de mim mesma ao 
espelho: um motivo vivido com impaciência e as 
vezes com raiva. Devo, porventura, ao corte de 
cabelo dos meus seis meses a lembrança diária 
do que liga aos meus. Em tempos disseram-me 
que sou uma “mulata das pedras”, de mau cabelo 
e segunda categoria. Essa expressão ofusca-me 
sempre com a reminiscência visual de rochas da 
praia: rochas lodosas em que se escorrega e é 
difícil andar descalço. (ALMEIDA, 2017, p. 13)

O cabelo para o sujeito discursivo é motivo de vergonha, 
pois acorda todos os dias com uma “juba” que, para muitos, é um 
exemplo da falta de cuidado que ela tem com o seu cabelo. Desde 
criança, o cabelo é motivo de preocupação para a sua família. De 
acordo com Perrot (2019), ter um cabelo desorganizado e fora 
do controle apresenta sentidos negativos, pois retoma o cabelo 
dos selvagens, que eram cumpridos e não “domesticado”. Os 
sentidos provenientes do fragmento acima corroboram com a 
afirmação da estudiosa que o falta de “cuidado” com o cabelo 
do sujeito discursivo é negativo, uma vez que seu cabelo não 
é considerado bom para os padrões adotados pela sociedade. 
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Sendo assim, se faz de fundamental importância domesticar o 
seu cabelo, como apontam os sentidos da escolha do enunciado 
“juba”, pois “juba” é um enunciado designado a um porte do 
corpo do leão “classificado” como animal selvagem.

Dessa forma, é imprescindível o controle de seu cabelo, 
como podemos observar no seguinte fragmento: “A alienação 
ancestral surge na história do cabelo como qualquer coisa a 
que se exige silêncio, uma condição de que o cabelo poderia 
ser um subterfúgio enobrecido, uma vitória da estética sobre a 
vida, fosse o cabelo vida ou estética distintamente” (ALMEIDA, 
2017, p. 13). Os sentidos que emergem desse fragmento são 
relevantes e apontam para o fato de que o cabelo esteticamente 
modificado tem a sua natureza silenciada, como se pudesse fazer 
uma distinção entre a existência do cabelo e a estética, ou seja, 
o cabelo só passaria a ter vida se tivesse sua natureza controlada 
e adotado os padrões socialmente estabelecido. Isso ocorre, 
pois para muitos sujeitos “os cabelos são a mulher, a carne, a 
feminilidade, a tentação, a sedução, o pecado” (PERROT, 2019, 
p. 51).

Os sentidos do cabelo, para uma parcela da sociedade, 
constituem o sujeito discursivo “mulher”, exercendo poder 
sobre esses sujeitos e definindo suas atitudes, mesmo que 
algumas sejam consideradas desnecessárias ou agressivas, 
como notamos no próximo fragmento, “o tratamento, cuja a 
química abrasiva obriga ao uso de luvas, consistia, segundo me 
explicaram, em ‘abrir o cabelo’, torná-lo mais maleável” (ALMEIDA, 
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2017, p. 24). O tratamento era agressivo, mas, mesmo assim, 
deveria ser realizado para atingir o cabelo que segue os padrões 
de normalidade ditados pela sociedade. O tratamento, além de 
ser agressivo, requer cuidados, como vislumbramos no próximo 
fragmento: “Alguém me terá separado o cabelo em quatro partes 
fazendo força demais com um pente fino. Depois, alguém ter-
se-á esquecido de me proteger o couro cabeludo com a loção 
aconselhada, etapa preventiva normalmente dispensada pela 
experiência” (ALMEIDA, 2017, p. 25). O produto químico utilizado 
no processo é muito agressivo e requer cuidados, que nesse 
caso não foram tomados por ser considerados desnecessários. 
Entretanto, a sua ausência causou danos ao sujeito discursivo, 
como acompanhamos no decorrer da narrativa. O sujeito 
se constitui a partir da relação de poder estabelecida entre 
ele, seu cabelo e a historicidade. Suas escolhas e atitudes são 
estabelecidas através dessa relação que se constitui por meio 
de um processo de dor e desconforto, pois “cobrir ou enfeitar 
os cabelos, por conseguinte, é objeto de distinção e de moda” 
(PERROT, 2019, p. 58). Além de seguir o padrão estabelecido pela 
moda, o cabelo, em alguns períodos da história, era visto como 
um objeto a ser extirpado, pois só assim o mundo seria redimido 
de seus pecados, conforme a seguir:

É preciso punir as mulheres por sua conduta 
vergonhosa, purificar o povo da França de seus 
comprometimentos, tomando o corpo das 
mulheres como bode expiatório. “Tudo acontece 
como se a tosquia fosse encarregada de levar 
para o deserto do exílio social todos os pecados, 
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todos os crimes da colaboração,” comenta 
Alain Brossat. A tosquia é um rito expiatório de 
purificação. Uma medida higiênica de asseio, de 
desinfecção e de erradicação do mal. Calcule-se 
o valor político do corpo da mulher, ponto de 
honra, objeto de poder. E em particular o valor 
de seus cabelos. (PERROT, 2019, p. 62)

Observamos que o cabelo foi utilizado como mecanismo 
punitivo para as mulheres e também para os demais sujeitos, 
como exemplo do que poderia acontecer àqueles que não 
seguem o padrão de normalidade adotado pela sociedade. A 
presença do cabelo se faz de forma intensa, não só no período 
histórico mencionado, mas também na contemporaneidade, 
como notamos a seguir: “a minha avó branca (de que forma dizê-
lo sem soar a novela brasileira?) perguntava-me pelo cabelo: 
‘Então Mila, quando é que tratas esse cabelo?’ O cabelo era então 
distintamente uma personagem, um alter ego presente na sala” 
(ALMEIDA, 2017, p. 13). O cabelo passa a ter uma subjetividade, 
como podemos observar no fragmento destacado. Ele torna-se 
uma parte integrante da família que demanda atenção de todos, 
inclusive “avó branca” que, provavelmente, detém o modelo de 
cabelo “ideal”.

Assim, o sujeito discursivo constitui sua subjetividade a 
partir de uma relação de poder estabelecida entre ela, seu cabelo 
e o modelo de cabelo ideal que tem como objetivo “modelar” 
para que atinja o padrão imposto pela historicidade no qual está 
inserido.
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À guisa de (in)conclusão

A exterioridade nos constitui em sujeitos, muitas de nossas 
atitudes e vontades não são nossas, mas nascem das relações de 
poder que emergem nos discursos e que nos constituem com o 
objetivo de fazermos o que a sociedade determina como normal.

A análise apresentada acima ajuda a vislumbrar e 
problematizar outras que, em muitos momentos, não são 
consideradas relações de poder, mas que ao atentarmos para 
alguns detalhes perceberemos que são permeadas por elas. 
Dessa forma, notamos que na contemporaneidade não há uma 
mudança na constituição das relações de poder, o que temos é 
a transposição de algumas técnicas, que ainda tomam o cabelo 
como mecanismo de controle.

A partir do mencionado, compreendemos que o 
posicionamento do sujeito discursivo com relação ao fato do 
cabelo ser crespo ou liso se constitui por meio de verdades 
que reverberam do discurso de sua família e de outros sujeitos, 
fazendo com que a mulher, em muitos momentos da trama, 
sinta-se deslocada perante o perfil de seu cabelo.

Referências

ALMEIDA, Djaimilia Pereira de. Esse cabelo: a tragicomédia de um cabelo 
crespo que cruza a fronteira. Rio de Janeiro: LeYa, 2017.

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1995.

FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. São Paulo: Edições Loyola, 2006.

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2007a.



356
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 2007b.

PERROT, Michelle. Minha história das mulheres. São Paulo: Contexto, 2019.

REVEL, Judith. Michel Foucault: conceitos essenciais. São Carlos: Claraluz, 
2005.



357
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

AS SEMELHANÇAS ENTRE MINNE 

E AS PERSONAGENS BÍBLICAS EVA 

E LILITH NA OBRA L’INGÉNUE 

LIBERTINE DE COLETTE

Luciana Ribeiro Rodovalho

A escrita e condições das mulheres

No século XIX, de acordo com Michelle Perrot, o papel da 
mulher era assim definido:

A cidade do século 19 é um espaço sexuado. As 
mulheres inscrevem-se nele como ornamentos, 
estritamente disciplinadas pela moda, que 
codifica suas aparências, roupas e cuidados, 
principalmente para as mulheres burguesas cujo 
lazer ostentatório tem como função significar a 
fortuna e a posição de seu marido.
(PERROT, 2005, p. 34)

Sendo assim, os modos de registro da mulher estão ligados 
à sua condição e ao seu lugar na sociedade. A memória da mulher 
do século XIX está ligada à oralidade, sendo responsabilidade 
dela a transmissão das histórias de família, feitas geralmente de 
mães para filhas. Foi também no século XIX, que as mulheres 
começaram a lutar para serem ouvidas. Nessa época, elas 
formavam 30% da população industrial ativa e, nesse contexto, 
segundo Michelle Perrot, “o proletariado feminino oferece todas 
as características do exército industrial de reserva: emprego 
flutuante, sem qualificação, suas remunerações são inferiores a 
cerca da metade das remunerações dos homens” (2005, p. 156).
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No século XIX, um modo de silenciar as mulheres era pela 
“ordem social”, que separava homens e mulheres de forma 
precisa de acordo com as atividades que poderiam executar, 
dividindo o trabalho, o lugar (escritório para os homens, 
casa para mulheres, e a gestação era colocada de modo a 
impossibilitar essas mulheres de realizar o trabalho). Uma das 
justificativas usadas para diferenciar homens de mulheres foi a 
biológica, uma vez que socialmente se criou uma relação causal 
racionalizando essa dominação masculina sobre a feminina. 
(BORDIEU, 2010, p. 19). No período, intensificou-se a divisão das 
tarefas e a segregação sexual dos espaços a seu ponto máximo. 
Seu racionalismo procurou definir estritamente o lugar de cada 
um. Os lugares acordados às mulheres eram o da maternidade 
e do lar, os quais limitavam totalmente as mulheres (PERROT, 
2005).

Na obra Dominação Masculina, de Pierre Bordieu (2010), 
vemos como e por que se definiu o lugar do homem e da mulher: 
os fatores biológicos eram considerados suficientes para as 
mulheres ocuparem o papel de submissão:

A divisão entre os sexos parece estar “na ordem 
das coisas” como se diz por vezes para falar do 
que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: 
ela está presente, ao mesmo tempo, em estado 
objetivado nas coisas (na casa, por exemplo, cujas 
partes são todas “sexuadas”), em todo o mundo 
social e, em estado incorporado, nos corpos e nos 
habitus dos agentes, funcionando como sistemas 
de esquema de percepção, de pensamento e de 
ação. (BORDIEU, 2010, p. 16)
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A partir dessas reflexões, discorremos sobre as mulheres 
de forma geral e, igualmente, sobre as mulheres escritoras. 
Diferentemente daquelas que faziam parte da burguesia, a 
maioria precisava trabalhar e recebia baixos salários, o que 
culminou em revoltas populares que levaram a criação dos 
movimentos sociais, do sufrágio, entre outros. Entretanto, a 
história da mulher escritora é diferente, visto que, durante os 
séculos XIX e XX, foi produzida uma ruptura do silenciamento que 
lhes era imposto. No artigo “Cultura Patriarcal e Representação 
da Mulher na Literatura”, da escritora Lygia Fagundes Telles 
(2009), observamos que, independente da situação econômica, 
majoritariamente, as mulheres não tinham acesso à educação, 
pois a falta de estudo que lhes era imposta as levava a aceitarem 
as condições patriarcais de dominação.

Assim, explanando de forma breve a história das mulheres, 
damos início à análise do romance L’ingénue libertine, escrito 
por Colette (2019). É de fundamental importância compreender 
o momento em que os livros dessa época eram escritos para 
entendermos o impacto que poderiam causar ou causavam na 
época.

L’ingénue libertine: análise do romance

O romance L’ingénue libertine foi publicado inicialmente 
em 1909 e retrata com riqueza a sociedade francesa do início do 
século XX, representando o modo como as mulheres deveriam 
se comportar diante do casamento e da cultura patriarcal 
dominante nesse período. A personagem principal, Minne, é 
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atrevida e libertinamente, sonha em se juntar com criminosos 
em Paris para se aventurar pelo mundo ao lado de seu grande 
amor, que fazia parte desse bando. Porém, a personagem acaba 
se casando com seu primo Antoine quando adulta e, tendo sua 
vida frustrada, se envolve em relacionamentos extraconjugais 
tentando achar prazeres e aventuras para suprimir a vida apática 
ao lado do marido.

O livro se divide em duas partes: a primeira retrata a 
transição da infância/adolescência de Minne para a vida adulta, 
contando de forma breve como era a vida de uma jovem 
burguesa parisiense, tendo férias no campo e que tinha como 
hobby seduzir seu primo mais velho, que era seu admirador. 
Certo dia, Antoine se declara para Minne, e ela recusa o pedido 
de casamento, dizendo que já estava noiva; entretanto, Antoine, 
mesmo com o coração em pedaços, não acredita nela. Após 
as férias de verão, quando voltam para a capital francesa, 
Minne pensa que seu amor, conhecido como “cabelo de anjo”, 
um perigoso ladrão que assombrava as noites de Paris, vai ao 
seu encontro para então fugirem. É nesse dia que Minne, por 
impulso, sai de sua casa durante a madrugada para encontrá-lo e 
corre muitos perigos. Finalmente consegue voltar para casa, toda 
suja de lama e desmaiada em sua porta; todos pensam que fora 
machucada, abusada ou até mesmo violentada sexualmente, o 
que leva Antoine a crer que realmente tinha a relação com outro 
homem, como lhe dissera outrora.

Na segunda parte, vemos Minne já casada com seu primo 
Antoine e sua mãe já falecida, cultivando um sentimento de 
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solidão e, talvez, arrependimento. Ela questiona-se sobre 
seus relacionamentos extraconjugais, sobre a vida parisiense, 
os jantares furtivos e as relações sociais movidas a interesses 
financeiros. É nesse momento que Minne conhece seu possível 
futuro amante, Maugis. Ela também se vê de mãos atadas 
nas relações extraconjugais, não exercendo nenhum poder 
sobre Courdec ou Maugis (seu segundo amante da história, 
que acaba a rejeitando); a personagem Irène Chalieu também 
exerce influência, visto que ajuda os amantes do grupo de 
amigos a se encontrarem, faz suposições dos possíveis amantes, 
influenciando o meio social ao qual está inserida. Irène Chalieu 
é uma amiga dos personagens citados ao longo do livro, como a 
própria Minne e seu marido. Maugis acaba por rejeitar Minne e 
ela precisa voltar para o seu lar, onde Antoine sempre a espera; 
porém, desconfiado de suas fugas durante a tarde, contrata 
detetives para descobrir uma possível traição. A personagem 
principal consegue distorcer as situações para seu favor e o 
casal acaba partindo para uma viagem, na qual Minne consegue 
finalmente sentir o “gozo” do relacionamento e se descobre 
apaixonada por Antoine, esquecendo qualquer que fosse os 
sentimentos que antes a abatiam. O livro finaliza nos deixando 
livres para imaginar o que pode ter acontecido em um futuro 
entre os dois.

No romance L’ingénue libertine, no que se refere às 
especificidades desse gênero literário, temos uma narrativa 
longa, envolvendo um número considerável de personagens, 



362
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

maior número de conflitos, tempo e espaço mais dilatados 
(GANCHO, 2004, p. 9). Sobre o funcionamento desse gênero:

Até o século XIX, o romance comumente 
apresentava a diegese com princípio delimitados, 
começando por uma apresentação a qual definia 
as personagens, circunstâncias do enredo e 
ambiente, após se prosseguia com a complicação 
e clímax e solução, terminando com o epílogo, 
geralmente quando o leitor é informado sobre o 
destino das personagens. (SOARES, 2007, p. 45)

Assim, podemos ver que o enredo começa nos situando 
onde a narrativa se passa e quanto à caracterização dos 
personagens, mostrando a relação entre Minne e sua mãe.

Minne?...Minne querida, acabe logo com essa 
redação! Minne, assim você vai estragar a vista!

Minne resmunga, impaciente. Já respondera três 
vezes: “Sim, mamãe à mãe que bordava apoiada 
no encosto da grande bergère...

Minne morde a caneta de marfim, tão debruçada 
sobre o caderno que só se vê o brilho dos seus 
cabelos de um louro quase branco e a pequena 
ponta do nariz entre dois cachos que caem. 
(COLETTE, 2019, p. 7)

L’ingénue libertine é narrado em terceira pessoa. No 
que diz respeito ao papel das personagens, estes funcionam 
como agentes da narrativa, visto que depende deles o sentido 
das ações que compõem a trama, que guarda sempre, em sua 
ficcionalidade, uma dimensão psicológica, moral e sociológica, 
como aborda Angélica Soares (2007) em Gêneros Literários.

 Em um romance geralmente detectamos tanto 
personagem principal, considerada protagonista ou herói, 
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quanto personagens secundárias, que podem ser chamadas 
de comparsas (SOARES, 2007, p. 46). Em L’ingénue libertine, 
podemos ver com facilidade que a personagem principal é 
Minne e as personagens secundárias são sua mãe, seu tio e 
seu primo Antoine, bem como os amantes de Minne (Cabelo 
de Anjo, Courdec e Maugis) e sua amiga da grande burguesia 
Irène Chalieu. As personagens secundárias são aquelas menos 
importantes na história, isto é, que têm uma participação menor 
ou menos frequente no enredo (GANCHO, 2004, p. 20).

A narrativa se desenrola dentro do fluxo do tempo, tanto 
no plano da diegese quanto no do discurso (que conforma a 
diegese); como aponta Angélica Soares (2007), este se organiza 
como sucessão de palavras e frases, que podem apresentar os 
fatos cronologicamente ou não. Em L’Ingénue Libertine, podemos 
observar que a autora divide o tempo cronologicamente 
baseando-se na vida da personagem principal Minne. Sendo 
a obra criada em duas partes, a primeira retrata a infância 
e adolescência de Minne, e a segunda a vida de casada da 
personagem com seu primo Antoine.

No livro em estudo, o espaço tem alta relevância, visto que 
a história se passa na cidade de Paris. A personagem Minne, fora 
dos olhares da capital, vivia as aventuras de uma mulher “livre”, 
pois casou-se para cumprir o desejo de sua mãe e logo precisou 
buscar meios para suportar a vida burguesa.

Sobre o tempo da história, este é cronológico, transcorre 
na ordem natural dos fatos no enredo, isto é, do começo para o 
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final. Neste romance, começamos com a infância de Minne até 
o início da fase adulta, quando do início de seu casamento com 
Antoine. Há alguns flashbacks na história, como quando Minne 
relembra a primeira parte contada no livro.

Para analisarmos o romance L’ingénue libertine, precisamos 
mapear como se dava a literatura na Europa, principalmente na 
França durante do século XIX. Segundo Elaine Showalter (1993, 
p. 21), em seu livro Anarquia Sexual, a “resistência às iniciativas 
feministas dava a impressão de ser iminente uma tomada do 
poder pelas mulheres. Na realidade, porém, a retórica da invasão 
feminina do fin de siècle era totalmente desproporcional à 
realidade”. Visto que, mesmo algumas mulheres conseguindo ter 
o poder de publicar livros, ainda eram subjugadas e sofriam com 
as regras da sociedade patriarcal, como foi o caso da escritora 
em estudo, Colette.

As grandes mudanças que a literatura trouxe para o século 
XIX e XX são marcantes, como a ascensão da escrita feminina, 
revoluções políticas e a literatura na Europa, a ascensão da 
escrita feminina e: Além do mais, uma das mudanças mais 
drásticas do fin de siècle foi a transformação do mundo editorial 
e a forma pela qual os mitos literários eram disseminados entre 
os leitores (SHOWALTER, 1993).

 No que tange ao público feminino desse período, 
podemos dizer que havia uma grande resistência à escrita de 
mulheres no geral, pois a sociedade acreditava que, a partir de 
então, mulheres teriam grandes poderes e poderiam modificar 
as regras impostas pela sociedade, inclusive no que se refere ao 
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direito de voto para a classe feminina. Dessa maneira, o sufrágio 
foi um dos movimentos femininos que se preocupava com a 
sociedade, pois: “o voto tornou-se tanto símbolo da mulher 
livre, sexualmente autônoma, quanto o meio pelo qual as metas 
de uma cultura sexual feminista poderiam ser alcançadas” 
(SHOWALTER, 1993, p. 39). 

 Como podemos ver na tese Representações do Feminino 
em Dom Casmurro e The Turn of The Screw, de Linda Catarina 
Gualda (2007), no que concerne às críticas propostas pelo 
feminismo, o mesmo:

Preocupou-se em um primeiro momento em 
desmascarar a misoginia da prática literária – as 
imagens estereotipadas da mulher como anjo ou 
monstro, o abuso literário da mulher na tradição 
masculina e a exclusão da mulher escritora das 
histórias literárias e dos cânones acadêmicos. 
Já na segunda fase, a crítica feminista deixou 
de enfatizar o texto masculino como objeto de 
estudo para se concentrar na re-descoberta 
e na investigação de uma literatura feita por 
mulheres. Na terceira fase passou a exigir não 
só o reconhecimento da produção feminina, 
mas também uma revisão dos conceitos básicos 
do estudo literário, das teorias que haviam sido 
formadas a partir da experiência masculina. 
(FUNCK, 1999, p. 18-19)

Podemos relacionar as obras de Colette com essa trajetória 
do feminismo, pois a autora escreveu obras com personagens 
femininas que, para a época, não cumpriam com os parâmetros 
adequados para a sociedade, como, por exemplo, submissão 
para as figuras masculinas e obrigações domésticas.
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As personagens: entre Eva e Lilith

No que se refere à análise específica das personagens 
dos livros, é possível encontrar várias relações entre o romance 
L’Ingénue Libertine (A Ingênua Libertina) e outras obras do 
mesmo segmento do século XIX. Também encontramos várias 
semelhanças entre a personagem principal Minne com as figuras 
bíblicas Eva e Lilith, embasando-nos teoricamente a obra de Vera 
Paiva (1993), Evas, Marias e Liliths: as voltas do feminino. Assim, 
podemos ver as questões entorno das traições de Minne:

Dois anos de casamento, e três amantes...
Amantes? Será que pode chamá-los assim em sua 
memória? Ela só lhes concede uma indiferença 
fracamente vingativa, a esses que provaram 
junto dela a convulsiva e curta felicidade que ela 
busca com uma persistência já desencorajada. Ela 
os esquece, e relega-os a um canto cinzento da 
memória, onde seus traços e nomes se apagam... 
Uma só lembrança clara, da cor viva de um corte 
recém-feito; sua noite de núpcias.
(COLETTE, 2019, p. 76)

No livro Evas, Marias, Liliths: as voltas do feminino, temos 
a definição da personagem bíblica Eva:

Eva é o protótipo da mulher moldada por Deus 
judaico-cristão, que sendo Pai e Todo-Poderoso 
quis estabelecer um padrão eterno de conduta 
para a mulher. Propõe a lei dessa tradição que a 
mulher: seja de algum ADÃO, porque foi criada 
de sua costela (pedaço de homem e não criação 
independente de Deus). Seja sua auxiliar e 
companheira: “Não é bom que o homem esteja 
só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda” 
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(Gên. 2,18-19). E que sua posição social esteja 
atrelada à responsabilidade pela preservação 
do casamento e pela felicidade do lar (marido e 
filhos). (PAIVA, 1993, p. 55-56)

No romance, notamos o papel que Minne recebe dessa 
figura angelical, impalpável, uma mulher intocável que somente 
se entrega ao homem que possa lhe dar a segurança, o qual sua 
mãe provavelmente lhe influenciara:

sorri quando os elogios vão para os 
surpreendentes cabelos de Minne ou cora 
violentamente quando um engraçadinho 
interpela sua filha. Na sua vida de formiga-mãe 
não existem outros acontecimentos. Dar um 
padrasto a Minne? Fora de cogitação! Não e não, 
elas viverão sozinhas no hotelzinho do bulevar 
Berthier que papai deixou para sua mulher e 
sua filha... Até o dia, confuso e terrível como 
um pesadelo, em que Minne partirá com um 
cavalheiro de sua escolha... 
(COLETTE, 2019, p. 43)

Observa-se, na relação entre Minne e sua mãe, que esta 
é tão submissa à filha que não precisa sequer ser nomeada na 
história, vivendo por Minne e para Minne; e acaba morrendo de 
tristeza após descobrir sobre as fugas da filha. A personagem da 
mãe é ofuscada todo o tempo, demonstrando o seu apagamento 
na história, o que nos mostra como o aspecto de uma mulher 
que cumpre as regras, que exerce o papel que supostamente, e 
não tem importância.

Ainda no que concerne à Minne e seu papel de Eva, Vera 
Paiva (1993) considera que o casamento na lei judaica significa 
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santificação e separação das coisas impuras, no sentido de evitar 
a degeneração da união dos sexos somente pelo desejo sexual. 
Assim, ao fim da primeira parte da história, quando Minne chega 
à casa desmaiada e que todos da sua família acreditam que possa 
ter acontecido o pior com ela, seu primo Antoine pensa:

O que ele crê, arrasado, é que essa encantadora 
menina serviu de joguete submisso, de boneca 
viciosa, e foi depois brutalizada, ameaçada por 
um miserável, talvez mais de um. Ele chora por 
Minne, chora também por si mesmo, pois ela está 
perdida, aviltada, para sempre marcada por um 
selo imundo. (COLETTE, 2019, p. 67)

Freud, em Estudos sobre a histeria, diz que “havia moças 
que saíam da cama à noite para realizar em segredo algum 
trabalho ou estudo que seus pais lhes proibiam por temer uma 
estafa” (apud SHOWALTER, 1993, p. 65). Na obra de Colette 
(2019), em uma imagem comum aos romances do século XIX, 
Minne foge de casa em busca do seu romance platônico proibido 
e acaba tendo sua vida arruinada. Quando Minne passa a perder 
sua reputação, manchada para a sociedade e a partir da qual 
não poderia estabelecer um “bom” casamento, sua mãe não vê 
outra possibilidade senão a de casá-la com o seu primo Antoine, 
o único homem que aceitaria essa passagem na vida de sua 
esposa. Na segunda parte da história, a personagem principal 
já está casada e encontramos outra remissão à história judaico-
cristã relacionando Minne à Eva. Em sua noite de núpcias 
(caracterizando o tabu da virgindade), quando se deita com 
Antoine, que é caracterizado como uma figura satânica:



369
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

Minne poderia ainda desenhar com o dedo na 
parede de seu quarto a sombra que naquela noite 
caricaturava Antoine: as costas salientes pelo 
esforço, os cabelos em mechas como chifres, a 
barba curta de sátiro, toda a imagem fantástica 
de um Pã cavalgando uma ninfa.
(COLETTE, 2019, p. 76-77)

A figura de Lilith também é delineada no romance, pois 
percebemos que Minne transita entre duas personalidades. No 
capítulo denominado “Eva, Maria, Lilith. Purezas e impurezas”, 
de Vera Paiva (1993), é narrado o modo como ocorre a desunião 
de Adão e Lilith (primeira mulher de Adão), e a passagem de 
quando Lilith foge do marido é exposta da seguinte maneira:

Pergunta ao Pai e o Pai quer saber a causa do 
litígio e compreende que a mulher desafiou 
o homem e, portanto, o divino. “Não a criei da 
cabeça, mas ela se assoberbou... Nem do olho, 
mas ela é ansiosa por ver. Nem do ouvido, mas 
ela é ansiosa por ouvir. Nem da boca, mas ela é 
faladeira. Nem do coração, mas ela é invejosa. 
Nem da mão, mas ela toca em tudo. Nem do pé, 
mas ela é andarilha”. (PAIVA, 1993, p. 62)

E o paradeiro de Lilith também é revelado:
Enfim, Lilith voou para longe, em direção às 
margens do mar Vermelho, depois de haver 
profanado o nome de Deus Pai. No momento 
crucial, o que aconteceu? Lilith- afirmou-se – é 
um demônio. Ora, sabemos pelas Escrituras que 
também a serpente é um demônio, portanto, 
Lilith é o veículo do pecado, da transgressão. 
(PAIVA, 1993, p. 62)
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E não seria essa a figura de Minne? Personagem que ao não 
conseguir sentir prazer com o marido, busca em relacionamentos 
sexuais com outros homens a descoberta de si mesma e do que 
seriam os prazeres mundanos. Podemos associar a imagem de 
Minne a essa dualidade que se insere entre a figura angelical de 
Eva na bíblia, seguida da mulher transgressora “Lilith”, que veio 
antes de Eva; porém, devido ao seu comportamento, foi deixada 
de lado na Bíblia, para não servir como um mau exemplo. Minne, 
pelo próprio título do livro, pode ser vista a partir dessa dualidade, 
pois o título já a indica como a “Ingênua Libertina”, devido a esse 
contraste entre a boa e má esposa, que ora se preocupa com 
o bem-estar do marido, e ora planeja formas de traí-lo ou até 
mesmo puni-lo por não ser interessante o suficiente.

Minne é descrita como uma personagem “limpa”, bela, 
sempre bem vestida, o que não remete à Lilith, pois esta é 
considerada “suja”. Logo, nessa descrição de beleza ela é Eva, 
porém seu ar sedutor tem as características de Lilith. Como 
nos aponta Vera Paiva (1993), a personagem bíblica não quer 
igualdade ou semelhança no sentido de imitar, mas liberdade 
para se separar, movimentar, mudar e ser ela mesma. Também 
é Lilith que pode ser representada como mulher fatal de acordo 
com a imaginação coletiva, a divina criação perdida, a outra 
metade, a que quer viver o amor pleno, sexualmente vivo e ativo 
(PAIVA, 1993, p. 177-178).

Na obra Capitu e a mulher fatal, de Gilberto Pinheiro 
Passos (2003), aborda-se o adultério nos romances do século 
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XIX, sendo esse aspecto de grande importância nos mesmos. Em 
L’ingénue libertine também encontramos essa característica na 
personagem principal Minne, que se assemelha à personagem 
Emma, do romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que, 
entediada com a vida burguesa, procura em relacionamentos 
extraconjugais a felicidade, demonstrando esse papel de 
dominação masculina sobre as mulheres.

Não seriam esses os desejos de Minne? As frustrações da 
mesma se encontram exatamente nesse impulso de ser amada, 
de estar nos braços de alguém que a arrebata. Quando encontra 
com Maugis, Minne consegue sentir essas sensações, porém seu 
amado a rejeita:

— Será que você não queria tentar...?

Ela não se atreve a acrescentar mais nada. Seu 
gordo amigo se levantou com um salto de homem 
jovem e diz, segurando-a pelos ombros:

— Meu pobre amor! Agora sou eu que grito para 
você: “Jamais!” Eu sou um homem velho muito 
encantado por você, mas sempre um homem 
velho! Estou aqui perto de você, o gordo Maugis, 
com sua pança jovial metida no seu eterno colete 
claro, o Maugis e seu uniforme [...] Faça-me a 
única caridade de acreditar que tenho um pouco 
de mérito, e depois vá embora!... Antoine pode 
ficar preocupado... (COLETTE, 2019, p. 130)

Em certo momento da história, Minne reflete sobre suas 
ações, pois acredita estar agindo de forma inadequada, de modo 
que precisa mudar seus comportamentos. 

É preciso pensar. Perfeitamente, é preciso 
pensar, Ainda não sei como. Mas isso não pode 
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continuar assim. Não posso ir de cama em cama 
para dar prazer a outras pessoas, tendo como 
única satisfação dores em todo lugar, meu coque 
por refazer, sem contar os sapatos que quando 
os calços estão frios e algumas vezes molhados... 
Afinal de contas o que é que eu pareço?
(COLETTE, 2019, p. 92)

Esse comportamento também se dá devido às desconfianças 
do esposo, que a vê chegar com os cabelos bagunçados, aflita 
e, quando a questiona, recebe respostas vazias e que acabam 
em discussões quando a esposa nega as acusações de traição. 
Porém, Antoine, desconfiado das mentiras da esposa, procura 
um detetive para segui-la. Entretanto, Minne, que é muito 
esperta, percebe, em suas caminhadas por Paris, a presença 
de seu seguidor e acaba por questionar Antoine quando chega 
a sua casa, sugerindo que ele mesmo a espione. O esposo, 
arrependido, pede desculpas por seus atos e, então, a convida 
para uma viagem na qual Antoine acredita que a possível rejeição 
de Minne corresponderia à escolha por seu amante.

Todavia, Minne, já rejeitada por Maugis, não vê o porquê 
de não ir à viagem, e, então, aceita o pedido do esposo. É nesse 
encontro que ela se percebe conectada com seu esposo Antoine 
e se deita com ele, sentindo prazer nessa relação sexual como 
jamais sentiu:

Mas ele a conduzia, fazendo-a vibrar levemente 
com um ritmo suave, lento, profundo... Minne 
entreabriu os olhos: os de Antoine, ainda 
senhor de si, pareciam procurá-la para além 
dela mesma... Lembrando-se das lições de Irène 
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Chalieu, ela suspirou Ah!Ah! Como uma colegial 
que desmaia, mas logo se calou envergonhada. 
Extasiado, as sobrancelhas franzidas numa dura 
e voluptuosa máscara de Pã, Antoine prolongava 
seu gozo silencioso... “Ah!Ah!, exclamou ela ainda 
sem querer... Pois uma angústia progressiva, 
quase intolerável apertava-lhe a garganta, como 
se soluços fossem irromper a qualquer momento, 
incontroláveis... (COLETTE, 2019, p. 154)

Temos a confirmação da importância deste momento para 
Minne no trecho seguinte:

Minne, sentada no meio da cama desfeita, escuta 
no próprio interior o tumulto de um sangue 
álacre. Ela não inveja mais nada, não tem saudade 
de nada. A vida vai a seu encontro, fácil, sensual, 
banal como uma linda moça. Antoine conseguiu 
tal milagre. Minne espreita o passo do marido e 
se espreguiça. Ela sorri no escuro com um pouco 
de desdém pela Minne de ontem, aquela criança 
obstinada que procurava o impossível. Já não 
existe o impossível. Já não existe mais ficar feliz 
e degustar a vaidade de ser uma mulher como as 
outras... (COLETTE, 2019, p. 155)

Considerações finais

Ao analisarmos as relações entre Minne e personagens 
da obra, percebemos como a protagonista exercia, em muitos 
momentos, um papel de mulher fatal e sedutora com todos, 
tendo as características das personagens de alguns romances do 
século XIX, a exemplo de Madame Bovary. Em várias passagens 
do texto, o olhar da protagonista é citado como um artificio que 
ela possui.
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No século XIX, o sexo feminino não tem o direito 
da livre expressão de sentimentos. Olhar é um 
meio de dar a conhecer sem o compromisso da 
palavra que, mais social e marcante, vincula de 
modo imperioso. (PASSOS, 2003, p. 38)

Minne também é personagem pública, não uma simples 
esposa que tem os afazeres de cuidar da casa. Ela também exerce 
influência e precisa fazer suas compras e passeios para obter 
informações com Irène Chalieu. Uma das facetas da Mulher 
fatal, a cortesã, encontra seu locus preferido na rua, no teatro, 
no apartamento elegante – largamente frequentado por uma 
fauna social variada, descontínua e de intimidade desrespeitosa 
(PASSOS, 2003, p. 40). Logo, uma das variações de Minne é 
essa personagem que frequenta os mundanismos parisienses, 
assumindo esse papel da mulher fatal. É possível perceber o 
prazer que Minne sente ao sair de casa e se deparar com Courdec 
ou outros homens que a desejam, ou mesmo tentando fugir ao 
encontro de Maugis.

O olhar público agrada à moça e contamina o marido. A 
ligação entre ambos, já sacramentada, necessita de expansão 
aguda na sociedade. A vida externa penetra o casamento e 
constitui um índice da futura relação com o outro (PASSOS, 
2003, p. 41). Neste caso, o outro é Maugis. Mesmo Antoine não 
tendo um suspeito específico, acredita que Minne o trai, sente 
ciúmes e também culpado pelos próprios ciúmes.

Existem os homens que Minne repudia, como o tio Luzeau; 
outros pelos quais ela sente pena, como tio Paul. Os que são 
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loucos por ela, como Courdec e seus ex-amantes, ou mesmo 
Antoine, sobre os quais ela exerce influência e que causam nada 
além de nojo, ou pena. No caso de Maugis e Cabelo de Anjo, 
o que a comove nas relações com eles é a impossibilidade de 
tê-los, é a recusa que estes têm da pessoa dela; principalmente 
Maugis, para o qual ela se entrega, fica nua em seu colo e ele a 
rejeita totalmente, pedindo que ela vá ao encontro do marido.

Minne somente percebe um carinho por Antoine quando 
esse lhe dá o que ela sempre desejou. Entretanto, o livro 
termina nos deixando em dúvida sobre o futuro de Minne, pois, 
apaixonada pelo marido, a mesma recebe a notícia de que seu 
ex-amante tentou se matar, sendo ela provavelmente a razão 
de tal façanha. Quando Antoine leva o caso até Minne, que 
reage com leveza, dizendo apenas: “Talvez... não me lembro 
mais, querido!” (COLETTE, 2019). O final dessa obra nos deixa a 
imaginar o que poderia ocorrer futuramente na relação dos dois, 
se Minne realmente se sente apaixonada por Antoine e qual o 
fim teriam eles com essa relação.

Apesar de o desfecho parecer “um final feliz”, o livro nos 
dá a visão de aceitação de Minne, que vê a dificuldade que 
passaria para conseguir arrumar um caso extraconjugal que a 
satisfizesse ou ao se separar para ficar com outro homem. Isso 
nos mostra como o patriarcado instituído na época levava a 
mulher a ter somente uma opção: ficar com seu marido, pois a 
separação a levaria à falência financeira, mancharia seu nome, 
sua reputação e, ainda, à impossibilidade de um futuro feliz com 
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qualquer pessoa que fosse pós-separação. Tal conclusão da obra 
nos mostra as dificuldades que as mulheres sofriam durante o 
século XIX, mesmo sendo de classe privilegiada.
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A REPRESENTAÇÃO DO FEMININO SOB 

A ÓTICA DA MULHER E DO HOMEM 

COMO AUTORES

João Victor Borges de Andrade

“Deus é Mãe
E todas as ciências femininas

A poesia, as rimas
Querem o seu colo de madona

[...] Deus há de ser fêmea.”
Elza Soares (2018)

Ao longo de seu trajeto histórico, a figura feminina é 
excluída, diminuída e silenciada em virtude de preconceitos 
socialmente institucionalizados. No entanto, desde as primeiras 
décadas do século XIX, as mulheres conseguem levantar 
sua primeira bandeira: o direito básico de ler e escrever, e, 
posteriormente, com o movimento feminista, a conquista do 
direito de frequentar a universidade, escolher profissão etc. 
(DUARTE, 2003).

A despeito dessas e de outras conquistas políticas, 
econômicas e socioculturais, as quais vêm ocorrendo 
paulatinamente, a imagem feminina ainda é retratada muitas 
vezes na literatura e na música dentro dos padrões patriarcais, 
revelando uma condição passiva de mulher, diante da opressão 
marcada pelo machismo e conservadorismo. Cabe ressaltar, 
no entanto, que tal representação respinga sobre muitas áreas 
artístico-culturais, mais especificamente no campo ficcional.
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Entretanto, antes mesmo de recortar ou ressignificar 
alguns acontecimentos históricos por meio da linguagem, que 
abordem essa representação de efeitos de feminino na escrita 
da mulher e do homem, é importante tomar um conceito central 
para a reflexão e o direcionamento deste artigo, sendo ele o 
“feminino” na literatura brasileira, mas ainda mais importante é 
não apenas tomá-lo como um mero conceito aplicável, mas, sim, 
um termo a ser problematizado a partir de seu funcionamento 
na língua, até hoje.

Ao mencionar o “feminino” nos dicursos, para muitos, tal 
termo trata-se de um específico gênero na sociedade: o da mulher, 
que pode ser algo plural e universalmente representável. Mas 
quem seria esse indivíduo que compõe esse lugar de “feminino”? 
Quem é esse ser projetado na história que se difere do sexo 
masculino? Essa figura é construída unicamente como mulher, a 
partir de quais condições? É possível representar todas as posições 
de mulheres em uma única palavra? Tais questionamentos só 
podem ser ainda mais problematizados, partindo do pressuposto 
de que, ao citarmos o feminino, historicamente reiteramos a 
construção de um corpo branco, esvaziado de sexo (KEHL, 1992) 
e castrado de masculinidade, um corpo que luta para ocupar e 
para narrar. Sendo assim, uma palavra como “feminina(o)” não 
consegue representar discursivamente todas as especificidades 
e as diferentes construções corpóreas de mulheres presentes 
em uma sociedade, inclusive no campo literário e ficcional.

Por isso, é importante iniciar as discussões no presente 
artigo partindo de uma presunção de que o mesmo não tenta 
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enquadrar todas as relações de feminino, mas, sim, partir de 
dois diferentes efeitos de sujeito feminino, dando voz a duas 
mulheres presentes em duas tessituras textuais contemporâneas, 
escolhidas para comporem o corpus desta análise. Sendo um 
deles um conto de autoria feminina e o outro uma composição 
musical de autoria masculina, ambos gêneros textuais permeados 
pela mesma temática: a representação do feminino nos textos 
literários, descrita por ambos os gêneros, masculino e feminino.

É válido ressaltar que, para que as vozes de algumas 
mulheres pudessem ser ouvidas, ou para que conseguissem 
ao menos um destaque lacônico, hoje em dia foi necessária 
a opressão sofrida por outras, a escravização de outras, a 
sexualização de outras, a luta de classe de outras. Mas quem 
foram/são essas outras? Essas outras não conseguiram espaço na 
história? Ao revelarmos uma posição, automaticamente velamos 
as “outras”, pois a história não é linear nem livre de indução, e 
até mesmo os discursos imersos nela também não.

Partindo para uma concepção mais analista de discurso 
(mas não a tomando como foco principal), para melhor 
significar e gerar efeitos de sentido sobre esses apagamentos e 
silenciamentos de vozes femininas, citamos Eni Puccinelli Orlandi 
(2015) – teórica da Análise de Discurso –, que nos faz refletir 
sobre o discurso e as relações entre sujeito que discursa e sua 
forma histórica, afirmando que:

A forma-sujeito histórica que corresponde à da 
sociedade atual representa bem a contradição: 
é um sujeito ao mesmo tempo livre e submisso. 
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Ele é capaz de uma liberdade sem limites e 
uma submissão sem falhas: pode tudo dizer, 
contanto que se submeta à língua para sabê-la. 
Essa é a base do que chamamos assujeitamento. 
(ORLANDI, 2015, p. 48)

Considerando esse assujeitamento, portanto, dos 
indivíduos à língua, mais precisamente das mulheres e suas 
diferentes posições enquanto mulheres que discursam, é possível 
lembrar de que bastou uma única mulher a ser alfabetizada e 
ter acesso ao letramento que, imediatamente, inúmeras outras 
se apoderaram da leitura, da escrita e, em consequência, da 
crítica (DUARTE, 2003). Tal crítica considerada “crítica feminina” 
começa a apresentar força em seus discursos, não somente no 
Brasil, mas no mundo todo, ou por meio da influência de outras 
mulheres que já vivenciavam o embate pelo foco, como no caso 
de Virginia Woolf (1882-1941), em Um teto todo seu (1928) e 
Simone de Beauvoir, com O segundo sexo (1940). Em suas obras, 
elas discutiam:

A recusa, por parte da crítica masculina, de 
algumas escritoras, pela concepção, até final 
do século XIX, de que as obras femininas são 
marcadas por uma feminilidade como expressão 
de um narcisismo/sentimentalismo exacerbado. 
Outra suposição da crítica masculina é indagada 
por essas pensadoras, no que tange à conjectura 
de que a escrita feminina produz uma literatura 
que não se equipara em qualidade estética 
à elaborada pelos homens, uma vez que 
acreditavam que elas não possuíam a mesma 
capacidade intelectual.
(SOUSA; DIAS, 2013, p. 157)
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Entretanto, essa crítica a partir da escrita feminina só é 
iniciada nos anos 1970, quando a mulher dá início à sua marca 
literária, um período de maior destaque revolucionário feminista, 
no país, fruto de posicionamentos políticos de mulheres contra o 
governo e a demarcação de seu fixo território na história. Após 
percebermos o destaque e o surgimento dessas mulheres na 
literatura, damos luz a outras problemáticas: podemos assim 
mesmo dizer que essa escrita de mulheres se considera uma 
“literatura feminina”?

Esse conceito de “literatura feminina” acaba gerando 
embates sobre a significação, pois conseguimos classificar, ainda 
hoje, a literatura como feminina por ser escrita por mulheres? 
Quais os préconstruídos por detrás desse “feminino” constituído? 
Para tais inquietações, Nélida Piñon (2017) problematiza essa 
categorização de “literatura feminina” produzindo diferentes 
efeitos de sentido sobre algumas críticas literárias atuais que 
acreditam ser necessária uma demarcação. Para isso, Piñon 
ressalta:

A escrita é, por natureza, ambígua. Portanto, ela 
circula pelos sexos do mundo. A escrita reflete o 
que nós somos. E ela não aprisiona pelos gêneros. 
Escrever é obrigatoriamente visitar o coração 
do pensamento. A mulher, embora recente no 
mundo canônico da cultura, é herdeira de todos 
os saberes humanos. Ela tem um coração tão 
polissêmico quanto o coração masculino. Você 
não fala em literatura masculina; você fala em 
literatura, e de preferência boa literatura. Eu 
acho que a literatura da mulher ocupa todos os 
espaços da humanidade. Isto dito, o que há são 



382
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

características, não de mulher e de homem, mas 
de escritor. Se fosse assim, como Flaubert teria 
podido escrever Madame Bovary (1856) e ter 
dito com todo orgulho: “Eu sou Emma”. Se ele 
tinha coragem de dizer que era Emma, eu tenho 
coragem de dizer que sou o quê? Um personagem 
masculino. (2017, sem paginação)

Mas e se, ao contrário desse embate classificatório, 
refletirmos sobre os motivos que se dão para tais classificações 
e demarcações da literatura escrita por mulheres? Constância 
Lima Duarte (2017) assegura que a literatura, ao longo de seu 
percurso histórico, foi totalmente representada e dominada 
por homens, sendo assim, vê-se inútil a necessidade de 
enaltecimento da posição do homem como superior, pois isso 
já nos é imposto, subjetivamente na sociedade, utilizando-se da 
diferença anatômica como uma justificativa natural para a divisão 
social de gêneros (BOURDIEU, 2007). Por isso, a existência de 
variadas classificações dos dizeres femininos, sendo elas simples 
tentativas de delimitação de espaço na história e enfoque de 
vozes na literatura.

Para melhor problematizar essa representação de figura 
feminina na literatura, foram escolhidos dois textos de dois 
autores distintos, sendo o conto “A Moça Tecelã”, de Marina 
Colasanti (2015), e a canção “A História de Lily Braun”, de Chico 
Buarque (1982), como exercício de análise. Tais textos foram 
escolhidos a partir dos efeitos de sentido que produzem e as 
diferentes representações femininas que ambos manifestam, 
sendo também um dos objetivos principais deste artigo.
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Desse modo, para que seja possível iniciar uma análise, 
é válido perguntar: Na história o que mais é revelado senão 
as marcas de inferioridade da mulher e o modo como poucas 
mulheres se emanciparam do jugo exasperante do homem 
soberano? (WOLLSTONECRAFT, 2016); A submissão deu-
lhes a força para resistir a outras forças, ou essa se tornou a 
única condição? Para Alfredo Bosi, “resistência é um conceito 
originariamente ético, e não estético [...] é opor a força própria à 
força alheia” (1996, p. 11) insistindo e não desistindo.

.

Trazendo tais reflexões para o campo ficcional e narrativo, 
Bosi  ainda afirma que “a idéia de resistência, quando conjugada 
à de narrativa, tem sido realizada de duas maneiras que não se 
excluem necessariamente: (a) a resistência se dá como tema; (b) 
a resistência se dá como processo inerente à escrita” (1996, p. 
13). Desta maneira, considerando essas noções de resistência 
como tema ficcional e de resistência como processo constitutivo 
da escrita de ficção, a imagem feminina protagonista de cada 
tessitura foi analisada, buscando promover aproximações e 
distanciamentos entre ambas.

Em “A história de Lily Braun”, de Chico Buarque (1982), a 
partir de um estudo de suas condições de produção, podemos 
obter informações de que Lily Braun foi uma personagem 
construída para um musical de nome O grande circo místico, de 
1983. “A inspiração para esse  espetáculo foi poema homônimo 
de Jorge de Lima, pertencente à obra A túnica inconsútil, de 
1938” (FELICIO; RODRIGUES, 2013, p. 165). Esses elementos 
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constitutivos se fazem presentes na narrativa realizada em 
primeira pessoa pela protagonista, definindo já nos primeiros 
versos uma posição ímpar de mulher em relação a outras da 
época:

Como num romance

O homem dos meus sonhos

Me apareceu no dancing

Era mais um

Só que num relance

Os seus olhos me chuparam

Feito um zoom. (BUARQUE, 1982, grifos nossos)

Tais reflexões são iniciadas principalmente ao percebermos 
o espaço que a protagonista ocupa logo no início da narrativa, 
um “dancing”. Sendo um lugar no qual mulheres da época eram 
repudiadas por habitarem sozinhas ou sequer acompanhadas de 
seus maridos, por ser um local de predominância masculina. E é 
desse mesmo local que a protagonista narra seu encontro com 
um “homem dos sonhos” e descreve o flerte estabelecido entre 
os dois. Lily Braun, ao narrar o envolvimento com o “homem dos 
seus sonhos”, nos ajuda a constituir uma imagem de “homem” 
que, mesmo no início da narrativa, já apresenta força para 
colocá-la numa posição de propriedade pessoal, como um corpo 
capaz de ser possuído apenas para seu “uso” exclusivo:

Abusou do scotch

Disse que meu corpo

Era só dele aquela noite
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Eu disse please

Xale no decote

Disparei com as faces

Rubras e febris. (BUARQUE, 1982, grifos nossos)

Tal dominação masculina sobre o corpo de Lily Braun nos traz 
elementos de apoio a presumir quais poderiam ser as condições 
posteriores desse romance iniciado pelos personagens. Nas 
próximas estrofes, o homem pelo qual Lily Braun se apaixona 
exibe um comportamento romântico, presenteando-a com 
gestos e regalos, mas logo em seguida a limita em uma posição 
única de esposa:

Como amar esposa

Disse ele que agora

Só me amava como esposa

Não como star

Me amassou as rosas

Me queimou as fotos

Me beijou no altar.
(BUARQUE, 1982, grifos nossos)

A partir deste momento, o “homem dos sonhos” não a 
ama mais por ser “star” (uma estrela, uma artista), mas somente 
como esposa, sentenciando-a a um destino e beijando-a no altar. 
Agora, Lily Braun passa de mulher sozinha no “dancing” para 
cumprir outro papel, pois “a esposa casta e mãe séria precisa 
considerar seu poder de agradar apenas como complemento 
exterior de suas virtudes e o afeto de seu marido como um dos 
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confortos que tornam sua tarefa menos difícil e sua vida mais 
feliz” (WOLLSTONECRAFT, 2016, p. 48-49). Felicidade essa que 
é negada à protagonista e representada na última estrofe da 
canção:

Nunca mais romance

Nunca mais cinema

Nunca mais drinque no dancing

Nunca mais cheese

Nunca uma espelunca

Uma rosa nunca

Nunca mais feliz. (BUARQUE, 1982, grifos nossos)

Neste trecho final da canção, Chico Buarque (1982) 
encerra a história da personagem Lily Braun utilizando negações 
como “nunca mais”, anulando qualquer tipo de perspectiva 
otimista acerca de um futuro feliz. Sendo assim, Lily Braun se 
dá conta do seu relacionamento abusivo, que não a permite 
mais ser estrela, romântica e, ao menos, visitar os lugares que 
visitava, pois agora já não poderia ocupar os mesmos lugares 
que mulheres desacompanhadas visitavam e, sim, apenas os 
lugares em que uma esposa se deve ocupar, o lugar de submissa, 
por conseguinte, “nunca mais feliz”.Ao analisarmos a primeira 
protagonista descrita por Chico Buarque (1982), é importante 
ressaltar os elementos da obra e as pressuposições realizadas 
a partir de um gesto de leitura do desfecho. Desfecho esse 
construído por um homem, Chico Buarque (1982), que escreve e 
que dita o destino narrativo, utilizando o símbolo feminino que 
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desde sempre (re)existe. Desse modo, podemos supor que nessa 
tessitura “a resistência se dá como tema” (BOSI, 1996) na ficção.

No segundo texto analisado, Marina Colasanti (2015) inicia 
a apresentação de sua protagonista, A moça tecelã, dando 
margens ao leitor para uma reflexão sobre a personagem. Desde 
o título e logo no início do conto, conseguimos perceber uma 
perspectiva de mulher, diferente de Lily Braun, a partir de sua 
função cumprida enquanto mulher na sociedade e na narrativa: 
uma moça sem nome que tece. Ao mesmo tempo, ao refletirmos 
sobre essa posição de mulher, é impossível não evocarmos uma 
memória histórica de mulher que tece, costura e que cumpre 
seus deveres enquanto mulher tradicional.

Pois, como afirma Wollstonecraft (2016), em Reivindicação 
dos direitos da mulher, todas as jovens, cerca de duzentos anos 
atrás, construídas para serem tradicionais, deviam dedicar 
grande parte do seu tempo para a costura, para que pudessem 
no futuro confeccionar as roupas de seus filhos e marido. E é 
a partir desses elementos que também elaboramos os pré-
conceitos acerca da protagonista que tece em “A moça tecelã”.

No conto de Marina Colasanti (2015), é possível perceber 
a presença de um elemento maravilhoso: o tear, companheiro 
principal da protagonista e mencionado em quase toda a 
sequência narrativa. Esse mesmo ato ajuda a protagonista a 
dar continuidade aos fatos e é utilizado para marcar tempo e a 
descriçao do espaço:

Assim, jogando a lançadeira de um lado para 
outro e batendo os grandes pentes do tear para 
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frente e para trás, a moça passava os seus dias. 
Nada lhe faltava. Na hora da fome tecia um lindo 
peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe 
estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede 
vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava 
o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de 
escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o 
que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. 
(COLASANTI, 2015, sem paginação, grifos nossos)

Sob um gesto de leitura do trecho, podemos assim presumir 
que a protagonista tecia sua realidade, pois “tecer era tudo o 
que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer”. Mesmo possuindo 
uma única função a se fazer todos os dias, a moça apresenta 
certo contentamento sobre sua rotina, mas, ao perceber que 
“nada lhe faltava”, “ela própria trouxe o tempo em que se sentiu 
sozinha, e pela primeira vez pensou em como seria bom ter um 
marido ao lado” (COLASANTI, 2015, sem paginação). Ao se dar 
conta de tal realidade tecida por ela mesma, tenta inserir em sua 
própria narrativa outro personagem: o homem.

Ao ceder o direito de criação à protagonista, Marina 
Colasanti (2015) problematiza e nos dá a liberdade de elaborar 
relações históricas e culturais sobre processos de criação. Na 
cultura cristã, por exemplo, retomamos uma retórica de que 
o mundo é algo elaborado por um criador principal, sendo 
ele um homem, até mesmo a criação de outro ser (mulher), 
externo aquele já existente (homem) se fez sob resultado de 
uma “costela” do homem. Porém, ao conceder essa criação 
ao homem, caberia ao ser secundário/mulher “carregar” essa 
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responsabilidade. O homem, portanto, sempre se deu como 
criador e, ao subverter essa retórica, trazemos problematizações 
emblemáticas, mas, necessárias. E essa criação, na narrativa, se 
sequencia da seguinte forma:

E aos poucos seu desejo foi aparecendo, chapéu 
emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, 
sapato engraxado. Estava justamente acabando 
de entremear o último fio da ponta dos sapatos, 
quando bateram à porta. Nem precisou abrir. O 
moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu 
de pluma, e foi entrando em sua vida. Aquela 
noite, deitada no ombro dele, a moça pensou 
nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda 
mais a sua felicidade.
(COLASANTI, 2015, sem paginação, grifos nossos)

A partir desse desejo da protagonista de aumentar 
ainda mais sua felicidade, sentimento esse baseado em um 
marido e filhos e não em si mesma, conseguimos contestar 
tal posicionamento, com um questionamento: sua própria 
companhia não seria capaz de contemplar a sua própria 
felicidade?

E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem 
tinha pensado em filhos, logo os esqueceu. 
Porque tinha descoberto o poder do tear, em nada 
mais pensou a não ser nas coisas todas que ele 
poderia lhe dar. — Uma casa melhor é necessária 
– disse para a mulher. [...] Mas pronta a casa, já 
não lhe pareceu suficiente. — Para que ter casa, 
se podemos ter palácio? – perguntou. [...] Tecia e 
entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes 
acompanhando o ritmo da lançadeira.  Afinal 
o palácio ficou pronto. [...] Sem descanso tecia 
a mulher os caprichos do marido, enchendo o 
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palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de 
criados. Tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo 
que queria fazer.
(COLASANTI, 2015, sem paginação, grifos nossos)

Assemelhando-se à narrativa de “A história de Lily Braun”, 
de Chico Buarque (1982), a protagonista tecelã também se 
depara com um amor de um homem baseado em conveniências, 
que impõe sobre a mulher o que se deve fazer ou acontecer, 
oprimindo-a e entristecendo-a. Mas, diferenciando-se de Lily 
Braun, a moça tecelã traz à narrativa uma autorreflexão sobre sua 
própria condição passiva de mulher, o que a leva a desfazer-se 
dos luxos e caprichos ordenados pelo marido e das idealizações 
românticas sobre seu relacionamento:

E pela primeira vez pensou em como seria bom 
estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. 
Levantou-se enquanto o marido dormia sonhando 
com novas exigências. E descalça, para não fazer 
barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-
se ao tear.  Desta vez não precisou escolher linha 
nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário, 
e jogando-a veloz de um lado para o outro, 
começou a desfazer seu tecido. [...] E novamente 
se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim 
além da janela. [...] o marido, estranhando a cama 
dura, acordou, e, espantado, olhou em volta. Não 
teve tempo de se levantar. [...] Rápido, o nada 
subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o 
emplumado chapéu.
(COLASANTI, 2015, sem paginação, grifos nossos)

Ao destecer a criação de marido ou de uma tentativa 
de felicidade para si, “a moça” se rebela sobre sua posição, 
percebendo “que sua alienação era apenas condição de felicidade 
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conjugal. Depois de entender que no código do marido o amor 
mais apaixonado só iria até onde fossem as conveniências” 
(KEHL, 1992, sem paginação). Retornando às suas atividades 
naturais, narrando e tecendo seus dias.

Em “A história de Lily Braun”, a protagonista da canção 
de Chico Buarque (1982) difere-se da personagem de Marina 
Colasanti (2015), pois, ao analisarmos de modo comparativo os 
desfechos de ambas, é possível perceber que Lily Braun acaba 
perdendo o controle sobre sua própria vida ao submeter-se às 
regras sociais do casamento, já em “A moça tecelã” sob uma 
reflexão de seu condicionamento restrito doméstico e a luta 
pela conquista da ressignificação do seu destino, fica claro que 
a moça tecelã é dona de seu próprio destino, é ela quem acaba 
por decidir o seu futuro, pois tem em suas mãos o poder de 
criar e de desfazer sua criação. Entretanto, tais discrepâncias 
só podem ser percebidas a partir dos desfechos presentes nas 
narrativas e em como os autores direcionam o final conclusivo 
de cada protagonista.

Sendo assim, os resultados obtidos por meio de um 
exercício de análise são de que tais representações femininas 
protagonistas diferem-se, destinando a protagonista de Marina 
Colasanti (2015) a um futuro mais otimista que a de Chico 
Buarque (1982), de acordo com seu relacionamento e seu 
contato infeliz com um homem abusivo, que a faz desconstruir 
e destecer todos os planos e ações realizadas. Reafirmam a 
resistência da representação da mulher na literatura e na história, 
e mostram que a protagonista de Marina Colasanti não apenas 
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possui o poder da criação do homem, como também o poder de 
cancelar sua existência, desvencilhando-se de uma história cuja 
simbolização da mulher é dada de maneira subalterna.

É válido ressaltar que, após a leitura de todo o percurso 
feminino apresentado, conseguimos concluir, portanto, que 
não somente a protagonista de “A moça tecelã” mas todas as 
mulheres reais ou ficcionais, ao longo da história, possuíram 
e continuam possuindo o poder da criação. Sendo assim, ao 
refletirmos sobre esse poder de criação da mulher e baseando-
se na crença de que a criação é uma condição culturamente  
provinda do divino (Deus), logo, presumimos que “Deus é mulher 
[...] Deus há de ser...” (SOARES, 2018).

Outro resultado que tal exercício consegue demonstrar, 
também, é que a ficção de autoria feminina valida a tese de 
resistência conforme a literatura de Bosi (1996), no que concerne 
à resistência no processo de criação/escrita. Defendemos 
especificamente, neste trabalho, a resistência da mulher contra 
os padrões patriarcais na escrita ficcional de cunho feminino, 
distinta da resistência utilizada apenas como tema ficcional na 
obra de Chico Buarque (1982).
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O RETRATO DA BRUXA E DO 

INQUISIDOR NO CONTO “A 

FEITICEIRA”, DE INGLÊS DE SOUSA

Leandra Francieli Silva dos Santos

O livro Contos Amazônicos, de Inglês de Sousa, publicado 
em 1893, é o objeto de estudo da minha pesquisa iniciada em 
2018, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais (FAPEMIG), e que está agora na sua segunda 
etapa graças ao suporte financeiro da Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A obra 
desenvolve as lutas políticas e sociais, além da influência católica, 
vividas no século XIX, na parte norte do Brasil, desfazendo 
a ideia de inferioridade da região e descrevendo sua imensa 
diversidade e costumes. O objetivo é estudar o livro enfocando 
as mulheres consideradas hereges, como as feiticeiras, as loucas 
e as endemoniadas, e buscando comprovar que a estrutura dos 
contos, com seus personagens regionalistas, evoca os resquícios 
da Inquisição portuguesa do século XVIII.

Na obra, constituída por nove contos que parecem ser 
narrados em uma roda de causos, existem quatro histórias 
que mostram uma figura feminina vilipendiada. O primeiro é 
o “Voluntário”, no qual uma moça louca canta uma quadrilha 
popular pelas ruas de Santarém; o segundo, “A feiticeira”, relata 
a história da isolada feiticeira Maria Mucoim; no terceiro conto, 
“Amor de Maria”, há uma feiticeira que produz poções do amor; 
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e em “Acauã”, Inglês de Sousa nos apresenta uma jovem com 
traços de serpente.

Apesar de atualmente analisar o conto “Amor de Maria”, 
falarei a respeito do segundo conto-causo do livro, “A feiticeira”, 
sobre o qual me debrucei na primeira parte da pesquisa e cujo 
estudo me proporcionou uma bagagem interessante acerca do 
assunto “Inquisição” e me ensinou um novo modo de olhar para 
um conto, esses aprendizados adquiridos estão a ajudar-me no 
decorrer da nova etapa do trabalho.

“A feiticeira” conta a história do delegado Antônio de 
Sousa e de Maria Mucoim. A personagem Antônio de Sousa é:

Um desses moços que se gabam de não crer em 
nada, que zombam das coisas mais sérias e riem 
dos santos e dos milagres. Costumava dizer que 
isso de almas do outro mundo era uma grande 
mentira, que só os tolos temem o lobisomem e 
feiticeiras. Jurava ser capaz de dormir uma noite 
inteira dentro do cemitério, e até de passear às 
dez horas pela frente da casa do judeu, em sexta-
feira maior. (SOUSA, 2005, p. 25)

No ano de 1873, um assassinato o leva ao Paranamiri de 
cima. “Realizada a prisão do criminoso, a convite do Ribeiro, que 
é o maior fazendeiro do Paranamiri, resolveu o tenente delegado 
lá passar alguns dias, a fim de conhecer, disse ele, a vida íntima 
do lavrador da beira do rio” (SOUSA, 2005, p. 28).

É durante esse tempo que Antônio de Sousa tem 
conhecimento de Maria Mucoim, uma famosa e temida feiticeira 
das redondezas. Após finalmente vê-la durante uma de suas 
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caçadas junto a Ribeiro, decide que irá descobrir mais sobre ela. 
No dia seguinte, vai até a casa da feiticeira e, ignorando o pedido 
da moradora para que fosse embora, a invade. Quando ameaça 
entrar no segundo cômodo da cabana, no quarto de Mucoim, a 
situação se agrava:

Mas aí a resistência que a tapuia ofereceu à sua 
ousadia foi muito mais séria. Colocou-se de pé, 
crescida e tesa, à abertura da parede, e abriu os 
braços, para impedir-lhe com o corpo a indiscreta 
visita. Esgotados os meios brandos, Antônio 
de Sousa perdeu a cabeça, e, exasperado pelo 
sorriso horrendo da velha, pegou-a por um braço, 
e, usando toda a força do seu corpo robusto, 
arrancou-a dali e atirou-a ao meio da sala de 
entrada. A feiticeira foi bater com a fronte no 
chão, soltando gemidos lúgubres.
(SOUSA, 2005, p. 35-36)

Assustado com o que encontra no aposento, o jovem corre 
de volta à fazenda. Com a tempestade que cai no lugar, o rio 
Paranamiri transborda, obrigando o delegado a fugir momentos 
depois de chegar à casa de Ribeiro. Sem encontrar o fazendeiro e 
sua família, ele se põe a nadar. No momento em que suas forças 
estão prestes a acabar, Antônio de Sousa enxerga uma canoa se 
aproximando. Quem está dentro dela é Maria Mucoim.

Por meio desse breve resumo, pretendo situá-los na 
história, para que possa, então, com a ajuda de alguns teóricos 
como Pierre Brunel, Jean Delumeau e Anita Novinsky, analisá-la 
de forma mais aprofundada, de modo a comprovar as hipóteses 
de que a personagem Maria Mucoim é a representação do 



397
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

imaginário popular da bruxa de feições disformes e pactuária 
do demônio, e Antônio de Sousa, uma alegoria do Inquisidor, 
responsável por perseguir e punir as bruxas e hereges.

Antes de tudo, é bom salientar que o simples fato de 
Mucoim ser mulher se faz importante quando observado que 
parte expressiva dos condenados por bruxaria e feitiçaria pela 
Inquisição pertencia ao sexo feminino. Esse acontecimento não 
é fruto de uma eventualidade, como se possa imaginar, mas, sim, 
de uma estrutura misógina que se valia de explicações científicas 
e bíblicas de estudiosos e teólogos da época.

 Era comum atribuir à constituição física feminina, que seria 
defeituosa, o motivo da sua inclinação às práticas demoníacas. 
Em O martelo das feiticeiras, Heinrich Kramer e James Sprenger 
afirmam que “houve uma falha na formação da primeira mulher, 
por ter sido ela criada a partir de uma costela recurva, ou seja, 
uma costela do peito, é, por assim dizer, contrária à retidão do 
homem” (2015, p. 124). Essa seria a razão do porquê a mulher 
é mais emotiva e sensível do que o homem, o que a tornaria 
menos racional e mais suscetível às más influências, do porquê 
ela “Tem ‘afeições e paixões desordenadas’ que se desencadeiam 
na inveja e na vingança, os dois principais móveis da feitiçaria” 
(DELUMEAU, 1989, p. 327).

Tendo esclarecido como o fator gênero é relevante nesta 
nossa análise da personagem principal do conto em relação com 
a História, também se faz mister evidenciar a pertinência de a 
Maria Mucoim ser uma tapuia, visto que essa particularidade 
contribui para uma visão desvalorizada da protagonista por 
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parte dos outros personagens, visão esta que provém de séculos 
atrás, do período do “Descobrimento”.

Quando os europeus aportaram na América defrontaram-
se com um povo bastante diferente, cujas especificidades 
fizeram com que as criaturas monstruosas, que, antes das 
Grandes Navegações, acreditava-se existir nas terras longínquas, 
fossem metamorfoseadas nele: “Através dos descobrimentos, 
pois, os monstros não cederam lugar aos homens selvagens, mas 
acrescentaram-se a eles” (SOUZA, 2009, p. 76).

Inicialmente, devido à poligamia, à nudez, à cobiça, ao 
paganismo, ao canibalismo e à preguiça, observados pelos 
portugueses, esses povos foram caracterizados como outra 
espécie de humanidade, uma humanidade anti-humana.

Com a carta de Pero Vaz de Caminha, surgiu a imagem 
do índio como animal; para o português, eles não passavam 
de bons animais: gente bestial e de pouco saber, mas limpa e 
saudável. A ideia de uma animalidade contagiosa transmitida, 
por exemplo, através da mestiçagem, logo apareceu. O fato de 
os colonos portugueses serem aparentemente pouco úteis aos 
jesuítas e representarem um mau exemplo aos índios ajudou na 
estruturação da crença nesse contágio.

Também houve a demonização do ameríndio, assim como 
a do próprio Brasil: “Dizia frei Vicente que o demônio perdera o 
controle sobre a Europa – cristianizada durante toda a Alta Idade 
Média – e se instalara, vitorioso, na outra banda da terra – a 
América e, no texto da epígrafe, mais especificamente no Brasil” 
(SOUZA, 2009, p. 94).
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Apesar dessa idealização demoníaca dos índios, é preciso 
complementar que eles não eram considerados idolátras, pois 
para os europeus, eles não tinham religião, e eram incapazes de 
pronunciar as letras f, l e r justamente por não possuírem fé, lei e rei.

Outro ponto que abordo é a aparência decrépita e 
horripilante que quase sempre vem a nossa mente quando 
falamos em bruxas. O arquétipo da feiticeira nem sempre foi 
depreciativo, em tempos pagãos as mulheres com conhecimentos 
sobre plantas medicinais eram consideradas sábias e belas. É 
com a ajuda do cristianismo que a degradação da parteira e da 
curandeira se inicia e se solidifica. Com o objetivo de diminuir a 
mulher, principalmente as que são suspeitas de bruxaria, e firmar 
a supremacia do homem sobre ela, a Igreja transforma essa 
imagem feminina em algo de dar medo, chegando a consultar o 
Antigo Testamento a fim de provar a inferioridade da mulher por 
meio de suas passagens.

A protagonista de “A feiticeira” segue esse modelo 
pejorativo, como se vê no trecho em que ela é descrita com 
desprezo pelo narrador Estêvão:

O tenente Sousa viu Maria Mucoim uma velhinha 
magra, alquebrada, com uns olhos pequenos, 
de olhar sinistro, as maçãs do rosto muito 
salientes, a boca negra, que, quando se abria 
num sorriso horroroso, deixava ver um dente, 
um só! comprido e escuro. A cara cor de cobre, 
os cabelos amarelados presos ao alto da cabeça 
por um trepa-moleque de tartaruga tinham um 
aspecto medonho que não consigo descrever. 
(SOUSA, 2005, p. 29)
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E as semelhanças entre o conto e o período histórico 
aqui debatido continuam. Ao longo da Inquisição, era comum 
condenações somente com base em testemunhos, e não em 
provas concretas. A justificativa para isso era que a bruxaria, 
por ser uma prática invisível, só poderia ser presenciada pelo 
praticante e pelo afetado, de tal forma que o relato constituiria 
a única – ou uma das únicas – evidência possível do crime. Como 
esclarece Nicolau Emérico, em O manual dos inquisidores: “É 
importante deixar claro que as acusações, mesmo sem provas 
sólidas, eram levadas a sério: ‘Em rigor, bastam dois testemunhos para 
condenar definitivamente em matéria de heresia’” (1972, p. 24).

Em “A feiticeira”, não existe nada que comprove que Maria 
Mucoim é uma bruxa. Assim como na Inquisição, a alegação 
foi considerada verdadeira graças a testemunhos de pessoas 
supostamente confiáveis, que declararam ter presenciado 
atividades mágicas por parte da índia: “Pessoas respeitáveis 
afirmaram-me ter visto a tapuia transformada em pata, quando 
é indubitável que a Mucoim jamais criou aves dessa espécie” 
(SOUSA, 2005, p. 30).

Inglês de Sousa mostrou-se realmente atento aos detalhes 
da História, preocupando-se, inclusive, em adicionar ao conto 
uma breve referência aos sabás, as reuniões de bruxas tão 
recorrentes nos relatos de bruxaria averiguados pela Igreja. 
No excerto, a dança e a presença do diabo em forma animal – 
normalmente um bode –, elementos comumente relacionados a 
esses encontros, são retratados: “Já houve quem visse, ao clarão 
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de um grande incêndio que iluminava a tapera, a Maria Mucoim 
dançando sobre a cumeeira danças diabólicas, abraçada a um 
bode negro, coberto com um chapéu de três bicos, tal qual como 
ultimamente usava o defunto padre” (SOUSA, 2005, p. 33-34).

Além de ser apontada como feiticeira, Maria Mucoim é 
vista como herege. Em seu livro A inquisição, Anita Novinsky traz 
alguns dados sobre o termo, que advém do grego hairesis e do 
latim hairetikis, e informa que ele é empregado para designar 
pessoas que seguem uma “doutrina contrária ao que foi definido 
pela Igreja em matéria de fé” (1982, p. 10).

A heresia de Mucoim, igual a acusação de bruxaria, é 
defendida sem provas concretas, apoiada em comentários de 
que a velha tapuia apenas fingia seguir o catolicismo: “A feiticeira 
trazia ao pescoço um cordão sujo, de onde pendiam numerosos 
bentinhos, falsos, já se vê, com que procurava enganar ao próximo, 
para ocultar a sua verdadeira natureza” (SOUSA, 2005, p. 29).

Da mesma forma que as feiticeiras supostamente viviam 
em lugares ermos, Mucoim mora no meio da floresta, isolada 
do convívio com outras pessoas, mas não completamente só. 
No Dicionário dos mitos, Pierre Brunel diz que “A feiticeira tem 
aliados, particularmente no mundo dos vivos, cúmplices seus, 
usados como intermediários. Quase sempre um animal” (2000, 
p. 354).

Os aliados de Mucoim aparecem quando o delegado 
Antônio de Sousa adentra na sua casa sem permissão, em uma 
ação desrespeitosa e ilegal, e invade o seu quarto, empurrando-a 
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com brutalidade quando ela se coloca a sua frente na tentativa 
de impedir a passagem:

Ao fundo, uma rede rota e suja; a um canto, um 
montão de ossos humanos; pousada nos punhos 
da rede, uma coruja, branca como algodão, 
parecia dormir; e ao pé dela, um gato preto 
descansava numa cama de palhas de milho. 
Sobre um banco rústico, estavam várias panelas 
de forma estranha, e das traves do teto pendiam 
cumbucas rachadas, donde escorria um líquido 
vermelho parecendo sangue. Um enorme urubu, 
preso por uma embira ao esteio central do quarto, 
tentava picar a um grande bode, preto e barbado, 
que passeava solto, como se fora o dono da casa. 
(SOUSA, 2005, p. 36)

Com poucas falas, duas para ser mais precisa, ambas, 
pedidos para que o delegado Antônio de Sousa se retirasse 
de sua casa, Mucoim é o retrato das mulheres silenciadas 
durante a Inquisição, das mulheres que tiveram seus discursos 
desvalorizados e interpretados como histéricos.

É pertinente frisar que a ligação da histeria à mulher não 
foi inventada pela Igreja, ela remonta à Grécia Antiga. O filósofo 
e médico Hipócrates argumentava que a histeria era uma 
doença uterina, causada pela dissecação do útero por causa da 
abstinência sexual e do seu deslocamento pelo corpo à procura 
de umidade.

Na Idade Média, a histeria passou a ser estudada pela 
Teologia e tornou-se sintoma característico das bruxas e 
feiticeiras, e somente voltou a ser objeto de estudo da medicina 
em meados do século XVIII, quando começou a ser entendida como 
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uma doença psicológica que poderia afetar ambos os sexos.
Tal qual as feiticeiras de outrora, Maria Mucoim é 

possuidora de um olhar poderoso, mordaz, destacado em dois 
momentos da história, quando o delegado a encontra pela 
primeira vez durante a caçada com Ribeiro e questiona se ela era 
ou não feiticeira: “Os lábios da velha arregaçaram-se, deixando 
ver o único dente. Ela lançou ao rapaz um olhar longo, longo que 
parecia querer traspassar-lhe o coração. Olhar diabólico, olhar 
terrível, de que Nossa Senhora nos defenda, a mim e a todos os 
bons cristãos” (SOUSA, 2005, p. 31); e ao fim do conto, quando 
Antônio de Sousa a vê na canoa: “[...] fitava-o com os olhos 
amortecidos, e aquele olhar sem luz, que lhe queria traspassar o 
coração...” (SOUSA, 2005, p. 40).

O olhar, segundo o Malleus Maleficarum, detém o poder 
de assustar, pois transparece o espírito perturbado e pode ser 
inspirado pela malícia do diabo em razão do pacto firmado com 
ele. Já o Diccionario de los símbolos (1986) traz a informação 
de que o olhar é um símbolo e instrumento de uma revelação, 
ele está carregado de todas as paixões da alma e dotado de 
um poder mágico que o confere uma terrível eficácia, além de 
refletir a alma de quem olha e de quem é olhado.

A força do olhar foi algo tão disseminado que até 
atualmente a crença nesse poder circula entre nós, mesmo que 
talvez de modo menos intenso e um pouco diferente. Não é raro, 
por exemplo, ouvir falar que alguém ficou doente ou algo deu 
errado graças ao mau-olhado, ou então, que é necessário vestir 
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o bebê de vermelho ao sair da maternidade para protegê-lo do 
mau-olhado.

Por fim, é interessante analisar a simbologia por trás dos 
objetos e animais encontrados no quarto da Mucoim. Para isso, 
utilizarei o Diccionário de los símbolos, de Jean Chevalier e Alain 
Gheerbrant, publicado em 1986 pela Editorial Herder. Iniciemos 
pelo “um montão de ossos humanos” (SOUSA, 2005, p. 36) e 
pelas “cumbucas rachadas, donde escorria um líquido vermelho 
parecendo sangue” (SOUSA, 2005, p. 36). De acordo com o 
dicionário, o osso simboliza firmeza, força e virtude, é a essência 
da criação e a materialização da vida. O sangue simboliza o calor 
vital e corporal, é o veículo da vida, das paixões e da alma.

Observo, agora, os aliados de Mucoim, que a salvaram ao 
atacar o delegado quando este adentrou ao seu quarto. O bode 
é impuro, símbolo de maldição. Ele é possuidor de força mágica 
e, na Idade Média, dizia-se que o diabo se apresentava na forma 
desse animal, como mostrado no sabá de Maria Mucoim.

O gato, presente em boa parte dos feitiços do livro de 
São Cipriano (2017), O Bruxo – capa preta, sempre ligado ao 
inconsciente popular de feitiçaria, possui qualidades mágicas se 
for totalmente negro. O gato negro pode ser um jinn maléfico, 
simboliza morte e obscuridade, é o servidor do Inferno. Já a 
coruja é mensageira da morte, símbolo de tristeza, obscuridade, 
solidão e melancolia; e o urubu, tanto no Brasil como entre os 
maias, é um símbolo que remete à doença ou à morte.

Outro componente da trama que vale a pena descobrir seus 
significados é a água. O líquido essencial a todos nós simboliza 
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pureza, sabedoria, graça e virtude. É fonte de vida e de morte, 
criadora e destruidora, capaz de envolver uma força maldita que 
castiga os pecadores.

Ao lembrar de como o conto termina e sabendo os 
significados do elemento água, é plausível concluir que o desfecho 
de “A feiticeira” não foi construído ao acaso. A enchente pode 
ter sido um castigo aos pecados do delegado Antônio de Sousa 
e pode ter resultado na sua morte. Ainda sobre o final do conto, 
é possível estabelecer uma comparação entre Maria Mucoim 
e Caronte, figura da cultura grega, o responsável por fazer, em 
uma balsa, a travessia das almas dos mortos pelo rio Aqueronte.

Finalmente, após a leitura e análise do conto “A feiticeira”, 
observo que a narrativa, por meio de um imaginário fantástico 
carregado de crendices, é uma possível alegoria da Inquisição 
portuguesa. Nesse conto, Inglês de Sousa, além de mostrar sobre 
a sociedade da região amazônica do século XIX, revela como os 
resquícios da Inquisição ainda reverberam na sociedade. Verifico, 
a partir do resumo e de passagens do conto, que a personagem 
Maria Mucoim é, possivelmente, a representação da feiticeira 
perseguida e temida por todos, enquanto o delegado Antônio 
de Sousa, com suas atitudes agressivas e autoritárias pode ser 
a representação do inquisidor que tenta livrar a sociedade dos 
hereges.

Aliás, essa limpeza ideológica e étnica, iniciada com a 
Inquisição e revitalizada pelo Nazismo no século XX, é um 
problema complexo enfrentado hoje no Brasil pelas minorias 
indígenas e pelos adeptos de religiões de matriz africana. Eles 
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são os hereges do mundo contemporâneo. Resta torcer para 
que o olhar firme e iluminado das Marias Mucoins intimide 
os inquisidores reacionários, levando-os a uma reflexão mais 
elaborada da natureza e de seus mistérios.
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“LENDA DE NAMARÓI”: UMA VISÃO 

MATRIARCAL DE MOÇAMBIQUE

Michelle Aranda Facchin

Introdução

Este artigo apresenta uma análise do conto “Lenda de 
Namarói”, de Mia Couto, com base na exploração da perspectiva 
feminina construída por uma narradora-personagem, 
“autorizada” pelos ancestrais a cumprir o papel de “griot”. A 
narrativa expõe, de forma mítica, o surgimento da humanidade, 
utilizando-se de um pensamento valorativo da mulher e da 
cultura moçambicana. O foco narrativo está na figura da 
mulher como líder social, matriarca a quem todos recorrem 
para compreender a organização da vida, fato que instaura um 
olhar sobre o feminino bastante diferente daquele normalmente 
existente em contextos predominantemente patriarcais.

Desenvolvimento

A questão da mulher; do seu papel e lugar na sociedade 
continua a ser assunto de grandes debates atualmente, marcando 
um avanço nas teorias feministas, nas políticas de inserção 
feminina no mercado de trabalho, assim como as reformas 
constitucionais que concedem direitos igualitários a homens 
e mulheres, dentre outros aspectos contra as desigualdades, 
o machismo e a reificação do feminino praticados em várias 
realidades conhecidas. Manuela Borges (2007) aborda o tema 
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da colonização como um fator que afetou as relações entre os 
gêneros, enfatizando atitudes e práticas patriarcais. Devemos 
ressaltar, de acordo com a autora, que o processo colonialista 
foi reelaborado e novas possibilidades surgiram no período pós-
independência.

Aurora da Fonseca Ferreira (2007) menciona que a 
subalternidade da mulher, vista como indivíduo dependente 
do masculino, é advinda de uma visão machista, ativa nos 
tempos presentes. Olga Iglésias (2007) afirma que a participação 
da mulher na sociedade moçambicana é repleta de tensões 
sociais e de obstáculos, tendo a NEPAD (Nova Parceria para o 
Desenvolvimento de África) como um dos poucos suportes para 
a inclusão feminina na sociedade. Estão entre seus objetivos: 
“Realizar progressos para assegurar a igualdade do género e 
capacitar as mulheres, através da eliminação das disparidades 
sexuais no processo de matrícula na educação primária e 
secundária até 2005” (NEPAD, 2001 apud IGLÉSIAS, 2007, p. 146).

Em Guiné Bissau e Cabo Verde, Amílcar Cabral (1976) 
colaborou para a diluição das desigualdades entre os gêneros, 
conforme o excerto de sua obra demonstra:

Alguns camaradas fazem o máximo para evitar 
que as mulheres mandem, embora por vezes haja 
mulheres que têm mais categoria para mandar do 
que eles. [...]

Muita gente diz que Cabral está com as suas 
manias de pôr as mulheres a mandar também. 
<< Deixa pôr, mas nós vamos sabotar por trás >>. 
Isso é de gente que ainda não entendeu nada. [...]
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A maior felicidade para mim é ver um camarada, 
homem ou mulher, cumprir o seu dever com 
consciência.

[...] porque nós queremos fazer a promoção, o 
avanço de nossas mulheres e o melhor avanço, 
um dos principais avanços, é ensinar-lhes a ler e a 
escrever como deve ser. (CABRAL, 1976, p. 49-68)

Há outros documentos em defesa da mulher na África, 
dentre os quais citamos o protocolo adicional à Carta Africana 
dos Direitos do Homem e dos Povos, que proíbe a poligamia, 
as mutilações genitais femininas e outras práticas atentatórias 
à integridade da mulher. No que diz respeito à definição do 
feminino em África, é importante ressaltar a pluralidade cultural que 
complexifica definições simplistas, conforme afirma Tanella Boni:

“Femme d’Afrique”. On peut se demander si 
l’expression a un sens. Mais chacune prend 
conscience, après-coup, que les réalités sont loin 
d’être les mêmes d’un continent à l’autre et, sur 
le même continent, d’une région à l’autre, d’une 
ville à l’autre, d’une societé à l’autre et ainsi de 
suíte.1 (2011, p. 148)

Desse modo, falar de um feminino em África é complexo, 
devido a tamanha  diversidade de identidades e culturas no 
continente. Além disso, devemos considerar a figura feminina 
africana desvinculada de imaginários, tais quais aqueles criados 
pelo sistema colonial e pelo feminismo ocidental, conforme a 
postura que Sara Tagliacozzi adota:
1  “mulher africana”. Devemos nos perguntar sobre o sentido dessa expressão, pois sabemos como 
as realidades são diferentes de um continente a outro, e, no mesmo continente, de uma região à outra, 
de uma cidade à outra, de uma sociedade à outra e assim por diante (BONI, 2011, p. 148, tradução 
nossa).
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Dans son discours, Liking refuse tant l’invention 
colonial d’une tradition africaine patriarcale et le 
chantage “first things first” de l’homme africain, 
tant la representation opérée par le féminisme 
occidental de la femme africaine comme sujet 
“powerless”2 (2007, p. 339)

A artista e escritora se refere à retomada da tradição 
ancestral da comunidade Ki-Yi como forma de retomar o poder 
feminino, que muito se difere daquelas tradições “inventadas” 
pelo patriarcado colonial ou pelo feminismo ocidental.

A representação do corpo da mulher africana, por 
exemplo, é comumente difundida na e pela literatura ocidental, 
com base em um imaginário desprovido das nuances culturais 
africanas tais como realmente são, uma vez que são oriundas de 
um processo de colonização, tendo como consequência a fusão 
de culturas e a mudança ou perda de alguns aspectos da cultura 
autóctone. Sabemos que houve a difusão do discurso luso-
tropicalista em Moçambique e Angola, para justificar o processo 
de dominação e anulação das colônias, na tentativa de conter 
o projeto iminente de descolonização. Podemos mencionar a 
revisão constitucional empreendida por Salazar, que passou a 
chamar as colônias de “províncias ultramarinas”, assim como o 
processo de branqueamento dos povos autóctones por meio da 
exploração da figura do mestiço. Como Ruy Duarte de Carvalho 
(2011) expõe em suas reflexões, o Outro já está fadado ao 

2  Em seu discurso, Liking recusa tanto a invenção colonial de uma tradição africana patriarcal e o 
discurso do homem africano de “as coisas mais importantes primeiro”, quanto a representação operada 
pelo feminismo ocidental da mulher africana como sujeito “fraco”, “sem poder” (TAGLIACOZZI, 2007, 
p. 339, tradução nossa).
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rebaixamento, uma vez que carrega na cor da sua pele e em 
outros traços fenotípicos a diferença existente entre o centro 
imperialista e as margens colonizadas.

O autor compreende uma variedade de Outros, dentre 
os quais ele apresenta três categorias básicas: 1. Os indivíduos 
nascidos ou gerados nos territórios das metrópoles, filhos de ex-
colonizados ou advindos de ex-colônias; 2. O ex-colonizado que 
se ocidentalizou, assumindo a gestão do “seu território”; 3. O 
sujeito que faz parte de estados-nação, pós-coloniais, embora 
contenham traços ex-coloniais. De modo geral, esse tipo de 
Outro mantém práticas e comportamentos mais característicos 
de contextos pré-coloniais, ainda que seja “pressionado” 
constantemente a incorporar a ideologia ocidental.

A imagem da mulher nos tempos coloniais segue essa 
lógica de dominação imperialista, muitas vezes mascarada 
pela ideologia do lusotropicalismo e do exotismo, que colocam 
a mulher negra como sensual, sexual, predominantemente 
corpórea em oposição à mulher europeia casta, branca, mental 
etc. Segundo Eduardo de Assis Duarte, essas representações 
sobre a mulher negra advêm “do senso comum patriarcal e 
eurocêntrico que habita a colônia desde seus começos e se 
projeta rumo ao futuro” (2011, p. 164).

Embora a mulher europeia seja posta em posição 
superior à da mulher negra pelas desigualdades entre as raças, 
é representada como submissa ao marido, enquanto a negra 
carrega o estigma do corpo em fogo abrasador para uso do branco, 
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fato que demonstra uma colonização também na relação entre 
os gêneros. As negras são representadas em grande parte como 
dominadoras do sexo para servir ao colonizador. O romance O 
alegre canto da perdiz (2008), de Paulina Chiziane, explicita essas 
conotações negativas em relação à mulher, principalmente a 
negra:

Porque é que as mulheres brancas ficam 
passivas perante a devassidão dos seus maridos, 
deixando-os mergulhar no corpo das negras sem 
um gemido, reagindo com as lágrimas que correm 
como resina caindo da velha árvore? Porque é 
que só se limitam a rezar e gemer, tão passivas 
e tão submissas como todas as mulheres do 
mundo? [...]

Admira as sereias do cais, excelentes artistas. 
Tentando homem aqui, homem ali, até que 
acertam. Pesquisadoras. Jogadoras. Com ouvidos 
grandes para auscultar as intimidades mais 
secretas dos lares onde são serventes. Estudar os 
desejos corporais mais perversos dos maridos das 
patroas para melhor dominá-los. Impressiona-o o 
sorriso de vitória de algumas negras cujo triunfo 
maior é destruir o casamento de uma branca, 
num acto de pura vingança, transformando 
as grandes senhoras em grandes perdedoras. 
(CHIZIANE, 2008, p. 175-176)

Pensando na época pós-colonial, essas desigualdades 
raciais ainda permanecem, muitas vezes diluídas por falsos 
discursos de apologia ao negro e de sua inserção na sociedade 
do pós-independência. Não é difícil concluir que, subjacente ao 
lusotropicalismo – do mesmo modo que a outras teorizações 
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do colonialismo português que o antecederam, tendo todas 
o racismo como espinha dorsal – está sempre presente uma 
atitude de objetivação ou “coisificação” da mulher, colocando 
ostensivamente a sexualidade a serviço dos desígnios da imagem 
permanente do colonizador que se mantém no imaginário 
masculino até os dias atuais, diante de uma convergência das 
teorias feministas com as expressões sociais e culturais em 
geral, porém ainda há muito para ser discutido com o objetivo 
de tais ideais serem postos em prática. Todas essas construções 
ideológicas e outras não mencionadas aqui são representações 
do feminino africano pelo olhar daquele que está de fora 
(o colonizador, o ocidental, entre outros), e fazem parte da 
consequente tipificação e estereotipia da mulher em África.

De acordo com Werewere Liking (apud TAGLIACOZZI, 
2007), escritora e artista camaronense, o campo artístico é o 
meio eficaz por meio do qual é possível agenciar um processo 
de descolonização das africanas, para modificar o espelho de 
representações estereotipadas de um feminino africano.

Em um de seus ensaios, Mia Couto (2011, p. 138) afirma 
que os moçambicanos de hoje não incluem as mulheres como 
parte da sociedade, sendo elas vítimas de violência e práticas 
de “silenciosa mutilação” que se estende a nível nacional, em 
um “estado permanente de guerra” dentro de Moçambique. Ele 
também menciona que “Dizemos que somos tolerantes com as 
diferenças. Mas ser-se tolerante é ainda insuficiente. É preciso 
aceitar que a maior parte das diferenças foi inventada e que o 
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Outro (o outro sexo, a outra raça, a outra etnia) existe sempre 
dentro de nós” (COUTO, 2011, p. 135).

Nesse mesmo ensaio, o escritor moçambicano defende 
o quão importante é “viajarmos para aquilo que entendemos 
como sendo a alma dos outros”, pois todos temos dentro de nós 
um feminino e um masculino:

Os estivadores estavam dispostos a declarar o 
seu apoio à Mulher. Mas não estavam disponíveis 
a viajar para o seu lado feminino. E recusaram 
pensarem-se renascidos sob uma outra pele, 
dentro de um outro género. [...]

A capacidade de visitarmos, em nós, aquilo que 
pode ser chamado de alma feminina mesmo que 
não saibamos exactamente o que isso é, mesmo 
que desconheçamos onde começa e acaba a 
fronteira entre o masculino e o feminino.
(COUTO, 2011, p. 135)

Por isso, a literatura de Mia Couto é importante ao 
retratar identidades femininas moçambicanas, as quais alteram 
o cenário figurativo do leitor em geral, enfocando os papéis 
sociais não permitidos àqueles “das margens”, conforme o que 
comprovamos com a nossa análise.

Análise

“Lenda de Namarói” é narrado por uma voz feminina, que 
se propõe a contar uma versão da origem do mundo, do homem 
e da mulher, tendo a permissão dos antepassados para isso, 
como se fosse uma espécie de profetisa:

Vou contar a versão do mundo, razão de brotarmos 
homens e mulheres. Aproveitei a doença para 
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receber esta sabedoria: o que vou contar me foi 
passado em sonho pelos antepassados. Não fosse 
isso nunca eu poderia falar. Sou mulher, preciso 
autorização para ter palavra. Estou contando 
coisas que nunca soube. Por minha boca falam, 
no calor da febre, os que nos fazem existir e nos 
dão e retiram nossos nomes.
(COUTO, 2012, p. 115)

Notamos como a voz feminina atesta a sua fala por meio 
da autorização dos antepassados, para falar e atuar como 
mediadora de uma manifestação divina. Esse conto dialoga com 
a afirmação de Paulina Chiziane (2007, sem paginação) sobre as 
rainhas e chefes de sociedades matriarcais: “Para a comunidade, 
ela [a rainha] é a pessoa que estabelece pontes entre os 
antepassados (mortos) e os vivos. O poder da liderança feminina 
tradicional existe nessas regiões. E é único”.

A personagem tem o poder de fala, para relatar a origem 
da humanidade, o que nos permite estabelecer um diálogo com 
a crença mencionada por Regina Lins em relação à mulher nas 
sociedades pré-históricas: “Acreditava-se que a fecundidade 
da mulher influenciava a fertilidade dos campos [...]. A mulher, 
assim como a Deusa, tornava-se poderosa no imaginário da 
época” (2007, p. 23).

O conto, desse modo, é uma construção mítica sobre 
o surgimento do ser humano, dividido entre dois gêneros, o 
feminino e o masculino, sendo o primeiro, ao contrário do texto 
bíblico e em consonância com os conhecimentos do período 
neolítico, a fonte geradora do segundo:
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No princípio, todos éramos mulheres. Os homens 
não haviam. E assim foi até aparecer um grupo 
de mulheres que não sabia como parir. Elas 
engravidavam mas não devolviam ao mundo a 
semente que consigo traziam. Aconteceu então 
o seguinte: as restantes mulheres pegaram 
nessas inférteis e as engoliram, todas e inteiras 
[...] Esses seres que estavam dentro dos ventres 
ressurgiram mas sendo outros, nunca antes 
vistos. Tinham nascido os primeiros homens. 
(COUTO, 2012, p. 115-116)

O conto apresenta a mulher como geradora da vida, 
metaforizada pelo fogo: “— As mulheres têm uma parte 
vermelha: é dela que sai o fogo” (COUTO, 2012, p. 116). De acordo 
com o Dicionário de símbolos (2016), o fogo simboliza o espírito 
gerador, a sabedoria divina, o mensageiro entre o mundo dos 
vivos e o dos mortos e também sugere as paixões e o ato sexual 
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2016, p. 442). Essas duas significações 
principais do fogo, a divina e a carnal, estão presentes no conto 
analisado, pois nele as mulheres detêm o conhecimento, a elas 
Deus confiou os mistérios da origem do mundo, como elas, por si 
só, podem gerar a vida, independentemente do homem.

Esse conto também apresenta pontos de encontro com a 
lenda narrada sobre o “princípio de tudo” no romance O alegre 
canto da perdiz, de Paulina Chiziane:

No princípio de tudo. Homens e mulheres viviam 
em mundos separados pelos montes Namuli. As 
mulheres usavam tecnologias avançadas, até 
tinham barcos de pesca. Dominavam os mistérios 
da natureza e tudo... [...] Eram poderosas. 
Dominavam o fogo e a trovoada. Tinham já 
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descoberto o fogo. Os homens ainda eram 
selvagens, comiam carne crua e alimentavam-se 
de raízes. Eram canibais e infelizes. Um dia, um 
homem jovem tentou atravessar o rio Licungo, 
para saber o que havia. Ia afogar-se quando 
aparece a linda jovem, sua salvadora, que meteu 
o homem no barco. [...] O homem olhou para o 
corpo dela, completamente aberto, um antúrio 
vermelho com rebordos de barro. Ali residia o 
templo maravilhoso, onde se escondiam todos 
os mistérios da criação [...]. Os homens invadiram 
o nosso mundo [...], roubaram-nos o fogo e o 
milho, e colocaram-nos num lugar de submissão. 
Enganaram-nos com aquela linguagem de amor e 
de paixão, mas usurparam o poder que era nosso. 
(2008, p. 13)

O texto de Paulina Chiziane (2008) narra a submissão à 
qual a mulher ficou fadada por meio da relação desigual e da 
supremacia masculina, em desrespeito ao feminino. O texto da 
moçambicana utiliza essa história para apresentar a personagem 
Maria das Dores, que fica nua à beira do rio Licungo, causando 
todos os tipos de antipatias e comentários dos habitantes da 
vila. Essa personagem representa caminhos para revisitarmos o 
feminino, assim como o faz a narrativa de Mia Couto (2012), com 
algumas diferenças para explicar o princípio do mundo. Ambos 
os textos expressam o teor de competitividade entre homens 
e mulheres e a energia patriarcal, buscando enfatizar o poder 
feminino e a necessidade de igualdade entre os gêneros.

Segundo a narradora de Mia Couto (2012), os 
homens, porque conscientes de suas diferenças, adquiriram 
comportamentos de disputa contra as mulheres, o que os levou a 
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partir para o outro lado de um regato, alargado gradativamente, 
até transformar-se em rio divisor dos sexos. Essa separação foi 
quebrada pelos homens que resolveram atravessar o rio em 
busca do fogo visto de longe na aldeia feminina. O fogo tem, 
como dito anteriormente, além de seu significado denotativo, a 
ligação com a metáfora da vida e do conhecimento, atribuindo à 
mulher, “a arte da semente e da colheita” (COUTO, 2012, p. 116).

O chefe da aldeia masculina, em busca de obtenção 
desses conhecimentos ancestrais, confiados exclusivamente às 
mulheres, pede aos homens a ele subordinados que atravessem 
o rio em busca do fogo. No entanto, durante a travessia de volta, 
o fogo se apaga nas águas do rio. O chefe, desiludido, resolve, 
por si só, atravessar o rio. Do outro lado, é recebido por uma 
mulher virgem, como todas as outras da aldeia, visto que a 
gravidez dessas primeiras mulheres acontecia independente da 
relação sexual com os homens:

Era de noite, a mulher chamou o muene e fez com 
que se deitasse sobre a terra. E ela se cobriu nele, 
corpo em lençol de outro corpo. Nenhum homem 
nunca havia dormido com aquelas da outra 
margem. A mulher, no fim, lhe beijou os olhos e 
neles ficou um sabor de gota. Era uma lágrima 
de sangue, ferida da terra. A lágrima chorava, 
clamando que se costurassem as duas margens 
em que sua carne se havia aberto. A mão dele se 
ensonou sobre o suave abismo dela.
(COUTO, 2012, p. 117)

Esse ato sexual muda toda a realidade e faz com que o rio, 
já alargado pela partida dos homens ao outro lado, volte a ser 
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apenas um fio de água, incapaz de separar as aldeias femininas 
das masculinas, transformado em vida e pela vida, aparecendo 
em sonho para o homem:

Anichado no colo da mulher, o homem desfiou o 
seguinte sonho: que ele era o último homem. E 
que daquele cruzar de corpos que experimentara 
aquela noite ele se ferira, seu corpo se abrira, 
veia escancarada. Ele vê o sangue se espalhar no 
rio e desmaia. Quando recupera vê que a inteira 
água do rio se convertera em sangue. Segue o 
curso do rio e repara como o vermelho se vai 
espessando, líquido em coágulo, coágulo em 
massa. Uma figura humana se vai formando. Aos 
poucos, nasce uma mulher. (COUTO, 2012, p. 117)

Além de uma explicação de como a vida surge 
biologicamente, esse conto apresenta o imaginário da circuncisão 
como símbolo de um novo nascimento para o homem: “E os 
homens se sentiram consolados: podiam, ao menos, dar um 
segundo parto. E assim se iludiram ter poderes iguais aos das 
mulheres: geravam tanto quanto elas. Engano deles: só as 
mulheres cortavam o laço de uma vida em outra vida” (COUTO, 
2012, p. 118).

O conto demonstra a disputa existente entre os sexos e 
sobrepõe à mulher ao homem, como a única capaz de gerar a 
vida, a quem o masculino recorre para buscar a fonte do fogo. Nas 
sociedades pré-históricas, os homens acreditavam que a vida das 
crianças começava nas águas, nas pedras, nas árvores e grutas, 
antes de elas serem introduzidas no ventre da mãe humana. O 
conto manifesta a concepção animista de uma tribo matriarcal 
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em que o feminino é respeitado como fonte de vida e elemento 
sagrado, porque é detentor das permissões dos antepassados. 
O texto explica, de forma mítica, o surgimento da humanidade, 
utilizando-se de um pensamento animista, valorativo da mulher 
e da cultura moçambicana ancestral, retomada das antigas 
sociedades. Prova disso parece ser a observação contida após 
o título do conto, na qual há a tensão entre a figura da tribo, 
representada pelo régulo (rei tribal), e a figura jesuítica do 
padre colonizador: “Inspirado no relato da mulher do régulo de 
Namarói, Zambézia, recolhido pelo padre Elia Ciscato” (COUTO, 
2012, p. 115).

As sociedades matriarcais focalizam o poder feminino, 
conforme entrevista com a escritora moçambicana Paulina 
Chiziane:

É uma situação absolutamente atual. Aqui na 
Zambézia (e daqui para o norte do país) temos 
cidades marcadamente matriarcais. As mulheres 
têm voz mais ativa, têm um lugar social e têm 
algum poder.
[...]
O sistema matriarcal. A partir da Zambézia, 
caminhando para o Norte, todas as regiões são 
matriarcais. A linhagem é pela via feminina. 
Quando há um casamento é o homem que 
se desloca para a família da mulher e lá fica, 
constrói a família e a casa. Quando os filhos 
nascem ganham o sobrenome da mãe e quando o 
casamento se dissolve é o homem que parte. As 
decisões desta região matriarcal não pertencem 
especificamente à mulher, mas ao irmão dela, ao 
tio dela. Assim, claro, decidem a favor da mulher. 
(2007, sem paginação)
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Considerações finais

A tendência em abordar temáticas relacionadas às margens 
é comum na escrita de Mia Couto, vinculada a uma preocupação 
com os africanos e também com aqueles grupos duplamente 
marginalizados dentro do continente colonizado, como Ana 
Fonseca e Maria Cury afirmam:

Da margem, criando condições enunciativas para 
a voz daqueles “da margem” – os africanos, mas 
também os que na África são marginalizados –, 
Mia Couto produz uma escrita expandida que 
consegue abrigar as falas de outros espaços 
marginalizados do mundo. (2008, p. 16)

A questão da resistência ideológica empreendida pelo 
conto de Mia Couto está construída evidentemente na inversão 
do olhar que promove. O foco passa a ser a mulher como líder 
social, a matriarca a quem todos recorrem para compreender a 
organização da vida. A mulher é valorizada como fonte geradora, 
que detém permissão da palavra e do saber do mundo, em uma 
retomada de valores deixados para trás, uma vez que foram 
substituídos por concepções da mulher como mercadoria, 
submissa e propriedade masculina nos contextos patriarcais mais 
divulgados em Moçambique. Desse modo, o conto analisado atua 
como uma espécie de arquivo difusor de uma contraideologia 
se pensarmos na perspectiva matriarcal que utiliza, na temática 
de valorização do feminino, na cessão do espaço central a uma 
protagonista detentora de saberes e principalmente da palavra, 
dando voz às personagens comumente rebaixadas e esquecidas 
em contextos de dominação masculina.
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SIMBOLISMO E VIOLÊNCIA: UMA 

ANÁLISE DE “COELHOS”, DE MOACYR 

SCLIAR

Olíria Mendes Gimenes

O presente artigo tem como intuito analisar a violência e 
o simbolismo presente no conto “Coelhos”, de Moacyr Scliar, 
contido no livro intitulado Carnaval dos Animais (1968). Segundo 
o autor, é seu primeiro livro publicado, entretanto, antes de O 
Carnaval dos Animais, Moacyr Scliar já havia publicado Histórias 
de Médico em Formação (1962), mas ele renega esse livro. O 
conto em análise retrata a rotina diária de uma mulher, Alice, 
com seu marido e a constante piada que ele faz sobre seu chefe 
que tem o sobrenome Coelho. A narrativa, apesar de curta, 
suscita várias interpretações em torno dos símbolos colocados 
pelo escritor.

No conto em comento, a figura feminina é posta em relevo 
e apresentada ao leitor uma narrativa aberta, porém, ilustrativa 
de seu papel no sistema patriarcal. A violência presente na 
história se manifesta por meio de metáforas que se relacionam às 
opressões vividas pela sociedade civil. Percebe-se que a utilização 
desses elementos literários, característicos da estruturação de 
Moacyr Scliar, possibilita ao leitor relacionar com os ocorridos 
em seu entorno. Situações verossímeis emergem no conto 
“Coelhos”, sendo uma delas a figura da mulher na sociedade, 
colocando o texto como algo inacabado, o qual cabe ao leitor 
completar a partir de seu olhar.
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Moacyr Scliar nasceu em 1937, em Porto Alegre, e se 
dividiu entre a medicina e a literatura. De origem judaica, o 
escritor cultivou lembranças dos lugares onde passou sua 
infância. Cresceu junto aos imigrantes instalados no sul do 
Brasil, sendo estes provedores de histórias que alimentaram seu 
imaginário com lendas e fantasias, e o sentido irônico presente 
nas narrativas judaicas. Segundo o escritor:

Contar histórias. Era o que os meus pais, meus 
tios, os amigos da família gostavam de fazer. Não 
havia TV, o dinheiro para a diversão era escasso; 
e, sobretudo, eles queriam estar juntos. Então 
se reuniam para contar histórias. No verão, 
quando o calor dentro das casas era insuportável, 
sentavam em cadeiras na calçada. No inverno, 
em torno à mesa do chá. (SCLIAR, 1985, p.97)

As histórias que ele ouviu na infância foram o suporte 
para que pudesse navegar por entre o fantástico, o irreal e a 
ficção, construindo em seus textos também a retratação, de 
forma pitoresca, da realidade em que vivia. Isto fez com que 
ele criasse uma nova tradição no gênero, o conto brasileiro-
judaico (BORDINI, 2011). A forma propositada de parodiar a vida 
e o homem moderno em uma sociedade confusa faz com que 
o leitor apreenda os sentidos das entrelinhas da maneira que 
quiser (FREITAS JÚNIOR, 2009). Ou seja, encontra-se presente 
um texto aberto com várias possibilidades de interpretação. A 
literatura de Moacyr Scliar fez como que ele “se transformasse 
numa espécie de matriz da narrativa fantástica brasileira, 
disseminando sua influência em diversos outros escritores” 
(FREITAS JÚNIOR, 2009, p. 89).
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Por ser ouvinte de vários contos de origem judaica e 
histórias fantásticas voltadas para crianças, Moacyr , em suas 
obras, não deixa de fazer menção a obras literárias que fizeram 
parte de sua infância e adolescência. As marcas impressas no seu 
primeiro livro, Carnaval dos Animais, cuja edição utilizada é de 
2001, encontra-se de forma bizarra e envolta ao simbolismo dos 
animais, uma variedade que está presente em todos os contos 
da coletânea, não apenas porque alguns fazem referência a 
bichos, mas porque a ideia de carnaval, como rebeldia e mistura, 
aponta para o estilo de  Scliar, que lança mão do estranhamento 
e do insólito para surpreender o leitor e fazê-lo refletir sobre a 
realidade que o cerca – nem sempre percebida –, a monotonia 
do cotidiano, a violência das relações humanas e o domínio 
cultural da mídia.

Na análise do conto “Coelhos”, observa-se que o autor 
apresenta diversas formas de violência atrelada à cultura do 
medo e às relações de poder presentes na sociedade. Além de 
construir uma paródia da vida do homem moderno e uma visão 
de sociedade conturbada, fazendo com que o leitor busque por 
inferências para aquilo que o autor coloca implicitamente.

No início a narrativa construída na terceira pessoa, parece 
ser uma história sobre a vida cotidiana de uma mulher de trinta 
e dois anos, mas, logo no segundo parágrafo, encontra-se a 
oscilação entre primeira e terceira pessoa, ora o narrador, ora 
a personagem principal, Alice, com a constante referência a 
uma piada que inicialmente não faz sentido, pois diz respeito 



427
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

ao coito rápido do animal coelho. Nesse ponto, encontram-se 
traços do que o crítico literário Jonathan Culler (1993) chama de 
estranhamento ou desautomização da linguagem. A repetição 
dessa piada estará presente ao longo da narrativa. Desse modo, 
a dúvida vai se dissipando durante a leitura à medida que a 
narrativa vai disponibilizando ao leitor diversos significados 
por meio de marcas. Uma marca dessa narrativa – a ironia – é 
quando o autor nos leva da piada para uma situação séria. Ironia 
que faz uso o escritor Moacyr Scliar nas suas obras para criticar a 
falta de humanização presente na sociedade e resgatar, através 
do mundo fictício, a prática desses valores éticos (BITAZI, 2007). 
Assim, destacam-se: Está muito bom, negrinha, não foi? [...] 
Ninguém tem um carro tão velho! Eu sei negrinha. Mas o gerente 
de uma fábrica de conservas deve ser conservador. O riso curto, 
áspero. Estremeceu e tornou a voltar-se (SCLIAR, 2001, p. 24-25).

A partir do fragmento acima é possível observar a ironia 
no texto, elemento característico da obra de Moacyr Scliar. Ele 
se propõe mostrar ao leitor a compreensão do real por meio 
de um olhar mais perspicaz. O autor através de sua literatura 
fantástica suscita sentimentos no público ao apresentar-lhe 
uma visão crítica sobre o insólito no mundo e as circunstâncias 
que o cercam, pois “a ironia, com sua crítica subentendida, é 
uma das maneiras de que um escritor pode se valer para fazer-
nos mergulhar fundo no mundo da literatura para depois 
regressarmos ao real, lançando-lhe um olhar mais aguçado” 
(BITAZI, 2007, p. 19).
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A ideia do retorno à realidade com um olhar mais apurado 
sobre ela possibilita o leitor perceber, com maior sensibilidade, 
as nuances presentes nos fenômenos que ocorrem ao longo 
da trama. Essa intencionalidade do autor permite relacionar 
a ironia plantada no texto literário com a possibilidade de 
tê-la, também, presente na sua vida ou em eventos de seu 
cotidiano, levando-o a encará-la com perspicácia e criticidade. 
Por isso, uma preocupação constante de Moacyr Scliar é com 
o comportamento social evidenciando questionamentos sobre 
o absurdo, o sobrenatural, a sexualidade, a violência. Questões 
essas que, geralmente, são provocadoras de conflitos no meio 
social, sendo muitos deles, implícitos nas suas personagens e 
entrelaçados de forma irônica.

Outro ponto relevante do conto encontra-se na relação 
em que se estabelece entre a Alice e a personagem central do 
livro de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, de 1865. Em 
primeiro lugar pela relação entre Alice e o coelho, quando ela 
ganha um coelho branco do marido e relembra que seu pai havia 
lhe dado um coelho na infância. A figura do coelho sempre ao 
lado de Alice, na obra de Lewis Carroll, é uma constante. Em 
Moacyr Scliar, essa presença está assim configurada: “Quando eu 
fiz dois anos, meu pai me deu um coelhinho branco de pelúcia. 
Alice e seu coelho branco, ele disse rindo.” (SCLIAR, 2001, p. 29). 
Em segundo lugar, a noção de tempo, pois no conto de Moacyr 
Scliar há uma transposição do sentido de tempo presente na 
história de Lewis Carroll para o conto “Coelhos”. O autor o faz 
de maneira intencional com o propósito de alertar os leitores 
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para a perda da noção de tempo em que se encontra o homem 
na sociedade caótica em que vivemos no século XXI. O homem, 
diante de suas inúmeras atividades diárias, portador de uma 
rotina de trabalho conturbada, geralmente não tem tempo para 
nada e vive em função do relógio. Essa ideia se materializa em 
várias passagens ao longo do texto, que dentre elas destacam-
se algumas: “Que dia é hoje? Quarta-feira? Não, quarta-feira foi 
ontem [...] Como estou distraída. Vesti-me sem perceber. [...] 
Tenho trinta e dois anos, vinte e dois, ou doze? Que dia é hoje” 
(SCLIAR, 2001, p. 24-27). O homem está em permanente busca 
pelo tempo. As 24 horas presentes no dia não são suficientes 
para a realização de tudo que o homem almeja alcançar e, nesse 
afã de correr contra o tempo presente, ele se perde. Assim 
sendo, a presença do fantástico tem como objetivo denunciar a 
falta de sentido da personagem, pois esta não se enquadra no 
momento vivido.

Os elementos empregados pelo autor revelam sentimentos 
próprios da mente humana. Estão presentes figuras de difícil 
compreensão, levando o leitor a duvidar da realidade do conto. O 
contraste de cores é utilizado como um aspecto simbólico, como 
pode ser notado em alguns trechos do conto a seguir transcritos:

Era uma bela casa, espaçosa, construída em sólida 
pedra branca e madeira escura. A cerração cobria 
tudo, como um mar branco... “Que frio! Vou por 
um vestido branco. Dirigiu-se ao guarda-roupa, 
abriu as pesadas portas de cedro escuro.

[...] Correu à garagem, tirou de lá o pequeno carro 
branco.
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[...] Possuía um carro enorme, um Dodge preto.

[...] Estendeu precipitadamente a mão, 
derrubando a xícara. Uma mancha preta de café 
espalhou-se sobre a toalha branca. Atrás do bule: 
um coelhinho branco de pelúcia.
(SCLAIR, 2001, p. 27, grifos nossos)

A partir dos fragmentos acima, percebe-se outra marca na 
narrativa de Moacyr Scliar, o simbolismo. Simbolismo que para 
ser entendido utilizou-se o referencial junguiano, segundo o qual 
se estuda os símbolos através dos sonhos. Para Carl Jung (1997), 
o homem usa a palavra escrita e a falada para se expressar. Essa 
linguagem está cheia de símbolos e muitas vezes faz uso de sinais 
ou imagens não totalmente descritivas. Assim, todo símbolo 
envolve uma unidade de sentido entre duas fases opostas: o que 
se manifesta e o que está oculto. Todo símbolo se mantém vivo 
quando este tem significado e denota por si mesmo o que é. O 
símbolo tem uma parte consciente e uma parte inconsciente. A 
forma inconsciente nos fala de uma realidade desconhecida. Já o 
consciente estaria relacionado com a parte criativa (JUNG, 1997).

Ao longo do conto “Coelhos”, são interpretadas algumas 
figuras simbólicas a partir de uma contraposição com as definições 
do Dicionário de Símbolos, de Jean Chevalier e Alain Cheerbrant 
(2009). O autor retrata a forma com que a sociedade designa 
o status quo de uma pessoa de status: gerente de fábrica não 
pode ter carro pequeno e quando Alice questiona que ninguém 
tem um carro tão velho e o marido afirma que gerente de uma 
fábrica deve manter o estilo conservador.



431
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

Carro simboliza a natureza física do homem, seus apetites, 
seu duplo instinto de conservação e de destruição, suas paixões 
inferiores, seus poderes de ordem material sobre aquilo que é 
material. São consideradas muitas vezes de ordem inconsciente. 
Ou seja, no texto se percebe que, mesmo sendo um carro antigo, 
“Dodge preto”, impressionava a sociedade por ser imponente, 
passando a ideia de que o proprietário seria uma pessoa 
importante da alta sociedade. No final do conto, aparece a figura 
dos dois carros em luta contínua, um carro Dodge preto e um 
carro branco pequeno, sendo este último despercebido pelo 
carro preto, produto de uma relação conflituosa.

Outro elemento escolhido por Moacyr Scliar é a cor branca 
(vestido branco, carro branco, coelho branco) interpretada como 
a cor da luz e do brilho, ao contrário do preto, é de bom agouro. 
Por outro lado, em algumas culturas esta cor aparece nos ritos 
de fenômeno iniciático de alguém que renasce ou se reergue, 
sendo o branco a cor da primeira fase da luta contra a morte. 
No conto, a cor branca é atribuída ao sentido da morte, é a cor 
dos mortos (fantasma) assim no texto: “Vestia-se bem branco...” 
(SCLIAR, 2001, p. 25).

O simbolismo animal, presente na obra de Moacyr Scliar, 
tem um grado de significação na medida em que representam 
forças de extremo poder, muitas vezes interferindo no mundo 
dos homens e determinando suas vidas. Observa-se isto no 
desenrolar do próprio conto.

Na passagem em que a personagem diz ao marido que a 
casa onde moram encontra-se isolada e o marido afirma saber 
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disso, denota que Moacyr Scliar constrói o ambiente em que Alice 
vive de modo a relevar a posição de autoridade/poder do marido 
frente à esposa. Nesse momento, o autor relaciona o marido 
de Alice a um lobo, conforme descrição a seguir: “Um homem 
forte, de espessas sobrancelhas negras e dentes poderosos. 
Um lobo solitário. Estreitava-a entre os braços peludos. [...] Os 
dentes poderosos arreganhados, brancos, brancos” (SCLIAR, 
2001, p. 30, grifo nosso). O lobo, por sua vez, é sinônimo de 
selvageria e de devorador. Ao tratar-se deste último, refere-se 
à “goela”, imagem iniciática e arquetípica, ligada ao fenômeno 
de alternância dia-noite, morte-vida. Segundo Gilbert Durand, 
é “na goela animal que vêm se concentrar todos os fantasmas 
terrificantes da animalidade: agitação, mastigação agressiva, 
grunhidos e rugidos sinistros” (2002, p. 87).

No conto, o lobo é apresentado pela figura do marido que 
se torna ameaçador, sempre contemplativo e com uma mirada 
voraz. Por sua vez, o coelho ou lebre ligado ao arquétipo simbólico, 
associado à imagem de uma enorme fertilidade, passividade 
e submissão. Na cadeia alimentar, coelho é alimento do lobo. 
Assim, o autor usa do simbolismo animal para representar 
características humanas, associando animais a metáforas. 
Moacyr Scliar utiliza da personificação de animais, da ficção, do 
fantástico como forma de construir um discurso polifônico e se 
posicionar como crítico da realidade (FREITAS JÚNIOR, 2009).

A construção dessa ideia permite ao leitor interpretar 
que Alice é uma pessoa indefesa, ingênua, submissa como o 
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animal coelho e, que o marido, na figura do lobo, é uma pessoa 
forte, poderosa, imponente e que está acima do coelho, mesmo 
porque lobo come coelho. Mais uma vez o autor faz referência 
ao posicionamento da figura feminina em nossa sociedade, 
geralmente, numa posição inferior a figura masculina. Aquela 
que se mostra covarde diante de situações perigosas requerendo 
a proteção de outrem, ou ainda, uma pessoa que sofre diante 
das injustiças do mundo sem esboçar nenhuma reação. Além 
disso, expressa com clareza a maneira como o marido se dirige 
à esposa: “negrinha”. Um substantivo diminutivo que indica 
não uma forma carinhosa de tratamento, mas, sim, por vezes, 
depreciativa, ligada ao menosprezo e à visão de que a esposa 
Alice é “muito pequena” diante dele, o marido.

Diante da análise exposta, considera-se que o conto 
“Coelhos” está aberto a inúmeras interpretações. Esta foi apenas 
uma possível. O livro Carnaval dos Animais foi publicado em 1968 
no contexto sociocultural da Ditadura Militar brasileira, que, de 
maneira interligada ou não, utiliza-se do simbolismo nos contos 
como metáfora para descrever as múltiplas opressões vividas 
pela sociedade civil. Ademais, a obra pode ser analisada como 
mosaico dos conflitos do homem ainda presentes no século XXI.

O estilo literário adotado pelo autor causa estranhamento 
ao leitor, em geral para aqueles não acostumados a metáforas 
simbólicas. O texto provoca sensações que levantam 
questionamentos, principalmente quando da leitura de trechos 
que se relacionam a outras obras e até mesmo pelo simbolismo 
nele existente.
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Acredita-se que a estruturação do texto e a forma com 
que Moacyr Scliar utiliza os elementos literários proporcionam 
aproximações do que seja possível estar presente no cotidiano, 
ou seja, situações verossímeis emergem durante a leitura e o 
leitor as relaciona com fatos presentes na sociedade. Desse 
modo, a literatura mostra-se como algo inacabado, à espera que 
o leitor a complete com o seu olhar.

Referências

BITAZI, Fernanda Isabel. A (Des)construção pela ironia: vozes veladas e 
desveladas nas narrativas curtas de Moacyr Scliar. Orientadora: Aurora 
Gerda Ruiz Alvarez. 2007. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. São Paulo. Disponível em: http://tede.mackenzie.br/
jspui/bitstream/tede/2233/1/Fernanda%20Isabel%20Bitasi.pdf. Acesso em 
18 maio 2020.

BORDINI, Maria. Moacyr Scliar e o conto insólito. WebMosaica – Revista do 
Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, v. 3, n. 1, p. 71-76, 2011. Disponível em: 
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/webmosaica/article/view/22364. Acesso 
em 18 mai. 2016.

CARL, Jung. El hombre y sus símbolos. 5. ed. Barcelona: Biblioteca Universal 
Contemporánea,1997, p. 15-98.

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de Símbolos. 24. ed. Rio de 
Janeiro: Editora José Olympio, 2009.

CULLER, Jonathan. A literariedade. In: ANGENOT, Marc. Teoria Literária: 
problemas e perspectivas. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1993, p. 36-50.

DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário: introdução à 
arquetipologia geral. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

FREITAS JÚNIOR, Dário Taciano de. O simbolismo animal medieval: um safári 
literário em Moacyr Scliar e Manoel de Barros. Orientador: Pedro Carlos 
Louzada Fonseca. 2009. Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística) – 
Faculdade de Letras, Universidade Federal de Goiás. Goiânia. Disponível em: 



435
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

http://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tde/2449/1/DISSERTACAO%20
DARIO.pdf. Acesso em 18 maio 2020.

SCLIAR, Moacyr. A condição judaica: das tábuas da lei à mesa da cozinha. 
Porto Alegre: L&PM, 1985.

SCLIAR, Moacyr. O carnaval dos animais. 2. ed. São Paulo: Ediouro, 2001.



436
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

UMA PERSPECTIVA HOMOERÓTICA EM 

NOLL, WHITMAN E CÉZANNE

Rafael Inácio da Silva Durães

Os banhistas

Fala-se, com uma relativa frequência, no homoerotismo na 
obra de João Gilberto Noll. Muitas pesquisas foram feitas nesse 
sentido (CAMARGO, 2007, 2008; CARBONEL, 2013), com destaque 
para aquelas que tratam dos dois romances Berkelley em Bellagio 
(2002) e Lorde (2004), obras nas quais o homoerotismo aparece 
explicitamente como parte norteadora do corpo literário, sendo 
fundamental para a compreensão dos romances, visto que seus 
personagens têm experiências e pensamentos de teor claramente 
erótico entre homens. Em O cego e a dançarina (1986), há contos 
com uma parcela de homoerotismo patente, como “O Banhista”, 
“Alguma coisa urgentemente”, que foi adaptado para o cinema, 
e também o “Domingo sem Néctar”.

Analisamos, nesse artigo, o conto “O Banhista” (1986) a 
partir dessa perspectiva homoerótica, estabelecendo conexão 
entre os poemas “Ao vazar com o oceano da vida” (2005), 
“Travessia da barca do Brooklyn” (2005) e “Canção de Júbilo” 
(2005), de Walt Whitman e, ainda, entre algumas versões da 
obra Les Grandes Baigneuses, do pintor francês Paul Cézanne 
(1839-1906). Nosso objetivo é atentar para possibilidades 
interpretativas sob um possível viés, que é a homoafetividade.
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Fábio Figueiredo Camargo (2007), ao falar a respeito 
da transfiguração narrativa em Noll, tangencia a questão do 
homoerotismo:

Em praticamente todos os textos, relações 
homoeróticas ocorrem ora de forma mais sutil, 
ora de forma hipermimética, se se levar em conta 
a pouca literatura no Brasil que lida com essa 
temática. Na literatura nolliana, a prostituição 
masculina, os encontros fortuitos com garotos 
e as relações sexuais entre pessoas do mesmo 
gênero são recorrentes. Esses textos “implicam 
a constituição de uma homotextualidade” – 
textos escritos sobre homossexuais e/ou por 
homossexuais. (CAMARGO, 2007, p. 27)

Na narrativa de Noll (1986), temos a apresentação de 
um personagem sem nome próprio, identificado apenas 
como “banhista”. Personagens desprovidos de nome são uma 
característica deveras marcante na poética de Noll. Muitos 
deles permanecem em anonimato, sem uma identificação que 
os torne uma referência no mundo. A Fúria do Corpo (1981), 
Bandoleiros (1985), Rastros de Verão (1986), Hotel Atlântico 
(1989), O Quieto Animal da Esquina (1991) e Harmada (1993) são 
alguns exemplos de seus romances movidos por protagonistas 
anônimos, personagens opacos, o que de certa maneira elucida 
a falta e a perda de identidade de sujeitos que não se encaixam 
no padrão hegemônico da sexualidade.

No conto em questão, temos um enredo sucinto, em que o 
banhista vai sozinho a uma praia deserta, observa a cadência do 
mar e o calor do sol, e, enquanto lê poemas de Walt Whitman, 
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ouve uma voz misteriosa, feita em discurso direto, chamando 
“Amor” a todo momento. Após dar um mergulho, ele volta para 
o continente, para uma espécie de lar, em que uma mulher que 
não o agrada o aguarda.

No início do conto, há a seguinte passagem:
O banhista sob o sol aguarda a hora de cair na 
água, calção preto, chega de tênis mas logo os 
tira e penetra os brancos pés na areia, senta e 
abre um livro de Walt Whitman, e ele nem sabe 
o que significa ler Walt Whitman à beira do mar 
nesse dia em que há volúpia de sol e que as 
pedras sonham de calor, o banhista não sabe o 
que significa nada pois por enquanto ele quer ler 
os poemas de Walt Whitman como quem passou 
a vida a procurá-los e nos intervalos dos versos 
ele olha o mar e singra com os horizontes novos, 
pele do azul. (NOLL, 1986, p. 107, grifos nossos)

Temos nesse trecho uma parte fundamental na nossa 
análise, que é a referência direta ao poeta norte-americano Walt 
Whitman, um dos pioneiros da poesia moderna (embora situado 
no século XIX). Whitman, como herdeiro da revolução americana, 
pertencia a uma sociedade extremamente conservadora e 
moralista do século XIX, em que os Estados Unidos passavam 
pelo processo de estabelecimento e expansão da cultura norte-
americana, marcada por guerras em prol de conquista de terras 
ao oeste. Esse movimento levou os estados do norte e do sul a um 
conflito ideológico a respeito da mão de obra escrava, que, por 
fim, ocasionou a Guerra de Secessão (1861-1865), culminando 
com a abolição da escravatura. Foi nesse contexto que o autor 
lançou e relançou diversas vezes sua única obra, Folhas de relva 
(1855).
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O que não se sabia, ou o que visivelmente se ignorava, 
era a sexualidade do escritor. Depois de sua morte, foram 
descobertos registros com fortes evidências de relacionamentos 
com outros homens, com vários mecanismos usados como 
disfarce em cartas enviadas a esses amantes, especialmente 
Peter Doyle, com a troca do pronome masculino pelo feminino, 
com códigos numéricos ligados a iniciais codificadas e outras 
artimanhas que o gênio do verso livre usou para disfarçar seus 
romances (MANCELOS, 2009). Como já explanado, identidades 
assim eram mantidas às escuras por medo de boicote social ou 
de consequências piores e mais medonhas, como perseguição e 
ameaça à vida. A homossexualidade de Whitman, por exemplo, 
mesmo quando descoberta, foi encoberta durante décadas 
pelos grandes intelectuais, que não queriam a mancha da 
homossexualidade pairando sobre a genialidade do poeta.

Sendo assim, não é assombroso que muitos de seus 
poemas de celebração livre da sexualidade contenham traços 
abertamente voltados ora para um homoerotismo evidente, ora 
para uma bissexualidade ou mesmo para uma pansexualidade 
(LEMOS, 2003). O poeta via a diversidade humana com uma 
admiração sublime e incomum para a época, e via sua celebração 
como um meio de escape aos horrores da guerra, como único meio 
de estabelecimento da paz. Seus poemas expiram isso de forma 
bem evidente, como o longo “Canção de Mim Mesmo” (2005), 
no qual Whitman comemora abertamente a camaradagem e o 
companheirismo com outros homens, inclusive numa intimidade 
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que inclui toques, ou com momentos de contemplação de outros 
corpos masculinos. Nesse mesmo poema, inclusive, temos em 
sua 11ª estrofe, referências a rapazes que se banham em praia: 
“Vinte e oito rapazes se banham perto da praia/ Vinte e oito 
rapazes e todos tão simpáticos/ Vinte e oito anos de vida feminil 
e todos tão solitários”.

Além desse importante ponto de interseção na nossa 
abordagem, há outras características singulares que permeiam 
o conto de Noll e que encontram referência nos poemas de 
Whitman. Em “O Banhista” (1986), o banhista é claramente 
um leitor ávido da poesia romântica de Whitman, passando a 
procurar nos intervalos dos versos, ou em suas entrelinhas, os 
significados das palavras que o personagem lia nos poemas de 
Whitman, o que elas significavam e como refletiam em suas 
próprias vivências.

Nos trechos a seguir, de Noll (1986), enquanto o banhista 
lê os versos, ecoa a misteriosa voz, da qual não sabemos a 
origem, dizendo “Amor” a todo instante. Além disso, o escritor 
trata de temáticas de praia e náufragos, de forma recorrente. O 
banhista também reconhece a própria solidão no mar, embora 
tenha como companhia o livro de Whitman, como observamos 
nos dois trechos:

Por enquanto o banhista passa um óleo de 
bronzear e deixa que o sol o atinja por inteiro, ele 
se estira e esquece o livro de Walt Whitman. Uma 
gaivota passa em linha reta. O banhista pensa 
sobre o que seria um náufrago. Mas logo coça a 
cabeça e diz baixinho que ouve uma voz:
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— Amor – diz a voz. (NOLL, 1986, p. 107-108, 
grifos nossos)

E o banhista voltou a pensar no que seria um 
náufrago. Viu lá no fundo um barco naufragando 
e duas mãos chamando. Não sabia nadar, o 
banhista refletiu. Não sabia nem ao menos boiar. 
Era um homem só nas águas.
(NOLL, 1986, p. 108, grifos nossos)

No poema “Ao Vazar com o Oceano da Vida” (2005), 
de Whitman, há também menção da temática da praia e do 
náufrago:

Ao ir para as praias que não conheço,

Ao ouvir a nênia, as vozes de homens e mulheres 
naufragados,

Ao inalar as brisas impalpáveis que vêm sobre 
mim,
Quando o oceano tão misterioso rola na minha 
direção cada vez mais próximo

[...]

Oprimido comigo mesmo porque ousei abrir 
minha boca,

Consciente agora que entre toda essa tagarelice 
cujos ecos repercutem em mim eu não tive uma 
única vez a menor ideia de quem ou o que sou,

Mas que diante de todos meus poemas arrogantes 
o Eu real se posta ainda intocado, inarrado, 
totalmente inalcançado,

Retirado pra longe, zombando de mim com falsos 
sinais congratulatórios e mesuras,
Com estrépitos de risada irônica distante a toda 
palavra que tenho escrito,



442
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

[...]

A natureza aqui à vista do mar tirando vantagem 
de mim para me dardejar e me picar,

Porque eu ousei abrir minha boca para cantar seja 
o que for. (WHITMAN, 2005, p. 297, grifos nossos)

O ambiente do poema se assemelha bastante ao do 
conto. O poeta menciona “praias” desconhecidas, de “homens 
e mulheres naufragados” e de uma “brisa impalpável” que o eu 
lírico desconhece a fonte. Essa “brisa impalpável” (misteriosa, 
desconhecida) é bem similar à origem da “voz” do conto.

O eu lírico de Whitman (2005) igualmente exprime que 
se sente oprimido, sem identidade e que ri de si mesmo, pois 
o seu “eu real” ainda não foi plenamente alcançado. Os versos 
acima, além de fazerem referência à censura aos sentimentos de 
Whitman e à sua sexualidade, demonstrada em muitos de seus 
poemas, trazem à tona um sentimento de solidão, de procura 
da própria identidade, de desconhecimento do próprio ser. Em 
Noll (1986), o sentimento de solidão também se faz presente, 
como mencionado anteriormente, e talvez o banhista de Noll 
(1986) busque seu elo perdido, sua identidade, ao ler seu poeta 
favorito.

Outro símbolo que aparece no conto de Noll (1986) e na 
poesia de Whitman é o da gaivota. No primeiro parágrafo da 
narrativa, “ele [o banhista] se estira e esquece o livro de Walt 
Whitman. Uma gaivota passa em linha reta. O banhista pensa 
no que seria um náufrago” (NOLL, 1986, p. 108, grifos nossos). 
Logo em seguida, o personagem ouve, pela primeira vez, a voz 
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dizer “Amor”. Posteriormente, quando entra no mar, o banhista 
novamente avista a mesma gaivota: “Ele ouviu como nunca a 
cadência do mar. A gaivota voltou em linha reta. Dessa vez o 
banhista a viu. E a admirou por largos dois minutos. Para que 
toda aquela beleza se havia uma voz que amava e não revelava?” 
(NOLL, 1986, p. 108, grifos nossos).

A gaivota passando em linha reta, dito duas vezes, é, em 
nossa perspectiva, um signo metafórico fálico relevante, pois, 
logo em seguida, o banhista se sente excitado ao notar que a 
água batia na altura do seu púbis. Símbolos fálicos são relevantes 
ao se falar de um homoerotismo latente, sendo metáforas 
recorrentes também na poética de Whitman. Consideramos, 
então, que a figura da gaivota pode ser mais um símbolo de forte 
ligação entre a natureza e o amor, ou com a voz que diz “Amor”.

Vejamos mais um poema de Whitman, dessa vez as partes 
3 e 6 de “Travessia da barca do Brooklyn”:

Justo como olhais os inúmeros mastros de navios 
e os taludos tubos de vapores, olhei.

[...]

Também muitas e muitas vezes cruzei o rio no 
passado,

Assisti as gaivotas de Dezembro, as vi alto no 
ar flutuando com asas imóveis, oscilando seus 
corpos,

Vi como o amarelo cintilante avivava partes de 
seus corpos e deixava o resto em forte sombra, 
Vi os círculos lenti-girantes e o empuxo gradual 
para o sul,
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Vi o reflexo do céu de verão na água,

Meus olhos foram ofuscados pelo rasto difuso de 
raios,

Olhei os finos fachos centrífugos de luz ao redor 
da forma de minha cabeça na água ensolarada,

Olhei a neblina nas colinas ao sul e sudoeste,

Olhei o vapor quando voou em velos tintos de 
violeta,

Olhei a baía abaixo para observar os navios 
chegando,

Vi sua aproximação, vi a bordo os que estavam 
perto de mim,

Vi as velas brancas de escunas e chalupas, vi os 
navios ancorados,

Os marinheiros trabalhando no cordame ou fora 
montados nas vergas,

Os mastros rotundos, o balanço dos cascos, as 
delgadas serpeantes flâmulas [...]Fui chamado por 
meu nome mais íntimo por vozes claras e altas 
de jovens conforme me viam se aproximando ou 
passando,

Senti seus braços em meu pescoço quando estava 
de pé, ou o apoio negligente de seus corpos 
contra mim quando sentava,

Vi muitos que amei na rua ou barca ou assembleia 
pública, porém nunca lhes disse uma palavra,

Vivi a mesma vida com os demais, o mesmo velho 
riso, roer, dormir,

Fiz o papel que ainda relembra o ator ou atriz,O 
mesmo velho papel, o papel que é o que o 
tornamos, tão grande quanto gostarmos,
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Ou tão pequeno quanto gostarmos, ou tanto 
grande quanto pequeno.
(WHITMAN, 2005, p. 345-348, grifos nossos)

Nesses trechos, observamos uma das muitas referências 
que Whitman (2005) faz às gaivotas, mostrando um ponto de 
entrelaçamento entre os dois textos literários. Quando os 
barcos se aproximam, o que chama atenção são os marinheiros 
trabalhando e o símbolo fálico dos mastros, dos taludos tubos, 
dos mastros rotundos e das flâmulas. Os marinheiros são usados 
como evocação da beleza do corpo masculino, um forte indicativo 
homoerótico. Na 6ª parte do poema, temos uma clara evidência 
desse caráter quando o poeta fala de jovens que chamam seu 
nome mais íntimo e que sente os braços destes em seu pescoço, 
ou o apoio do seu corpo quando se sentavam nele, evocando 
mais uma vez o sentimento de intimidade de Whitman para com 
jovens rapazes. A voz do eu lírico ainda assume várias posições, 
ou papéis, como os de um ator.

Em outros trechos, dessa vez no famoso “Canção de Júbilo” 
(2005), temos a aparição de metáforas semelhantes, mas de 
forma mais explicitamente homoerótica, o que mostra mais uma 
ponte que se pode fazer entre temas e sentimentos semelhantes 
entre o conto de Noll (1986) e os poemas de Whitman (2005):

No inverno pego minha cesta e arpão de enguia 
e viajo a pé no gelo – tenho um machadinho para 
fazer buracos no gelo,

Vede-me bem-trajado indo jovialmente ou 
retornando à tarde, meu bando de rudes rapazes 
me acompanhando,
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Meu bando de rapazes meio-maduros e maduros, 
que não adora estar com ninguém mais tão bem 
quanto adora estar comigo,

De dia trabalhar comigo, e de noite dormir 
comigo. (WHITMAN, 2005, p. 365)

Além disso, a figura do banhista é um tanto emblemática, 
não apenas por aparecer em outras obras literárias do autor, 
mas por ser muito conhecida nas artes plásticas. Na própria obra 
de Noll, ela aparece no miniconto “O Aceno” (1999) e em uma 
breve menção em Lorde (2004).

A figura de banhistas também foi peça central na obra 
artística de Paul Cézanne, importante pintor impressionista 
e precursor da arte moderna, antecipando a simplificação 
das formas do cubismo. Para o pintor, pintar era registrar as 
sensações como um paralelo da natureza. Arte e natureza são 
duas faces da mesma moeda. Desse modo, temos como extensão 
da natureza corpos nus como os que podem ser observados nas 
pinturas mais famosas das banhistas.

No entanto, o que alguns podem não saber é que as 
famosas pinturas de banhistas femininas de Cézanne não são 
as únicas. Estima-se que houve dezenas de versões do tema, 
um dos favoritos do pintor. Para tratarmos do homoerotismo, 
trazemos duas dessas versões, presentes nas figuras 1 e 2 (ver 
Anexo), em que há a representação de corpos masculinos, e é 
nelas que o homoerotismo tem destaque.

Na figura 1, temos a representação de vários corpos 
masculinos, a maioria nus (apenas um está com a roupa de 
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baixo), em meio a um cenário idílico de contemplação da 
natureza, próximos a uma pequena fonte de água, onde vários 
corpos de homens se banham juntos. A representação desses 
corpos, com linhas que acentuam músculos e nádegas de 
homens, são elementos que carregam uma dose significativa de 
homoerotismo. Se pintar é registrar sensações, de acordo com 
Cézanne, nessas pinturas é fácil reconhecer o olhar aguçado 
do pintor para perceber as nuances das curvaturas eróticas do 
corpo masculino, como as nádegas ou os grossos músculos das 
coxas e panturrilhas.

Esse mesmo olhar aguçado pode ser percebido na poética 
das obras homoeróticas de Noll (1986) e Whitman (2005). A 
título de exemplo, no poema citado anteriormente, “Travessia 
da Barca do Brooklyn” (2005), observamos várias descrições 
com um caráter pictórico, como a descrição de uma imagem, 
de uma pintura: “olhei a neblina... o vapor... a baía […] Vi muitos 
que amei na rua ou barca ou assembleia pública, porém nunca 
lhes disse uma palavra” (WHITMAN, 2005, p. 348). Já no conto 
de Noll (1986), temos um destaque para essas imagens de 
contemplação masculinas, como quando o banhista “passa um 
óleo de bronzear”, o que remete a corpos sarados e bronzeados, 
que muitas vezes parecem estar ligados a um estereótipo 
recorrente em relação ao mundo gay; ou como quando ele “se 
estira” ou “arqueia levemente o dorso e mergulha”, dando a 
ideia de movimentação do corpo do banhista; ou ainda, no que 
parece ser uma evocação direta à própria pintura de Cézanne, 
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em “pele do azul”, que nos remete quase imediatamente às 
cores características das imagens nos quadros, especialmente o 
da Figura 2.

Esse olhar atento a corpos masculinos pode se inserir na 
construção de uma arte que toca em pontos comuns a uma 
existência homossexual, na qual o mesmo olhar atento tem 
espaço e parte na identidade desses sujeitos. Ainda na figura 
1, um detalhe acerca de dois dos banhistas do lado esquerdo 
do quadro é ainda mais relevante: temos um que segura o que 
parece ser uma toalha branca na frente do corpo, revelando-o ao 
primeiro banhista da esquerda para a direita, que parece estar 
numa posição contemplativa. Uma das principais características 
do impressionismo é a ausência de contornos nítidos. Mesmo 
assim, podemos perceber com certa clareza qual a possível 
direção do olhar desse banhista em questão: o corpo do homem 
nu que segura a toalha, possivelmente seu pênis. Entre essas 
duas figuras temos uma terceira, já dentro do corpo d’água, que 
igualmente parece estar contemplando o corpo do homem que 
acaba de tirar a roupa.

Esses elementos evocam o homoerotismo nesses quadros. 
Conforme Thiago Ianez Carbonel (2013), mesmo que

situações sutilmente sexuais, como homens em 
banheiros ou chuveiros coletivos se observam e se 
medem [...], são, segundo Freud (1976), naturais 
[...], há outras circunstâncias, no entanto, que, 
dependendo de fatores regionais e\ou culturais, 
ficam em uma zona de indefinição.
(CARBONEL, 2013, p. 17)
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Sendo assim, é provável que a representação presente na 
figura 3 esteja encaixada nessa zona de indefinição, assim como 
o conto de Noll (1986), o que também se estende à poética de 
Whitman (2005).

A Figura 2 estende ainda mais esse plano: temos como 
centro a figura masculina de um banhista que muito se assemelha 
à apresentada por Noll (1986), dado que esse está sozinho, 
próximo à água, só de roupas íntimas. Nesse quadro também 
é possível perceber esses aspectos contemplativos em relação 
ao corpo masculino, o contorno dos músculos das pernas e dos 
peitos, o que dá certa perspectiva ao quadro, em contraste com 
os braços, que são assimétricos (HARRIS; ZUCKER, 2015).

No conto, o ambiente aquático é o mar, a narrativa se passa, 
a maior parte do tempo, em uma praia deserta: “O banhista sabe 
que naquele trecho da praia não há ninguém, praia deserta. 
Então, quem estaria a lhe dizer amor?”. Esse ambiente isolado, 
sem a presença de pessoas, lembra-nos o que diz Carbonel 
(2013): um dos mecanismos de defesa de gays e lésbicas consiste 
justamente na procura por lugares “secretos”, o que se encaixa 
na descrição do conto de Noll (1986) e nos fragmentos de 
Whitman (2005), lugares de possível realização dos desejos, que, 
por causa das imposições sexuais da sociedade, são difíceis de 
serem realizados.

É nesse lugar, na praia deserta, que o sujeito do conto se 
encontra em estado de excitação e contemplação dos elementos 
da natureza, o que de certa forma alude aos conceitos estéticos 
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do impressionismo. Nele, a beleza da natureza e a beleza do 
amor estão em íntima relação. O banhista apenas escuta o eco 
de uma voz a dizer “Amor” em um “dia em que há volúpia de 
sol e as pedras sonham de calor”, e “deixa que o sol o atinja 
por inteiro” para bronzeá-lo (NOLL, 1986, p. 107); é também no 
próprio mar que ele encontra uma espécie de prazer semelhante 
ao que a voz teria o potencial de produzir, como vemos quando o 
personagem entra na água: “O banhista sentiu-se todo excitado 
e sentiu que a água batia na altura do seu púbis” (NOLL, 1986, 
p. 108). A menção à palavra “púbis” (região na qual começa 
a genitália), assim como a palavra “volúpia” (grande prazer, 
excitação sexual) invocam o erótico, independentemente da 
natureza na qual o banhista esteja inserido.

Uma das partes mais curiosas e intrigantes do conto é 
justamente a natureza da voz ouvida pelo banhista na praia 
deserta onde se encontra. Essa voz, que diz “Amor” com tanta 
intensidade, é a única voz do conto, o único momento em que 
ocorre o discurso direto, possuindo assim certa autonomia. A 
voz “não temia, mas não ousava ir além do que devia”, “não se 
relevava” (NOLL, 1986) e, mesmo assim, desperta no leitor de 
Whitman, com seus versos e sua celebração aberta a toda e 
qualquer sexualidade, um sentimento de procura por um amor 
que ele nunca conheceu nessa intensidade. Por isso, acreditamos 
que o personagem de Noll (1986) encontra na poesia de Whitman 
(2005) sentimentos ligados a uma sexualidade reprimida. Esse 
sentimento de procura fica bem evidente em várias passagens, 
como na seguinte:



451
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

O banhista olha suavemente para todos os lados. 
Já quer bem o que possa ser, e olha cada canto, 
à procura.

– Amor – mais uma vez.

O banhista repete Amor. E já ali estava 
amando. Irremediavelmente, ele pensou. Tão 
irremediavelmente que se eu não encontrá-la eu 
morrerei. (NOLL, 1986, p. 108)

Essa voz do amor, que não se revela e causa esses 
sentimentos no personagem do conto, que é ousada, mas que 
não se atreve a ir além do que deve, ilustra bem as palavras 
extremamente poéticas de Oscar Wilde (1995) em um poema 
dirigido ao amante Lorde Alfred Douglas, palavras essas usadas 
como prova da acusação em seu julgamento, visto que a 
homossexualidade era uma prática proibida na época, o que 
resultou na prisão do autor e em sua decadência. No poema, 
Wilde afirma que o amor de um homem por outro era um amor 
que não ousava dizer seu nome: “O amor que não ousa dizer o 
nome nesse século é a grande afeição de um homem mais velho 
por um homem mais jovem como aquela que houve entre Davi e 
Jônatas” (“O Julgamento”, 1995). Acreditamos que a semelhança 
aqui não seja uma mera coincidência.

Uma outra curiosa relação que encontramos é com o 
quadro retratado na figura 3, do pintor Thomas Eakins – de 
quem Whitman era bem próximo –, em que podemos perceber, 
mais uma vez, a referência a banhistas em um ambiente isolado 
de contemplação da natureza, semelhante ao das pinturas de 
Cézanne.
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Ao final do conto de Noll (1986), após o banho de mar, o 
banhista retorna com o livro de Walt Whitman para o continente, 
simbolizando que todos os sentimentos e reflexões advindos 
da leitura do poeta acompanham o personagem leitor na volta 
para casa. É revelado que o banhista não quer mais ouvir a voz 
desse “Amor que não se revela” e encontra até mesmo certa 
relutância em voltar, pois há “urtigas que machucam os seus 
pés, cacos de um vidro distante”. Em seguida, nos é revelado 
que o banhista tem uma casa que o aguarda, possivelmente 
com alguma companheira, vivendo uma vida comum a uma 
heterossexualidade compulsória, em

uma casa escura, enfadonha e pobre onde ele 
vê agora a mulher que dorme; ele sabe que não 
dorme de preguiça mas porque alguma coisa lhe 
falta, já não ressona a mulher já não pede, faltam-
lhe os dentes, o banhista achou-a ali desde que 
entrou na casa, mas ele não sabe o que fazer com 
a mulher, está distante do porto, está distante 
da terra onde há remédios ou comida adequada 
para quem não come há tanto, e antes que a 
mulher possa morrer de inanição o banhista tira 
o calção preto e entrega-se à carne doente.
(NOLL, 1986, p. 109)

São interessantes os signos de natureza oposta 
apresentados nessa mudança de ambiente. Esses signos têm uma 
carga negativa. Os vocábulos “escura”, “enfadonha”, “inanição” 
e “doente” sugerem uma oposição aos sentimentos despertados 
nesse personagem quando estava sozinho na praia, com a voz 
a dizer “Amor” e os poemas de Walt Whitman. Até mesmo o 
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ambiente natural muda: estava sol enquanto estava na praia, e 
agora a noite já caiu: “E viu que era noite.”

Mesmo assim, não podemos ignorar que ele sente sim um 
certo “prazer de um sândalo escondido que o banhista bebe num 
movimento que a mulher contém e devolve misturado ao seu 
próprio movimento” (NOLL, 1986, p. 109). Esse momento parece 
ser de consumação de uma relação propriamente dita, pois logo 
em seguida o “banhista vê uma única lágrima derramar-se do 
olho da mulher. E viu que consumou-se” (NOLL, 1986, p. 109). 
O que foi consumado, ou a natureza desse ato, é deixado em 
aberto, bem ao estilo nolliano. Há algumas possibilidades, por 
exemplo, o que houve nessa cena nebulosa pode ter sido um 
estupro ou uma possível gravidez, entre outras interpretações 
pertinentes. O que queremos trazer em destaque é justamente 
o fato de que essa mulher com quem o banhista provavelmente 
vive não o satisfaz em relação ao amor que ele deseja, ao ouvir a 
Voz e ler os poemas de Walt Whitman.

Considerações finais

Estabelecendo um paralelo entre Noll (1986), Whitman 
(2005) e Cézanne, temos conto, poemas e pinturas que tratam 
da ressignificação da identidade sexual por meio da temática do 
desejo pelo mesmo sexo. Nesse sentido, tanto a arte literária 
quanto a pintura expõem elementos que transcendem a 
exploração do prazer na medida em que o narrador (do conto), 
o eu-lírico (dos poemas) e o eu subjetivo da pintura procuram 
satisfazer seus egos expondo sensações e emoções por meio 



454
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

da sexualidade, algo tão intrínseco e particular de cada ser. As 
três obras se entrelaçam na medida em que, dialogando entre 
si, proporcionam ao leitor experiências de prazer por meio de 
corpos nus em sintonia com a natureza. O corpo nu, nos três 
“eus” (que escrevem e pinta), simboliza, portanto, a liberdade e 
a busca pela compreensão de si.

A partir das leituras e interpretações realizadas, inferimos 
que o homoerotismo encontra lugar em obras nas mais diversas 
artes, tanto de forma explícita como em detalhes sutis, em 
relações complexas da vivência do autor, bem como nas 
experiências posteriores dos leitores e no modo como essa arte 
os afeta (BARCELLOS, 2006). Assim, nesse trabalho, objetivamos 
apontar a arte literária e a arte plástica, considerando seus 
contextos específicos, como espaços para a produção de sentidos 
do corpo nu nas relações homoafetivas.
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Anexo

Figura 1 – Banhistas

Fonte: Musée d’Orsay, Paris.
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Figura 2 – O grande banhista

Fonte: Museum of Modern Art, New York, EUA.
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Figura 3 – The swimming hole

Fonte: Amon Carter Museum of American Art.
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EFEITO CREPÚSCULO: A CRIAÇÃO DE 

UMA VIDA LEITORA

Julia Souza da Silva

Introdução

De modo geral, ao se discutir literatura infantojuvenil, é 
comum surgir o questionamento sobre os hábitos de leitura dos 
jovens, se eles realmente leem. A última pesquisa – “Retratos da 
leitura no Brasil”, de 2016 –, realizada a cada quatro anos pelo 
Instituto Pró-Livro, mostra que os jovens são o maior público 
leitor no país. Então, outro questionamento pode surgir: por que 
os jovens não leem o que os adultos, principalmente acadêmicos 
e professores, querem?

Muitas vezes os livros que os jovens escolhem por conta 
própria são vistos como de baixa qualidade e, por essa razão, 
são totalmente desvalorizados, o que até desanima o indivíduo 
a seguir com uma vida leitora, tornando contraditório o intuito 
que muitos profissionais têm: o de tornar a literatura um gosto 
do jovem. Quando esse desprezo é mostrado, esse público 
acaba não desenvolvendo seu caminho de leitor. Como disse o 
professor João Luís Ceccantini à Folha de S. Paulo:

Nunca vou ser contra a leitura de obras canônicas, 
mas há um divórcio entre cultura de massa e 
cultura erudita. Quanto mais você afastar o 
cânone e aproveitar o imaginário da criança e 
do jovem para estabelecer pontos com a cultura 
erudita, melhor.
(CECCANTINI, 2019, sem paginação)
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Não é o caso de excluir os clássicos e deixar de apresentá-
los aos jovens, mas o de chamar atenção para as obras 
menosprezadas pela Academia, porém bem aceitas pelos 
estudantes, pois elas podem ser um degrau para o conhecimento 
das obras clássicas nacionais ou internacionais, que costumam 
ser temidas ou ignoradas pelos jovens leitores. Além disso, essas 
obras possuem sua própria qualidade e importância.

O presente trabalho é o início de um projeto maior, que 
tem como objetivo explorar obras juvenis que tiveram grande 
demanda no mercado editorial e conquistaram os jovens a ponto 
de fazerem parte de seu caminho literário. Com isso, o intuito 
deste artigo é refletir sobre o que eles leem, o que os atrai para 
leitura, voltando-se para uma análise de uma série de livros 
que teve um grande público jovem, o que se pode considerar 
o último fenômeno adolescente: Crepúsculo (2008-2009)1, de 
Stephenie Meyer. Transformadas em série de sucesso mundial 
estrondoso, não só nas livrarias, mas também nos cinemas, as 
obras trouxeram jovens para a vida leitora e os levaram a criar 
suas próprias histórias, fanfics ou livros.

A personagem humana que se apaixona por um vampiro 
foi acompanhada pelo público durante todos os lançamentos de 
livros da saga e os relacionados a ela. Os jovens cresceram e, 
hoje, responsabilizam a série pelo amor duradouro à leitura, que 
perdurou ou até mesmo os fizera seguir uma carreira literária, 
seja escrevendo, pesquisando ou como professores.

1  Para esse texto, são consideradas as datas das edições brasileiras da editora Intrínseca. Nos 
Estados Unidos, as publicações se iniciaram em 2005.
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O que o jovem lê

Ao se observar grandes eventos como a Bienal do Livro, a 
presença em massa dos jovens é perceptível. Nas mãos deles é 
possível ver uma variedade de livros, porém os que se destacam 
são os de literatura juvenil, que podem ser romance, suspense, 
distopia, entre outros. Atualmente, os chamados Young Adult 
– Jovem Adulto – são os mais vendidos e comentados; para 
se constatar isso, basta entrar nos grupos em redes sociais – 
principalmente Twitter e Instagram –, onde muitos jovens se 
organizam com o intuito de realizarem leituras em conjunto, 
trocarem comentários e resenhas.

As obras infantojuvenis são muitas vezes o ponto de 
partida de muitas crianças e jovens que têm uma vida leitora. 
Elas leram livros como os da série Harry Potter (1997-2007), de 
J. K. Rowling, que trouxe luz a um gênero do tipo fantástico, foi 
levado para o cinema e até hoje a autora escreve novas narrativas 
sobre o mundo que criou, para uma base de fãs ainda atuante. 
É possível citar também a trilogia Jogos Vorazes (2008-2010), de 
Suzanne Collins, que pode ser considerada um grande sucesso, 
deixando o gênero distópico em alta até os dias atuais, inclusive 
reacendendo a leitura de obras clássicas – como 1984 (1949), 
de George Orwell, e Admirável mundo novo (1932), de Aldous 
Huxley – por parte dos jovens leitores.

Abordando o fenômeno relativamente recente da 
formação de uma juventude leitora, as professoras Ana Crélia 
Dias e Raquel Cristina de Souza e Souza escrevem que
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a realidade de que há leitores juvenis – ao contrário 
do que se vivia há alguns anos – mostra-se com 
a circulação corrente de sagas e best sellers, 
os quais atingiram altos índices de vendagem, 
desde o fenômeno Harry Potter, e inauguraram 
prática pouco comum em tempos anteriores: 
a busca espontânea pelo livro por parte desse 
público leitor. Ou seja, os livros passaram a 
circular livremente entre os adolescentes, que se 
mostraram ávidos leitores de determinado filão. 
(2015, p. 95)

Dessa forma, pode-se pensar que os best sellers fazem parte 
do cotidiano dos adolescentes. Esses livros são vistos por eles nas 
listas de mais vendidos, consequentemente se tornando mais 
próximos deles e virando assunto em suas conversas. Além disso, 
as obras ganham frequentemente adaptações cinematográficas, 
instigando a curiosidade dos jovens a procurarem os livros para 
conhecer mais a narrativa.

Sobre a saga crepúsculo

Crepúsculo (2008a), o primeiro da série de livros de Stephenie 
Meyer, nos apresenta a jovem americana Isabella Swan (Bella), 
de dezessete anos, que se muda da calorenta Phoenix, Arizona 
– onde morava com a mãe –, para a fria Forks, Washington, 
para morar com o pai. A cidade que possui menos de quatro 
mil habitantes parece monótona, até Edward Cullen aparecer na 
escola, um rapaz lindo e misterioso. Entretanto, o garoto parece 
evitá-la a qualquer custo, mas o que Bella inicialmente não sabe 
é que Edward é um vampiro – que consegue ler todas as mentes, 
menos a dela – e o cheiro do seu sangue é muito tentador para 
ele e, por isso, evita a aproximação.
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No entanto, Cullen, com seu estilo byroniano, salva a vida 
da garota duas vezes, de formas que beiram o sobrenatural. Bella 
decide descobrir o que acontece de estranho, mesmo Edward 
evitando o assunto. Eles acabam se aproximando e, com suas 
pesquisas, ela descobre que o garoto é um vampiro. Bella adentra 
esse mundo até então desconhecido e que é muito perigoso 
para humanos, pois nem todos os vampiros são vegetarianos, 
o que significa alimentar-se apenas de sangue animal, como a 
família de seu namorado. Sendo assim, quando um vampiro de 
fora fica obcecado em matá-la, o casal passa a sofrer o que esse 
amor proibido pode causar.

No segundo livro, Lua Nova (2008b), os leitores são 
apresentados a outros seres, os lobisomens, que nessa narrativa 
são inimigos naturais dos vampiros. Após a partida de Edward 
e sua família, Bella tem que lidar com isso e com a descoberta 
de mais seres sobrenaturais em sua vida, pois seu amigo, Jacob 
Black, faz parte da matilha. Além disso, a realeza dos vampiros, 
os Volturi, é apresentada e uma de suas regras é manter segredo 
sobre a existência de vampiros. E o castigo para uma regra 
quebrada é a morte.

No terceiro livro, Eclipse (2009a), Jacob Black ainda tenta 
fazer Bella desistir da ideia de se tornar uma vampira oferecendo-
lhe seu amor, mas ela não hesita e vê que, mesmo amando 
Jacob, o seu amor por Edward é maior. O passado, porém, volta 
a assombrar o casal e um exército de vampiros recém-criados – 
que sedem facilmente ao extinto – está em Forks, resultando em 
uma aliança entre lobisomens e vampiros para que nada acabe 
mal.
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Já em Amanhecer (2009b), o quarto livro, o maior da série 
(mais de 500 páginas), vê-se o casamento, a lua de mel e a tão 
desejada transformação de Bella em vampira. Embora com 
Edward querendo preservar a humanidade da noiva – por seu 
conflito de achar sua natureza monstruosa – , essa foi a escolha 
de Bella. No entanto, o casal não imaginava que o amor deles 
resultaria em um fruto. Como eles não sabiam que era possível 
um vampiro engravidar uma humana, enquanto buscavam 
informações, o feto meio-humano e meio-vampiro crescia 
dentro da barriga de Bella, extremamente rápido e a deixava 
fraca, já que não era uma gravidez normal. Mesmo em meio 
ao caos de uma provável morte da mãe durante o parto, a sua 
transformação foi feita com sucesso. Contudo, crianças imortais 
são proibidas, só que Reneesme é meio-imortal, não oferece 
perigo e, para não sofrer as consequências, a família Cullen 
precisa provar isso para os Volturi.

Todos os livros da saga entraram na lista de mais vendidos 
do Brasil e do The New York Times, foram traduzidos para 
mais de trinta e sete idiomas, e no lançamento de Breaking 
Dawn – Amanhecer – mais de um milhão de exemplares foram 
vendidos nas primeiras 24 horas. Antes mesmo de todos os 
livros serem publicados no Brasil, ocorreram as adaptações 
cinematográficas, tornando o sucesso da história ainda maior. 
Os filmes são estrelados por Kristen Stewart, Robert Pattinson 
e Taylor Lautner, respectivamente como Bella, Edward e Jacob, 
quebrando recordes de bilheterias, arrecadando no total mais 
de três bilhões de dólares. Uma geração de adolescentes e 
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jovens abarrotava os cinemas e corria para comprar ingressos 
antecipados para as pré-estreias e estreias.

Esse fenômeno ainda rendeu títulos como A breve segunda 
vida de Bree Tanner – uma história de Eclipse (2010), de Meyer, 
um spin-off do terceiro livro da saga, e livros propiciados pelo 
fato de o enredo ter sido adaptado para os cinemas, como 
Crepúsculo: livro de anotações da diretora (2009), de Catherine 
Hardwicke e Crepúsculo: guia oficial ilustrado da série (2011a), 
de Meyer. Ademais, houve obras que apresentaram a narrativa 
de uma forma diferente, como Crepúsculo: graphic novel 
(2011b), lançado em dois volumes com ilustrações inspiradas nos 
mangás japoneses, cuja arte e adaptação são de Young Kim. Em 
2018, a autora Meyer, em comemoração aos dez anos da saga 
no cinema, lançou Vida e morte: Crepúsculo reimaginado, uma 
espécie de releitura de Crepúsculo, na qual há uma inversão de 
gêneros entre os personagens Beaufort Swan e Edithy Cullen, o 
jovem é humano e a garota é uma vampira.

A intertextualidade entre obras

Levando em consideração que obras clássicas podem 
servir como base ou inspiração para a criação de novas histórias, 
esbarramos no conceito de intertextualidade: “em todo texto 
a palavra introduz um diálogo em outros textos” (SAMOYAULT, 
2008, p. 18). Sendo assim, os livros de Meyer não escapam dessa 
utilização, pois

A saga Crepúsculo foi baseada em histórias 
de amantes infelizes que antecederam Bella e 
Edward – Adão e Eva, Romeu e Julieta, A Bela e a 
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Fera, Heathcliff e Catherine, Sr. Darcy e Elizabeth 
Bennet. Porém, ao contrário dessas histórias de 
amor, o romance de Bella e Edward acontece 
no reino do sobrenatural e do fantástico: um 
vampiro e uma humana, o predador e a presa. 
(FULAN; OLIVEIRA, 2014, p. 6)

Segundo a autora da série, devido a um sonho com um 
vampiro e uma humana apaixonados, começou a escrever 
Crepúsculo (2008a); o sonho foi fonte de sua inspiração para 
utilizar o sobrenatural. Já algumas outras características do 
romance podem ser relacionadas a um livro de Jane Austen, 
Orgulho e preconceito (1813). De acordo com os pesquisadores 
Benedito Gabriel Fulan e Silvio Tadeu de Oliveira (2014), ambas 
as obras são parecidas no que diz respeito à configuração das 
personagens principais: Bella e Elizabeth Bennet são moças 
humildes e inteligentes, enquanto Edward e Sr. Fitzwilliam Darcy 
são muito ricos e misteriosos, além de passarem a sensação de 
ser quase inalcançáveis.

Prosseguindo na comparação entre Crepúsculo e Orgulho 
e preconceito, a família Cullen – procura não ser próxima de 
nenhum dos poucos habitantes de Forks, assim como Darcy é 
socialmente reservado, só que por motivos diferentes. Edward 
tem problemas com um membro da família que não aceita Bella 
muito bem, bem como Darcy tem a tia que não aceita Elizabeth. 
Embora Edward não seja um vampiro tradicional, ou seja, não 
queima à luz do sol, não possui problemas com objetos sagrados 
e dirige um Volvo, ele nasceu em outra época; e sua característica 
galante o assemelha à personagem Darcy, do século XIX.
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No caso de Lua Nova (2008b), a obra Romeu e Julieta (1527), 
de Willian Shakespeare, é explicitamente colocada na narrativa; 
já na epígrafe há um excerto: “Estas alegrias violentas, tem fins 
violentos/ Falecendo no triunfo, como fogo e pólvora/ Que num 
beijo se consomem” (SHAKESPEARE apud MEYER, 2008, p. 9). 
Além disso, Bella e Edward leem a obra (a peça) como tarefa 
para a escola, assistem ao filme juntos e discutem sobre, com 
o vampiro até revelando sentir certa inveja da mortalidade de 
Romeu, da facilidade da morte, pois para matar um vampiro é 
preciso esquartejar e queimar os pedaços.

Na ausência de Edward, a presença de Jacob se torna 
constante na vida de Bella, fazendo-a refletir sobre a peça, 
numa espécie de relação com a sua própria situação, em alguns 
momentos se colocando no lugar de Julieta:

Julieta ficou em minha mente. [...] Imaginei o que 
ela teria feito se Romeu a deixasse, não porque 
fosse proibido, mas por perder o interesse. E se 
Rosalina lhe tivesse dado atenção e ele mudasse 
de ideia? E se, em vez de se casar com Julieta, 
ele simplesmente sumisse? Pensei que sabia 
como Julieta se sentiria [...]. Imaginei se ela teria 
se casado com Páris no final, só para agradar 
aos pais, para manter a paz. Não, era provável 
que não, conclui. Por outro lado, a história não 
falava muito de Páris. Ele era só um estorvo – um 
substituto, uma ameaça, um prazo final para forçar 
a mão dela. [...] Eu estava incluindo informações 
demais na história. Romeu não mudaria de ideia. 
É por isso que as pessoas ainda se lembram do 
nome dele, sempre em par com o dela: Romeu 
e Julieta. Por isso era uma boa história. “Julieta 
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leva um fora e fica com Páris” nunca teria sido um 
sucesso. (MEYER, 2008b, p. 262-263)

Em uma digressão da personagem, de acordo com Fulan 
e Oliveira (2014), cenas da obra shakespeariana se conectam 
com a vida de Bella. No intertexto feito por Meyer, Edward e 
Bella são como Romeu e Julieta, só que no fim acabam vivos, 
mesmo o vampiro tendo acreditado que a amada estava morta 
e chegando a dizer uma fala de Romeu: “A morte que sugou 
todo o mel de teu doce hálito, não teve poder nenhum sobre tua 
beleza” (MEYER, 2008b, p. 322).

Em Eclipse (2009a), temos O Morro dos Ventos Uivantes 
(1847), de Emily Brontë, um livro que Bella sempre está lendo. 
Ela e Edward discutem sobre a obra, tendo opiniões divergentes: 
a protagonista considera o amor que Heathcliff e Cathy sentem 
um pelo outro como uma qualidade redentora, enquanto Edward 
nem acredita que é amor.

Não acredito que você está lendo O Morro 
dos Ventos Uivantes de novo. Ainda não sabe 
de cor? [...] não entendo porque gosta dele. 
Os personagens são pessoas medonhas que 
arruínam a vida uma das outras. Não sei como 
Heathcliff e Cathy terminaram ao lado de casais 
como Romeu e Julieta, ou Elizabeth Bennet e o Sr. 
Darcy. Não é uma história de amor, é uma história 
de ódio, [...] O que lhe agrada tanto? [...] – Não 
sei bem – eu disse, [...] – Acho que tem algo a ver 
com a inevitabilidade. Nada pode separá-los... 
Nem o egoísmo dela, nem a maldade dele, nem 
mesmo a morte, no final... (MEYER, 2009a, p. 30)
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Conforme pensam Fulan e Oliveira (2014), Bella considera 
que o seu amor e de Edward é inevitável, já que ela está prestes 
a se tornar vampira e viverá para sempre. Retornando a O 
Morro dos Ventos Uivantes, Cathy, mesmo amando Heathcliff, 
casa-se com outro, o que faz Bella se ver um pouco na mesma 
situação, pois ama Jacob e Edward, porém seu amor é maior 
pelo namorado e se sente egoísta, assim como a personagem 
de Brontë, pois queria ter os dois e acabou fazendo-os sofrer. 
No entanto, Bella escolhe o amor de sua vida tendo que deixar o 
amigo “para trás”.

Em Amanhecer (2009b), mais uma vez Meyer inspirou-se 
em obras canônicas de Shakespeare, agora “em dose dupla”: 
Sonho de uma noite de verão (1596) e O mercador de Veneza 
(1600). O triângulo amoroso da primeira peça – Lisandro, Hérmia 
e Demétrio – pode ser comparado com o criado por Meyer, que 
no quarto livro da saga sofre algumas tensões. Ademais,

O mundo secreto e bem guardado dos vampiros 
e metamorfos da saga Crepúsculo faz um paralelo 
com o mundo mágico habitado por fadas da peça 
de Shakespeare, as fadas são livres para brincar 
com os humanos, mas os humanos não têm 
conhecimento das forças que atuam sobre eles.

Há uma discórdia entre Oberon, o rei das fadas 
e Titânia, a rainha, pois uma criança humana 
foi trazida para o reino místico. Assim como 
Renesmee, uma criatura com origens parcialmente 
humanas, mas com poderes sobrenaturais e que 
é foco de atenção dos Volturi, clã de vampiros 
que estabelecem as leis.
(FULAN; OLIVEIRA, 2014, p. 9)
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Em um momento importante da narrativa, a personagem 
Alice, irmã de Edward, escreve em uma cópia de O mercador 
de Veneza, uma espécie de despedida, dando uma indicação aos 
leitores de como o futuro poderia desenrolar-se, ainda mais se 
pensarmos no fato de que Alice tem como habilidade a visão 
do futuro. Sendo assim, o julgamento de Shylock (o agiota), que 
ocorre na peça shakespeariana, passa a ser um índice do que 
seria o propósito dos Volturi para com a família Cullen, como 
lembra uma declaração da própria Meyer, em Liv Spencer (2011, 
p. 192):

Alice rasgou uma página de O mercador de 
Veneza porque o fim de Amanhecer ia ser algo 
semelhante: o derramamento de sangue parecia 
inevitável, a condenação se aproximava, e então 
o poder é revertido e o jogo é ganho por algumas 
estratégias verbais inteligentes; não há sangue 
derramado, e todos os pares românticos têm um 
final feliz para sempre.
(SPENCER, 2011 apud FULAN; OLIVEIRA, 2014, p. 
10)

Pode-se dizer que a peça serviu de base para uma parte 
importante da narrativa, além de o livro shakespeariano, 
presente fisicamente na história, carregar uma outra indicação 
de Alice, agora para a personagem Bella: um plano para uma 
possível fuga de Renesmee. O plano só estaria protegido com 
a heroína, já que sua habilidade vampiresca é um escudo de 
projeção mental e, por isso, nem Edward saberia do plano, uma 
vez que ele não consegue ler sua mente.
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Identificação

Durante o enredo dos livros da saga, até mesmo Edward, 
que achava que tinha perdido sua humanidade ao se transformar 
em um vampiro, passa a perceber que ainda tem sentimentos 
humanos. O fato de seres como ele estarem inseridos no 
mundo adolescente/jovem – eles vão para a escola, precisam 
fazer provas, almoçar no refeitório e são separados por grupos 
– acaba aproximando esses leitores das obras, pois é algo que 
realizam, são situações pelas quais passam e com as quais podem 
identificar-se.

Bella é uma personagem verossímil na narrativa, ela é 
uma moça apresentada com características e comportamentos 
semelhantes aos de uma pessoa comum no mundo extra ficcional. 
Outros atributos da personagem promovem a identificação dos 
leitores com ela, como sua procura por seu lugar no mundo e o 
fato de chamar a atenção de alguém aparentemente inalcançável, 
assinalando a vivência de situações complexas e difíceis, como 
as que os jovens enfrentam. A protagonista, sem nenhum poder, 
carrega a narrativa em meio a tristezas e alegrias, fracassos e 
vitórias, até encontrar o seu final feliz, o lugar ao qual ela sente 
que pertence.

O(a) autor(a) que consegue despertar a empatia nesse 
leitor jovem pode conquistar sua lealdade:

Assumir a complexidade da tarefa de aproximar-
se desse público e de seus valores estético-
ideológicos, promovendo uma inter-relação 
entre discurso e identidade, dialogando 
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intertextualmente com a representação de 
seu tempo é a busca incessante desse escritor, 
amparado por um mercado que enxerga futuro 
em investir em um filão que já deu frutos rentáveis 
nas empreitadas assumidas.
(DIAS; SOUZA, 2015, p. 98)

A editora Intrínseca, que distribui os livros da saga no 
Brasil, em comemoração aos 10 anos da primeira publicação 
de Crepúsculo nos Estados Unidos, perguntou aos leitores em 
seu blog: “Como ‘Crepúsculo’ impactou sua vida?” (INTRÍNSECA, 
2015, sem paginação). As repostas foram de pessoas que se 
sentiram tocadas pela série, que se identificaram e acabaram se 
transformando internamente. Dentre muitas respostas de como 
o livro foi marcante e de como passaram a gostar de ler e a obter 
melhores resultados na escola, destaca-se uma resposta como 
essa:

Crepúsculo teve uma importância sem igual 
na minha vida, foi essa série de livros que me 
introduziu ao mundo da leitura e me fez ser quem 
sou hoje, afinal, quem eu seria sem meus portais 
de escape para outros mundos? Não apenas por 
isso: também me concedeu vários ensinamentos 
de como a família sempre deve vir em primeiro 
lugar, me ensinou que toda forma de amor é 
válida, mesmo entre uma humana e um vampiro, 
e que sempre devemos lutar para defender isso. 
Levarei tudo isso comigo.
(@garotadosmarcadores apud INTRÍNSECA, 
2015, sem paginação)
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Considerações finais

A saga Crepúsculo deixou um legado de novos leitores, que 
até hoje carregam os livros em seus corações e suas estantes. 
Muitos se inclinaram para a criação de histórias que envolvem 
as personagens, “porque um universo pode sustentar múltiplos 
personagens e múltiplas histórias, em múltiplas mídias” (JENKINS, 
2009, p. 162). Ao realizarem uma conexão com as histórias, 
os jovens acabam idealizando novas narrativas, mudando ou 
criando novas trajetórias e personagens, por isso a criação de 
fanfics ainda continua.

A partir das exaustivas práticas de escrita no 
ambiente eletrônico, anônimos internautas se 
aventuram e se divertem como autores de suas 
próprias histórias, tomando de empréstimo os 
heróis os quais lhes fora oportunizado conhecer 
outrora somente no decorrer das páginas dos 
livros impressos. Alguns encaram como ocupação 
profissional, e caso obtenham sucesso na Web, 
têm seus livros publicados por grandes grupos 
editoriais. (CELESTE; DEFILIPPO, 2019, p. 69)

Atualmente, os livros infantojuvenis e no caso os Young 
Adults, cada vez mais, abordam assuntos que os jovens buscam e 
tentam compreender, como política, sexualidade, gênero, raça, 
movimentos sociais, entre outros. Eles procuram protagonistas 
com os quais possam se identificar, que se insiram no mundo 
contemporâneo, passem por problemas possivelmente vividos 
por eles fora da ficção, mesmo que nela hajam muitos elementos 
fantasiosos.
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Pensar e sentir adotando o ponto de vista dos 
outros, pessoas reais ou personagens literárias, é 
o único meio de tender à universalidade [...] É por 
isso que devemos encorajar a leitura por todos 
os meios – inclusive a dos livros que o crítico 
profissional considera com condescendência, se 
não com desprezo, desde Os três mosqueteiros 
até Harry Potter: não apenas esses romances 
populares levaram ao hábito de leitura milhões de 
adolescentes, mas, sobretudo, lhes solicitaram a 
construção de uma primeira imagem coerente do 
mundo, que, podemos nos assegurar as leituras 
posteriores se encarregarão de tornar mais 
complexas e nuançadas. (TODOROV, 2009, p. 82)

Muitas vezes os jovens acreditam que os clássicos não 
servem para eles, que são difíceis, chatos, ou não são capazes 
de entender tal leitura. Desse modo, reconhecer alguma obra 
que o próprio jovem se interesse serve de incentivo para que 
ele entenda que a leitura – e por que não a escrita? – pode fazer 
parte de seus hábitos. À vista disso, conclui-se que é preciso 
levar em consideração as escolhas do jovem e aproveitar o que 
essas obras trazem; usufruir da intertextualidade, por exemplo, 
lhe mostra que os clássicos não estão distantes dele. Assim, 
disponibilizando um leque de opções e valorizando todo tipo de 
caminho para uma vida leitora, o efeito da literatura pode atingir 
mais vidas.
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ASPECTOS DA VILANIA EM CHARLES 

PERRAULT: O VILÃO NOS CONTOS DA 

TRADIÇÃO

Vinícius Souza Figueredo
Regina Michelli

Introdução

O presente trabalho tem o intuito de apresentar a pesquisa 
em andamento no âmbito do projeto “Literatura Infantojuvenil: 
narrativas de ontem e hoje”, do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica (PIBIC), sob orientação da Prof. Dra. Regina 
Michelli. Voltado para a Literatura Infantojuvenil (LIJ), o projeto 
elencou como corpus de pesquisa as narrativas que marcaram a 
gênese dos contos de fada como gênero literário, debruçando-
se sobre a vida e a obra do escritor francês Charles Perrault, o 
qual, partindo da tradição oral dos antigos contos populares, 
estabeleceu as bases da literatura infantil ocidental, ao adaptar 
essas narrativas para a modalidade escrita.

Num primeiro momento da pesquisa, nos propomos a 
analisar a presença do Maravilhoso nos contos de fadas. O 
desenvolvimento dessa análise foi apresentado por ocasião do 
I Encontro Nacional de Literatura Infantil/Juvenil, realizado na 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no mês de 
junho de 2019. Uma vez compreendido o papel do Maravilhoso, 
voltamo-nos, agora, para o estudo dos aspectos da vilania em 
Charles Perrault, que corresponde à segunda fase da nossa 
pesquisa no projeto de PIBIC.
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É importante ressaltar, de acordo com a professora Nelly 
Novaes Coelho, que “a literatura infantil é, antes de tudo, 
literatura; ou melhor: é arte: fenômeno de criatividade que 
representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra” 
(2000, p. 27). Nesse sentido, os contos da tradição não se 
configuram apenas como importantes documentos históricos 
que nos ajudam a compreender o contexto de uma época e de 
uma sociedade, mas constituem verdadeiras obras clássicas, que 
transcendem, sob o horizonte do “era uma vez”, o tempo e o 
espaço. São obras abertas a múltiplas leituras e possibilidades 
que ressoam, ao olhar mais atento, uma complexidade no que 
diz respeito a sua arquitetura narrativa, aos seus simbolismos, à 
configuração dos personagens, o que são elementos relevantes 
de análise para a Teoria da Literatura. Não raras vezes, comete-
se o equívoco em reduzir esse tipo de literatura a um caráter 
meramente educativo, moralizante ou pedagógico.

Diante dessas considerações a respeito da LIJ, propomo-
nos a analisar, agora, os aspectos da vilania que se fazem 
presentes na construção dos personagens nos contos de Perrault, 
observando de que forma eles se assemelham e se diferenciam, 
levando em conta as suas ações e motivações. Para tanto, em 
“A morfologia do vilão”, abordamos a origem do termo e suas 
características tendo, como respaldo teórico, a narratologia 
clássica de Vladimir Propp (2001). Na sequência, em “Os vilões 
de Perrault”, apresentamos uma análise de três personagens 
que incorporam, cada um à sua maneira, a vilania no contexto 
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dos contos de fadas: o Lobo Mau, de “Chapeuzinho Vermelho”, 
o Ogro, de “O Pequeno Polegar”, e o Barba Azul, do conto “O 
Barba Azul”. Por fim, analisaremos, em “Os vilões de Doré”, de 
que forma essas personagens são retratadas sob os traços do 
artista Gustave Doré, que ilustrou os contos de Perrault, no 
século XIX.

A morfologia do vilão 

O Dicionário Aurélio, em sua 7ª edição, define o adjetivo 
“vilão” como: “1. Que vive numa vila. 2. Fig. Grosseiro, rude. 
3. Fig. Desprezível, sórdido” (FERREIRA, 2009, p. 817). Já o 
Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa define o “vilão” 
como “patife, abjeto, vil” (CUNHA, 2012, p. 677), destacando sua 
origem no termo latino villanus, que era usado para se referir aos 
habitantes rústicos das antigas vilas romanas. O Latin Dictionary, 
de Kelvin D. Mahoney (2002), confirma a definição, traduzindo 
o termo villanus como feudal tenant e villain, ou seja: o vilão 
é o habitante do feudo, é o habitante do campo, em oposição 
ao burgensis, aquele que reside na cidade. Sendo assim, o vilão 
era o “não nobre”, o “rústico”, o “grosseiro” e, ao longo do 
tempo, se tornou o “patife”, o “malvado”, o “sórdido”, marcando 
negativamente os que não se situam na esfera do poder.

Nesse sentido, hoje, ao se falar em “vilões”, a primeira 
imagem que costuma vir à mente diz respeito, justamente, às 
personagens antagonistas das narrativas, aquelas que provocam 
o conflito, se opõem aos heróis e são sempre motivadas pelo 
sentimento de maldade e de oposição ao bem. Com isso, 
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remetemo-nos ao Lobo Mau, à Fada Má, ao Ogro, à Madrasta, 
entre outras personagens clássicas dos contos de fadas. Esse 
seria, portanto, o atributo do vilão seguindo o ponto de vista da 
narratologia tradicional.

Faz-se necessário lembrar que o vilão é, antes de mais 
nada, uma personagem do enredo. A palavra “personagem” tem 
origem no termo latino persona, que diz respeito à forma com 
que os romanos denominavam as máscaras gregas utilizadas nas 
apresentações teatrais e, de modo geral, pode ser classificada 
como “personagem plana” ou “redonda”. Essa conhecida 
classificação foi definida pelo romancista britânico Edward 
Morgan Forster (1927), em seu livro Aspects of novel, no qual ele 
apresenta um estudo a respeito do romance.

Nelly Novaes Coelho (2000), em Literatura infantil: teoria, 
análise, didática, faz referência à classificação de Forster (1927), 
enquadrando as personagens dos contos de fadas na categoria 
“personagem-tipo” (ou plana):

A personagem-tipo (“plana”, segundo Forster) é 
bastante simples em sua construção e facilmente 
reconhecível pelo leitor, pois corresponde a uma 
junção ou a um estado social. São personagens 
estereotipadas: não mudam nunca em suas 
ações ou reações. São personagens-tipos os reis, 
rainhas, princesas, príncipes, amas, bruxas, fadas, 
gigantes, anões, caçadores, animais encantados 
etc. etc., que vivem nos contos de fada ou contos 
maravilhosos [...] É a categoria de personagem 
mais encontradiça na literatura popular e na 
literatura infantil.
(COELHO, 2000, p. 75, grifos da autora)
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Contudo, o fato de as personagens dos contos do “Era uma 
vez” serem personagens-tipo não significa dizer que, ao longo de 
mais de trezentos anos de contos e recontos, desde Giambattista 
Basile, Charles Perrault e irmãos Grimm, elas não apresentem 
dimensões, individualidades e características próprias que as 
distinguem das demais.

Em “Chapeuzinho Vermelho”, por exemplo, temos o 
Lobo Mau faminto, que não come há três dias e age pela fome, 
mediante seu instinto predatório natural. Já em “Barba Azul”, 
somos apresentados a um verdadeiro serial killer, o qual põe 
à prova a fidelidade de suas esposas, matando aquelas que 
lhe desobedecem. Por outro lado, a Fada Velha, de “A Bela 
Adormecida”, diferentemente desses dois personagens, tem 
a sua vilania motivada como vingança pelo ressentimento de 
não ter sido convidada para celebrar o nascimento da princesa. 
Portanto, todas essas personagens, apesar de serem “planas”, 
não podem ser reduzidas a simples generalizações.

Além disso, os vilões possuem um papel fundamental na 
narrativa, uma vez que, sob a ótica da narratologia clássica, é a 
partir deles que o conflito é gerado e todos os acontecimentos do 
enredo se desdobram. O folclorista russo Vladimir Propp (2001), 
em Morfologia do conto maravilhoso, define a personagem do 
vilão associada à primeira das sete esferas de ação, que seria a 
do Antagonista:

Estas esferas correspondem, grosso modo, 
aos personagens que realizam as funções. 
São as esferas da ação. No conto maravilhoso 
encontramos as seguintes esferas de ação:
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1. A esfera de ação do Antagonista (ou malfeitor), 
que compreende: o dano (A), o combate e as 
outras formas de luta contra o herói (H), e a 
perseguição (Pr). (PROPP, 2001, p. 44)

Convém salientar que, “embora diferentes em sua 
problemática central, os contos de fada [...] e os contos 
maravilhosos [...] apresentam estruturas narrativas idênticas” 
(COELHO, 2000, p. 109).

Além das esferas de ação, Propp (2001) também propõe 
as funções das personagens, dentre as quais o Antagonista 
assume um importante papel, sendo introduzido na função IV 
(“Antagonista procura obter uma informação”) e se envolvendo, 
de forma determinante, nas funções V (“O Antagonista recebe 
informações sobre a sua vítima”), VI (“O Antagonista tenta 
ludibriar sua vítima para apoderar-se dela ou de seus bens”), VII 
(“A Vítima se deixa enganar, ajudando assim, involuntariamente, 
seu inimigo”), VIII (“O Antagonista causa dano ou prejuízo a um 
dos membros da família”) e XVI (O Herói e seu Antagonista se 
defrontam em combate direto). Assim, as funções principais 
destacadas por Propp (2001), relacionadas ao Antagonista, 
agrupam-se inicialmente em torno da aquisição de conhecimento 
sobre a vítima; a ação impetrada para causar-lhe dano ou 
prejuízo, quer em sua própria esfera ou na de parentesco, e, por 
fim, o confronto entre ele e o Herói, o que conduzirá a sua vitória 
ou derrota.
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Os vilões de Perrault

Charles Perrault foi um importante escritor francês que 
adaptou, da tradição oral para o registro escrito, as narrativas 
que deram origem aos contos de fada. Ele é autor dos Contos 
da Mamãe Gansa ou histórias do tempo antigo, uma coletânea 
de contos que reúne as seguintes narrativas em prosa: “A Bela 
Adormecida do Bosque”, “Chapeuzinho Vermelho”, “Barba Azul”, 
“O Mestre Gato” (ou “O Gato de Botas”), “As Fadas”, “Cinderela” 
(ou “A Gata Borralheira”), “Riqueti, o Topetudo” (ou “Henrique 
do Topete”) e “O Pequeno Polegar”. Mais de trezentos anos se 
passaram e essas histórias foram e continuam sendo editadas, 
recontadas, adaptadas e ilustradas, atravessando épocas e 
gerações:

Pela escrita de Charles Perrault, foram legadas, 
à posteridade, histórias que ainda hoje são lidas, 
narradas, filmadas, ilustradas em quadrinhos ou 
apenas em imagens, especialmente recriadas por 
meio de novas leituras e apropriações, também 
em variados suportes. São histórias que passeiam 
pela nossa memória e imaginação, herança 
cultural de toda a humanidade. Histórias que 
consagraram o gênero contos de fadas e ainda 
hoje transcendem tempos e espaços habitando 
corações de todas as idades.
(LIMA; MICHELLI, 2019, p. 98)

Passamos, agora, a analisar os aspectos da vilania na obra 
de Charles Perrault por meio da análise comparativa de três de 
seus vilões: o Lobo Mau, de “Chapeuzinho Vermelho”; o Ogro, de 
“O Pequeno Polegar”, e o Barba Azul, do conto homônimo.
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Ao focalizar o Lobo Mau, é preciso compreender, inicialmente, 
que a imagem do lobo está presente em várias culturas e 
denota diferentes significados, que vão desde a personificação 
diabólica do mal, na tradição cristã (o lobo disfarçado em pele 
de cordeiro), até o simbolismo do lobo guardião e protetor, o 
guia, o descobridor de trilhas (para os nativos americanos), a 
fertilidade e o cuidado materno (a loba de Rômulo e Remo), a 
inteligência e a sociabilidade (xamanismo). Logo, a imagem do 
lobo não encerra em si um caráter puramente vilanesco: o lobo 
pode ser mal ou pode ser bom. Na contemporaneidade, usando 
como exemplo o livro As crônicas de gelo e fogo, de George R. R. 
Martin (2010), da série Guerra dos Tronos, o lobo é o símbolo da 
Casa Stark e representa não apenas a fidelidade, como também 
encarna o papel de protetor do Norte. No livro Lua Nova, da 
Série Crepúsculo, de Stephenie Meyer (2008), o lobo, encarnado 
na personagem Jaboc Black, também não é uma figura vilanesca 
e disputa o amor da protagonista.

Para compreendermos o Lobo Mau, recorreremos ao 
Dicionário de Símbolos, de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant 
(2002), que enumera os vários sentidos que o lobo já assumiu ao 
longo do tempo em diferentes culturas. Dentre eles, destacamos 
a seguinte passagem:

Este simbolismo de devorador é o da goela, 
imagem iniciática e arquetípica, ligada ao 
fenômeno de alternância dia-noite, morte-vida: a 
goela devora e vomita, ela é iniciadora, tomando, 
segundo a fauna local, a aparência do animal mais 
voraz. [...] A mitologia escandinava apresenta 
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especificamente o lobo como um devorador de 
astros (DURS, 82), o que pode ser relacionado 
com o logo devorador da codorniz [...] a goela 
do lobo é a noite, a caverna, os infernos. [...] Na 
mitologia egípcia, Anúbis, o grande psicopompo, 
é chamado de Impu, aquele que tem a forma de 
um cão selvagem: é venerado em Cinópolis como 
deus dos infernos [...] Cronos aparece aqui com o 
rosto de Anúbis, do monstro que devora o tempo 
humano ou que ataca até os astros que medem o 
tempo. (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2002, p. 556)

Eis, aqui, o Lobo Mau de “Chapeuzinho Vermelho”: trata-
se do lobo devorador, o lobo da goela devastadora, o lobo da 
“boca grande” e dos “dentes grandes”, o lobo que devora a 
avó, a Chapeuzinho, a luz, o dia, a codorniz, o tempo, os astros. 
Definitivamente, o Lobo Mau de Perrault transcende Perrault e 
carrega, em si, toda uma categoria de significados expostos na 
envergadura de um arquétipo consolidado e esculpido ao longo 
do tempo na memória coletiva desde os tempos mitológicos.

O Lobo Mau é, portanto, o grande devorador e é nisso que 
reside a maldade que justifica o seu epíteto: trata-se de uma 
figura vilanesca, que age seguindo o seu instinto predatório; 
a fome é a motivação principal de suas atitudes. Contudo, é 
fundamental destacar que, o que de fato transforma o lobo em 
Lobo Mau, em “Chapeuzinho Vermelho”, é a incorporação de 
dois atributos humanos: a fala e a inteligência.

O dom da fala corresponde à configuração do Maravilhoso 
em “Chapeuzinho Vermelho” e é, portanto, o fenômeno que 
torna o Lobo Mau uma personagem maravilhosa. Convém 
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ressaltar que o adjetivo maravilhoso não se confunde com o 
substantivo Maravilhoso, tido aqui como uma categoria literária, 
correspondente a um mundo no qual se pode testemunhar 
a ocorrência de fenômenos inexistentes no mundo real e 
as personagens aceitam naturalmente tais fenômenos, sem 
espanto ou surpresas.

Quando associada à inteligência para planejar e executar 
os seus planos, o vilão se torna muito mais perigoso e astuto. 
É por meio da fala e da inteligência que o Lobo Mau avalia 
que não poderia devorar Chapeuzinho Vermelho no local em 
que a encontrou na floresta (em virtude da proximidade de 
lenhadores), controla os seus instintos e elabora um plano para 
concretizar os seus objetivos, extraindo informações da criança, 
descobrindo para onde ela ia, enganando a sua avó e a própria 
Chapeuzinho:

Ao passar por um bosque, ela encontrou o 
compadre lobo, que ficou com muita vontade 
de comê-la, mas não ousou fazer, por causa de 
alguns lenhadores que estavam na floresta. O 
lobo perguntou aonde ela ia e a pobre criança, 
que não sabia que é perigoso parar para ouvir um 
lobo, disse-lhe:

— Eu vou ver minha avó e levar-lhe um bolo e 
um pequeno pote de manteiga que minha mãe 
mandou para ela. (PERRAULT, 2019, p. 9)

Outro vilão de Perrault, que é motivado pelo instinto 
da fome, é o Ogro de “O Pequeno Polegar”. A palavra “ogro” 
tem origem no termo latino, orcus, que apresenta os seguintes 
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significados: 1. Morte. 2. Deus do submundo. 3. Submundo. No 
sexto capítulo do livro The soul of art: analysis and creation, 
Christian Gaillard discorre a respeito do ogro, indicando suas 
origens e características:

The word “ogre” is derived from the Latin 
common noun “orcus”, meaning ogre, known 
in modern Italian as “orco” and in Spanish as 
“uerco”. The Latin noun comes from the name 
of a somber Roman divinity [...] This fearsome 
creature was none other than Orcus, the god of 
the Underworld, or Hell (2017, p. 109)1

Sendo assim, ao contrário do Lobo Mau, o Ogro, por si só, já 
é uma personagem de má índole, que encarna, em si, a maldade, 
a morte, o submundo, o inferno. Nos contos maravilhosos e nos 
contos de fadas, o Ogro tem a particularidade de se alimentar de 
seres humanos e, no caso de “O Pequeno Polegar”, o vilão tem 
a predileção de se alimentar de criancinhas. É por intermédio 
deste fato que o conflito se concretiza e a narrativa se desdobra 
em seus momentos de maior tensão.

Ambos os vilões têm o dom da fala, relacionam-se ao 
Maravilhoso, são personagens-tipo e têm, no instinto da fome, 
o perigo que representam e a motivação de suas maldades. 
Entretanto, apesar de tantas características em comum, as duas 
personagens apresentam uma forma distinta de manifestarem 
a vilania: enquanto o Lobo Mau é astuto, calcula suas ações e 

1  A palavra “ogro” é derivada do latim vulgar “orcus”, traduzida no italiano moderno como “orco” 
e no espanhol como “uerco”. O termo latino provém do nome de uma sombria divindade romana, 
frequentemente barbuda, gigante, peluda [...] Essa temível criatura não era outra senão Orcus, o deus 
do Submundo, ou do Inferno (GAILLARD, 2017, p. 109, tradução nossa).
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controla seus instintos para definir o melhor momento de atacar 
a sua vítima, o Ogro se deixa levar por seu instinto, ataca sem 
calcular as consequências e é enganado pelo Pequeno Polegar, 
que não apenas rouba suas botas mágicas, como também o leva 
a assassinar suas próprias filhas.

Subiu, pois, às apalpadelas, para o quarto das 
filhas e se aproximou do leito onde estavam os 
meninos, todos dormindo, menos o Pequeno 
Polegar, que sentiu muito medo quando sentiu 
a mão do Ogro tateou a sua cabeça, como 
tinha feito com seus irmãos. O Ogro, percebeu 
as coroas de ouro e falou: “Com efeito, eu ia 
fazer um belo trabalho. Estou vendo que bebi 
demais ontem à noite”. Em seguida, dirigiu-se 
ao leito de suas filhas e, ao apalpar os gorros 
em suas cabeças, disse: “Ah, aqui estão eles, os 
malandrinhos! Façamos o serviço com presteza.” 
E assim falando, cortou sem titubear o pescoço 
de suas sete filhas. Muito contente com o seu 
feito, ele foi deitar-se de novo ao lado da mulher. 
(PERRAULT, 1989, p. 77)

Já no conto “O Barba Azul”, o vilão é um homem 
extremamente feio, que usa uma longa e estranha barba azul. 
Ao contrário do Lobo Mau e do Ogro, o Barba Azul não é uma 
personagem ligada ao Maravilhoso: por ser humano, a fala é um 
atributo normal, diferentemente do que caracteriza o Lobo Mau, 
e não é um ser sobrenatural como o Ogro, que é dono da bota 
de sete léguas. Porém, igual a essa personagem, ele tem a posse 
de um objeto mágico: a chave que, uma vez impregnada do 
sangue das esposas mortas, não permite a remoção dessa marca 
acusatória. Além disso, ele não age motivado pela fome ou pelo 
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desejo de se alimentar de crianças, mas é a desobediência da 
esposa que provoca a sua ira e revela a sua face de serial killer. 
Quando se depara com a pequena chave do quarto proibido 
manchada de sangue, o Barba Azul revela toda a sua vilania.

Os vilões de Doré

A edição de Pierre-Jules Hetzel dos contos de Charles 
Perrault, publicada em 1862, foi ilustrada por Gustave Doré. O 
ilustrador nasceu na França e se tornou um dos artistas mais 
influentes da Europa no século XIX, tendo sido responsável pela 
ilustração de grandes obras, como Dom Quixote, Os novos contos 
de fadas para crianças, além da Bíblia Sagrada. Seus traços 
ajudaram a ressaltar, ainda mais, as características vilanescas do 
Lobo Mau, do Ogro e de Barba Azul. Essa edição foi traduzida 
por Regina Regis Junqueira, em 1989.

Em relação ao Lobo Mau, o vilão é retratado em duas 
imagens: na primeira imagem (IMG 1), o lobo ataca a avó de 
Chapeuzinho, enquanto que na segunda imagem (IMG 2), o lobo, 
disfarçado de avó, divide a cama com a criança após convidá-la a 
se deitar com ele (ver Figura 1). Com Doré, somos apresentados 
a duas situações distintas, nas quais o Lobo Mau demonstra 
diferentes papeis: versátil, o vilão é o “devorador”, que ataca 
a sua primeira vítima (IMG 1), mas também é o enganador 
e o astuto, que se faz de vítima e ilude Chapeuzinho (IMG 2). 
Apesar das características antropomórficas apresentadas por 
Charles Perrault (o “compadre” lobo, que fala e age como um 
ser humano), o ilustrador francês retrata o Lobo Mau em seu 
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estado natural, ganhando vestígios de humanidade em IMG 2, ao 
se travestir de vovozinha.

Em IMG 1, destaca-se a queda dos objetos (os óculos e 
o estojo) e o olhar da velha senhora, que mal tem tempo para 
virar o rosto e se espantar com o que estava acontecendo. O 
lobo, astuto, engana a boa senhora e a ataca quando ela está 
em posição de fragilidade: doente e deitada na cama, virada 
na direção oposta à do lobo. Tais aspectos apenas ressaltam o 
caráter estratégico e calculista do vilão:

A boa avó, que estava em sua cama porque se 
sentia um pouco mal, gritou-lhe:

— Pressione o trinco que a trava cederá.

O lobo fez isso e a porta se abriu. Ele se jogou 
sobre a boa mulher e a devorou num abrir e 
fechar de olhos, porque havia mais de três dias 
que não comia. (PERRAULT, 1989, p. 17)

Observa-se, também, que um animal (provavelmente um 
gato) corre para se esconder debaixo da cama. Esse animal é 
um elemento que não faz parte da narrativa original (não foi 
descrito no conto de Perrault), mas foi incluído na interpretação 
do quarto por Gustave Doré a fim de, provavelmente, reforçar 
a rapidez e o caráter instantâneo da trágica cena: enquanto os 
óculos e o estojo caem, enquanto a velha senhora ainda se vira 
para o lado para entender o que estava acontecendo e enquanto 
o gato foge para debaixo da cama, permanecendo, ainda, com 
metade do seu corpo para fora, o Lobo Mau já está na posição 
para atacar a avó de Chapeuzinho, com a sua enorme boca 
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voltada para ela. O vilão, aqui, se define pela sua rapidez e pelo 
evidente contraste entre a sua posição e a da vítima.

Já na IMG2, o Lobo usa as roupas da velha senhora para 
se disfarçar, mas seu corpo peludo, as garras e as dimensões de 
seu focinho estão em oposição e em desarmonia com o restante 
do cenário: há um grande contraste entre os traços escuros 
do vilão e as cores claras do lençol da cama, da cortina e das 
roupas usadas pela Chapeuzinho e por sua avó. O vilão se revela, 
justamente, neste jogo de oposição entre luzes e sombras, tons 
claros e tons escuros, traços finos e traços grossos, o corpo 
peludo e animalesco com os braços delicados de Chapeuzinho.

O mesmo jogo de oposição, que contrasta vilão e vítima, 
também se encontra em evidência na representação do Ogro de 
“O Pequeno Polegar” (ver Figura 2). Na terceira imagem (IMG 3), o 
contraste “vilão” versus “vítima” se constitui, principalmente, em 
razão da grande diferença de proporção entre as personagens. A 
esposa do Ogro não consegue esconder o Pequeno Polegar e seus 
irmãos, que são rapidamente descobertos pelo gigante, o qual 
os apanha com uma mão enquanto segura, com a outra, uma 
faca (maior do que as próprias vítimas). A face do gigante está 
completamente voltada para baixo, em direção aos pequenos, 
que tentam, em vão, fugir ou suplicar por misericórdia.

Já na imagem (IMG 4), o ilustrador francês retrata a trágica 
cena em que o Ogro é enganado pelo Pequeno Polegar e degola 
as próprias filhas. O antagonista, agora, demonstra toda a sua 
monstruosidade e vilania, que se reflete nas feições e nos olhos 
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esbugalhados do gigante, nas veias que saltam em suas mãos 
e em sua cabeça, bem como no jogo de luzes e sombras, que 
marca o contraste entre a crueldade e a maldade do vilão com 
a pureza e ingenuidade de suas filhas. A faca, posicionada no 
centro da imagem, é o elemento que recebe o maior destaque, 
dividindo o desenho em duas partes simétricas: a área das vítimas 
indefesas (parte inferior e mais iluminada) e a área da vilania e 
monstruosidade (parte superior e menos iluminada). Simetria 
e oposição de cores, luz e proporções marcam a vilania da 
personagem monstruosa: o Ogro é o que as suas vítimas não são.

Todas essas características e padrões podem ser 
encontrados, também, na representação de Barba Azul (ver 
Figura 3). Da mesma forma que o Ogro, da quarta imagem (IMG 
4), temos, em o Barba Azul na quinta imagem (IMG 5), o jogo de 
oposição entre o vilão e a vítima, jogo este marcado pela simetria 
estabelecida pela chave, que divide a tela em duas partes: a do 
vilão (à esquerda, superior e menos iluminada) e a da vítima (à 
direita, inferior e mais iluminada). Os olhos esbugalhados do 
Ogro (IMG 4) dialogam com os olhos esbugalhados de Barba Azul 
(IMG 5). No entanto, em o Barba Azul, há uma peculiaridade, 
pois cada olho do vilão aponta para direções distintas: um olho 
observa a chave do quarto proibido, enquanto que o outro 
observa a esposa, delicada e indefesa. A grande barba do vilão, 
que se mistura à roupa, confere-lhe um aspecto monstruoso e 
animalesco, que se aproxima da representação do Lobo Mau 
(IMG 1 e IMG 2), ao mesmo tempo que a expressão de seu 
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olhar, a simetria e o jogo de luzes e sombras se relacionam à 
representação do Ogro (IMG 4).

Considerações finais

Lobo Mau, Ogro e Barba Azul: três vilões que nos ajudam 
a compreender os aspectos da vilania em Charles Perrault. 
Personagens planos, personagens-tipo, personagens clássicos 
de contos de fadas, eles compartilham muitas características 
em comum, mas nem por isso deixam de ter suas próprias 
individualidades, cada qual com suas motivações, com suas 
maldades, com suas formas de manifestar a vilania. Implacáveis, 
violentos e malvados, os vilões dos contos de fadas de Perrault e 
das ilustrações de Doré são infinitamente anteriores a Perrault e 
a Doré: foram criados em tempos imemoriais, permanecem vivos 
na memória popular e continuarão existindo, pois a Literatura é 
fruto da expressão humana e não há nada tão humano quanto 
a vilania. 

Quanto mais analisamos e estudamos essas personagens, 
mais percebemos que as histórias do “Era uma vez” são muito 
mais complexas do que aparentam ser, carregando não só toda 
a história de uma época e de uma geração, como também todas 
as contradições humanas e atemporais. Muito mais do que 
simples histórias de caráter pedagógico e moralizante, muito 
mais do que simples narrativas para crianças, os contos de fadas 
transcendem o tempo e o espaço na solidez dos clássicos da 
Literatura universal.
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Anexo

Figura 1 – O vilão Lobo Mau de Doré

Fonte: Ilustração de Gustave Doré, do livro Contos de Perrault, de Charles 
Perrault (1989).

Figura 2 – O vilão Ogro de Doré

Fonte: Ilustração de Gustave Doré, do livro Contos de Perrault, de Charles 
Perrault (1989).
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Figura 3 – O vilão Barba Azul de Doré

Fonte: Ilustração de Gustave Doré, do livro Contos de Perrault, de Charles 
Perrault 1989.
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SOBRE COMO SE LÊ LITERATURA 

INFANTOJUVENIL HOJE: PERCURSOS 

TEÓRICOS

Elen Lima
Regina Michelli

“Hoje, se me pergunto por que amo a literatura, a resposta 
que me vem espontaneamente à cabeça é: porque ela me ajuda a 

viver.”
Tzevetan Todorov (2009)

Introdução

Começar uma pesquisa, seja de qual âmbito for, nunca 
é uma tarefa fácil, principalmente se considerarmos que 
pesquisar é “1. procurar com aplicação, com diligência; 2. tomar 
informações a respeito de” (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 1483), ou 
seja, empreender um esforço em observação, leitura, escrita e 
prática, visando, entre muitos objetivos, ao desafio de contribuir 
para o conhecimento tanto de quem pesquisa, quanto de quem 
lê.

Considerando a necessidade de aceitarmos tal desafio para 
construir um conhecimento fidedigno a respeito da Literatura 
Infantojuvenil (doravante LIJ), suas características e relevância 
artística e acadêmica, objetivamos, no presente artigo, dar 
início a uma caminhada em defesa da leitura literária – que aqui 
entendemos como a leitura que vise principalmente à fruição de 
um texto – de LIJ. Os primeiros passos nessa estrada requerem 
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um alicerce imprescindível, que procuramos desenvolver, em 
primeiro lugar, com uma resposta à pergunta “por que ler?” e, 
em seguida, “como e por que ler Literatura Infantojuvenil?”.

Por que ler?

O ser humano é um ser narrativo. Em uma pequena 
caminhada pela orla de uma praia do Rio de Janeiro, por 
exemplo, é certo encontrar diversas pessoas, acompanhadas ou 
ao telefone, contando histórias sobre variados assuntos, como 
fazem diariamente, sem ao menos perceber que tais histórias se 
tratam de narrativas.

José Carlos Leal , em sua obra A natureza do conto popular, 
afirma que “a arte de contar histórias é tão antiga quanto o 
próprio homem [...] Em qualquer lugar onde houver alguém 
disposto a contar histórias, haverá sempre alguém disposto a 
ouvir” (1985, p. 12-15).

Outro teórico, o historiador israelense Yuval Harari (2011), 
investiga o que, então, há de tão especial em nossa linguagem.

Uma [...] teoria concorda que nossa linguagem 
singular evoluiu como um meio de partilhar 
informações sobre o mundo. [...]. Nossa 
linguagem evoluiu como uma forma de fofoca. 
De acordo com essa Teoria da Fofoca, o Homo 
sapiens é antes de mais nada um animal social. 
(HARARI, 2011, p. 31)

A fofoca, para Harari (2011), diz respeito ao ato de transmitir 
histórias de um a outro, ou seja, uma arte tão antiga quanto o 
próprio ser humano. Na teoria criacionista, considerada oposta 
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à teoria evolucionista – sobre a qual a obra de Harari (2011) 
discorre –, também é demonstrada a importância da narrativa. 
Nessa teoria, Deus forma o mundo por meio da linguagem, 
criando a raça humana e relacionando-se com ela, sendo tal 
relação registrada na Bíblia – um apanhado de 66 livros dos 
quais, a maior parte, são narrativas.

Percebe-se que, entre diferentes teorias, o que se tem 
em comum é a certeza de que a narrativa é intrínseca ao ser 
humano, constituindo-se um elemento formador de nossa 
natureza. Esta, quando aperfeiçoada como narrativa ficcional, 
permite a expansão intelectual, humana e experiencial do leitor, 
que usufrui de tal leitura lançando mão de algo que lhe é próprio 
– lançando mão de um direito.

Em “O direito à literatura”, o professor Antonio Candido 
(2004) propõe uma reflexão acerca de como a literatura é, de 
fato, um direito. Ela nos coloca na posição de alteridade – ou 
seja, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro – e 
com isso expande a nossa concepção de mundo, ao fazer-nos 
“mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o 
semelhante” (CANDIDO, 2004, p. 180), tornando-se, assim, um 
“fator indispensável de humanização” (CANDIDO, 2004, p. 175).

Pensar sobre o direito à leitura e à literatura pressupõe 
entendermos que todas as pessoas, independentemente de 
classe social, escolaridade, nível cultural, poder aquisitivo etc., 
também possuem o direito irrevogável a elas, além de uma real 
necessidade, ainda que muitas não tenham consciência disso. 
Realçamos que entendemos a literatura como
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todas as criações de toque poético, ficcional 
ou dramático em todos os níveis de uma 
sociedade, em todos os tipos de cultura, desde 
o que chamamos de folclore, lenda, chiste, até 
as formas mais complexas e difíceis da produção 
escrita das grandes civilizações [...] não há povo 
e não há homem que possa viver sem ela, isto é, 
sem a possibilidade de entrar em contacto com 
alguma espécie de fabulação.
(CANDIDO, 2004, p. 174)

Por meio da experienciação da narrativa, somos expostos a 
um universo de possibilidades que talvez nunca seria alcançado 
senão pela literatura – e a arte –, revelando o quanto o direito a 
ela é essencial.

O conto “Continuidade dos parques”, do autor espanhol 
Julio Cortázar (2020), bem representa o que entendemos quando, 
no presente artigo, falamos em experienciar a narrativa, ou seja, 
a literatura. “Havia começado a ler o romance uns dias antes” 
(CORTÁZAR, 2020, n.p). Assim inicia o conto, e nós, leitores, 
começamos a observar o personagem – outro leitor – em sua 
fruição literária. Depois de abandonar a leitura da obra por 
alguns dias, para resolver pendências, o personagem, em uma 
tarde, finalmente volta “ao livro com a tranquilidade do gabinete 
que dava para o parque dos carvalhos” (CORTÁZAR, 2020, sem 
paginação). Confortável em sua poltrona de veludo verde, que 
acaricia, e de costas para a porta, para que ninguém o incomode, 
o homem envolve-se com a leitura dos últimos capítulos do 
romance, imergindo na narrativa, deliciando-se com o

prazer quase perverso de ir descolando-se linha a 
linha daquilo que o rodeava e de sentir ao mesmo 
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tempo que sua cabeça descansava comodamente 
no veludo do alto encosto, que os cigarros 
continuavam ao alcance da mão, que mais além 
das janelas dançava o ar do entardecer sob os 
carvalhos. (CORTÁZAR, 2020, sem paginação)

Fascinado com a possibilidade de enredar-se na ficção 
e viajar sem sair do lugar onde estava, “deixando-se ir até as 
imagens que se combinavam e adquiriam cor e movimento” 
(CORTÁZAR, 2020, sem paginação), o personagem-leitor 
presencia o último encontro dos personagens da história que 
lê: um casal de amantes, homem e mulher que, no momento 
descrito, estão chegando ao apogeu de seu amor proibido – o 
assassinato do marido dela. Compenetrados, sem desfocarem 
da mórbida missão que os aguardava, não se deixavam levar 
nem mesmo por intensas carícias em seus corpos, que, naquele 
momento, mais “desenhavam abominavelmente a figura de 
outro corpo que era necessário destruir.” (CORTÁZAR, 2020, sem 
paginação).

Decisão tomada, plano construído, chega o momento 
do casal de amantes – protagonistas da história lida por nosso 
personagem-leitor – efetivarem suas ações: “ela devia continuar 
pelo caminho que ia ao norte” (CORTÁZAR, 2020, n.p), ele corre 
na direção oposta, em direção à casa, com tudo acontecendo 
como esperado, visto que “os cachorros não deviam latir e não 
latiram. O mordomo não estaria a essa hora, e não estava.” 
(CORTÁZAR, 2020, n.p). Ele, então, sobe os degraus da varanda e 
entra na casa, buscando a cômoda onde estaria o marido de sua 
amante, o percurso até lá já ensinado por ela, o punhal na mão, 
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chega ao lugar, chega ao gabinete e vê “a luz das janelas, o alto 
encosto de uma poltrona de veludo verde, a cabeça do homem 
na poltrona lendo um romance” (CORTÁZAR, 2020, sem paginação).

Esse homem nos é familiar. É o nosso personagem-leitor, 
que, sentado na poltrona de veludo verde, lê um romance 
sobre um amante que está em busca do marido de sua amada, 
encontrando-o em um gabinete, sentado em uma poltrona 
de veludo verde, lendo um romance. Este mesmo homem 
encontrado, que lê um romance, pode estar lendo a história de 
um amante, um marido e uma poltrona de veludo verde.

Cortázar (2020), ao nos desvairar com uma narrativa 
metafictícia, que se lê, torna tangível a experiência de leitura que 
seduz o leitor até que não se reconheça mais a linha que separa 
ficção e realidade, mas se chegue ao estado de espírito no qual 
múltiplas realidades ficcionais são permitidas e experimentáveis 
– o mundo é lido, é vivenciado, em suas inúmeras existências. 
Como provoca o professor Gustavo Bernardo Krause,

Se o homem da poltrona de veludo se confunde 
necessária e metonimicamente com cada leitor 
do conto de Cortázar, então nós como leitores 
somos jogados dentro desse círculo infinito tão 
fascinante quanto nauseante. A história continua 
na leitura da história que por sua vez continua na 
leitura da história dentro da história: um parque 
de carvalhos e palavras se comunica com o outro 
parque de carvalhos e palavras.
(2008, sem paginação)

Como a Alice, de Lewis Carroll (2007), que cai em uma toca 
de coelho e descobre um universo fantástico, o leitor, ao abrir 
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as páginas de uma obra e permitir-se ser encantado por ela, 
enxergará perspectivas que só narrativas podem proporcionar, 
visto que “o ato de ler é um ato da sensibilidade e da inteligência, de 
compreensão e de comunhão com o mundo; lendo, expandimos 
o estar no mundo, alcançamos esferas do conhecimento antes 
não experimentadas” (YUNES, 1995, p. 185).

Como e por que ler literatura infantojuvenil?

Nesta seção, queremos apresentar algumas reflexões 
sobre a leitura de um corpus voltado à literatura potencialmente 
dirigida à criança e à adolescência. Para dar curso a essa intenção, 
ainda em início de pesquisa, como se pontuou, alguns aspectos 
chamam a nossa atenção: como se tem lido, como se lê hoje e 
por que se deve ler essa literatura.

Como se tem lido

Para pensarmos em como se tem lido LIJ, qual tipo de olhar 
tem sido direcionado a ela, no Brasil, atualmente, é necessário 
compreendermos, ainda que de maneira breve, qual o percurso 
realizado por ela no nosso país. Esse percurso, como afirma o 
professor José Nicolau Gregorin Filho (2010), foi acompanhado 
durante um grande período de tempo – e ainda hoje, em algumas 
instâncias – pelo seguinte questionamento: “a literatura infantil 
é instrumento pedagógico ou é arte”? (GREGORIN FILHO, 2010, 
p. 13).

A resposta a esse questionamento requer a construção 
de um entendimento a respeito de como a criança foi e é vista, 
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e de como a arte literária reage a esse entendimento. Regina 
Zilberman, em sua obra Literatura infantil e a escola, explica que

os primeiros livros para crianças foram produzidos 
ao final do século XVII e durante o século XVIII. 
Antes disso, não se escrevia para elas, porque 
não existia a “infância”. Hoje, a afirmação pode 
surpreender; todavia, a concepção de uma faixa 
etária diferenciada, com interesses próprios e 
necessitando de uma formação específica, só 
aconteceu em meio à Idade Moderna.
(2003, p. 15)

A autora disserta sobre como a ideia de infância, hoje 
naturalizada, era inexistente; não se compreendia o mundo 
da criança como distinto e com necessidades específicas. Tal 
quadro só começa a ser alterado a partir da criação de uma 
nova concepção de família, que não considerava mais as amplas 
relações de parentescos, mas sim a família nuclear. A partir 
de então, a literatura dita infantil ganha existência própria, e 
a instituição escolar é remodelada, passando a ser focada na 
instrução e no desenvolvimento das crianças.

Corroborando o contexto histórico apresentado por 
Zilberman (2003), podemos ir à obra História social da criança 
e da família, do historiador Philippe Ariès, em que o autor 
apresenta o cenário: “Até por volta do século XII, a arte medieval 
desconhecia a infância ou não tentava representá-la. É [...] 
provável que não houvesse lugar para a infância nesse mundo” 
(1986, p. 50). Ariès (1986) cita diversas pinturas da época em 
que crianças eram representadas literalmente como pequenos 
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adultos, sem quaisquer outros traços que as distinguissem 
além da estatura. Usando as artes plásticas como elemento 
argumentativo, o autor apresenta um caminho de transformações 
na representação dessas crianças em obras de então, chegando à 
conclusão de que

a descoberta da infância começou sem dúvida no 
século XIII, e sua evolução pode ser acompanhada 
na história da arte e na iconografia dos séculos 
XV e XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento 
tornaram-se particularmente numerosos e 
significativo a partir do fim do século XVI e 
durante o século XVII. (ARIÈS, 1986, p. 65)

A indefinição que rondava os primeiros anos de vida 
também se relacionava ao contexto adolescente, visto que “até 
o século XVIII, a adolescência foi confundida com a infância” 
(ARIÈS,1986, p. 41), sendo todo o aparato conceitual que 
conhecemos hoje construído a partir de então. Um meio de se 
exemplificar tal quadro são alguns contos de fadas da tradição, 
coletados, por exemplo, por Charles Perrault e irmãos Grimm, 
que descrevem cenas de morte, abuso, assassinato, violência 
etc. Ao perceberem que as narrativas coletadas da tradição oral 
poderiam ser direcionadas à infância, os Grimm procederam 
a uma revisão dos contos, com vistas a retirar ou adaptar o 
conteúdo considerado por eles impróprio a esse público.

Desse modo, uma vez que se reconhece o período 
da infância, surgem demandas em relação a essa fase, com 
perspectivas formativas. Considerando que é nesse momento da 
vida que as crianças e os adolescentes serão mais orientados – 
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por familiares, professores, orientadores religiosos etc., – sobre 
contratos sociais e comportamentos considerados adequados, 
vai se formando o conceito de obras que sejam direcionadas a 
esse público, com viés fortemente pedagógico.

A esse respeito, o professor Gregorin Filho (2010), no 
capítulo “Literatura infantil: possibilidades de leitura”, explicita 
como essa literatura torna-se moralizante quando chega ao 
contexto brasileiro. Ele nos apresenta a obra Coração, do autor 
italiano Edmundo de Amicis, considerada uma “obra-prima da 
literatura didática” (GREGORIN FILHO, 2010, p. 13). Traduzida 
no Brasil por Valentim Magalhães, em 1891, a obra arraiga, no 
pequeno leitor brasileiro da época, valores como patriotismo, 
dignidade, importância do trabalho, de modo extremamente 
moralizante, como se pode perceber no trecho “mas ouça, que 
mísera, desprezível coisa seria para ti se não fosses à escola! De 
mãos juntas, no fim de uma semana, implorarias para nela voltar, 
consumido de nojo e de vergonha, nauseado dos brinquedos 
e da existência” (DE AMICIS apud GREGORIN FILHO, 2010, p. 
14). Nota-se que não havia qualquer preocupação com o teor 
artístico, mas com um ensinamento a ser fixado. Outros autores, 
como Olavo Bilac, Manuel Bonfim, Júlia Lopes de Almeida, 
Adelina Lopes Vieira, Viriato Correa, são alguns dos nomes dessa 
corrente didático-moralizante que permeou toda a literatura 
infantojuvenil brasileira até o início do século XX, quando o 
aspecto lúdico e experiencial não era a preocupação daqueles 
que estavam na cena literária – não havia questionamentos, 
diversidade, arte.
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Caminhando em direção ao que se entende como 
Literatura Infantojuvenil hoje, e buscando ainda responder ao 
questionamento que inicia esta seção do texto, lançaremos 
mão de um ponto de ruptura citado por Gregorin Filho (2010) 
– e considerado por outros teóricos, como Nelly Novaes Coelho 
(2000) –, ponto que rompe com a totalidade didática que era 
a LIJ no Brasil até aquele momento e inicia um olhar artístico 
para o texto direcionado à criança e ao adolescente: Monteiro 
Lobato.

A partir de seu surgimento no quadro literário brasileiro, 
com obras nas quais “a contestação e a irreverência infantis 
sem barreiras começam a ser lidas e vistas” (GREGORIN FILHO, 
2010, p. 16), identificam-se novas veredas possíveis para a LIJ, 
que se direcionam a esse mundo específico, ainda que muitas 
transformações fossem acontecer. Lobato é considerado 
precursor de uma época em que a LIJ brasileira atingiu um 
espécie de boom, na década de 70 do século passado, graças 
à influência de autores contemporâneos que reconhecem, no 
escritor, um novo modo de escrever para crianças. Ele inova 
também ao olhar para o contexto editorial, percebendo que 
havia um crescente interesse por essa literatura, como afirmam 
Marisa Lajolo e Regina Zilberman: “desde os tempos de Lobato, 
a literatura infantil é pioneira na inserção do texto literário em 
instâncias que modernizam sua forma de produção e circulação” 
(2007, p. 125).

Para concluir esse recorte, e respondendo que sim, LIJ é 
literatura e, portanto, arte. Apresentamos um trecho de Gregorin 
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Filho que sintetiza a trajetória aqui descrita e aponta para a que 
começa a partir de então:

Essas mudanças foram, de maneira histórica e 
dialógica, trazendo para a chamada literatura 
infantil a diversidade de valores do mundo 
contemporâneo, o questionamento do papel do 
homem frente a um universo que se transforma a 
cada dia e, além disso, trouxe também as vozes de 
diferentes contextos sociais e culturais presentes 
na formação do povo brasileiro, sua diversidade e 
dificuldade de sobrevivência e, o mais importante, 
trouxe as vozes e sentimentos da criança para as 
páginas dos livros, para as ilustrações e para as 
diferentes linguagens que se fazem presentes na 
produção artística para crianças. (2010, p. 16-17) 

Como se lê hoje – e por que se deve ler?

Assumir que a Literatura Infantojuvenil é literatura implica 
entender que, como toda obra artística, ela se transforma e 
acompanha as transformações pelas quais a sociedade passa. 
Uma vez que ela não se limite mais à transmissão de saberes, 
em um sentido didático, mas se expanda como propulsora de 
conhecimento e prazer estético, torna-se certo de que haverá 
tendências que se manifestarão, nos textos, de forma mais 
recorrente.

Depois de compreendida, ainda que de forma resumida, 
a jornada que a LIJ tem realizado em terras brasileiras, faz-se 
necessário reconhecer a sua contemporaneidade, ou seja,

sua intenção de estimular a consciência crítica 
do leitor; levá-lo a desenvolver sua própria 
expressividade verbal ou sua criatividade latente; 
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dinamizar sua capacidade de observação e 
reflexão em face do mundo que o rodeia; e 
torná-lo consciente da complexa realidade em 
transformação que é a sociedade, em que ele 
deve atuar quando chegar a sua vez de participar 
ativamente do processo em curso.
(COELHO, 2000, p. 151)

Percebe-se, portanto, que o corpus da LIJ, desde a 
fase imediatamente pós-lobatiana até o momento mais 
contemporâneo, tem buscado questionar e representar, observar 
e surpreender, com personagens por vezes transgressoras, 
reizinhos mandões destronados, princesas que não ficam só no 
palácio à espera de um redentor, mas vão à luta em defesa de 
seu reino, se necessário.

Nesse sentido, a professora Nelly Novaes Coelho (2000, 
p. 151-155), em pesquisa de observação da LIJ contemporânea 
brasileira, elenca treze características mais recorrentes em obras 
dessa literatura – que podem ou não ocorrer ao mesmo tempo, 
porém evidenciam a riqueza estética desse repertório. Dentre 
os traços elencados, destacamos a estrutura narrativa, com a 
predominância do conto, a efabulação iniciando com o motivo 
principal que conduz à situação problemática, bem como a 
sequência dos eventos que abdica da linearidade. As personagens 
tipo podem estar presentes, mas segundo uma perspectiva 
satírica e crítica. Os elementos narrativos de tempo e espaço são 
variáveis e a voz narradora, muitas vezes interventiva, assume a 
presença do leitor, permitindo aflorar a metalinguagem. Outros 
aspectos que a referida professora realça são a presença do 
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humor, de ilustrações e imagens visuais, da alternância entre 
o realismo e o maravilhoso na condução do enredo. Com 
relação ao viés doutrinário que emoldurava a LIJ brasileira nos 
seus primórdios, desaparece a exemplaridade como intenção 
pedagógica, permanecendo a ideia de lição de vida que, ao invés 
de impor lição de moral, propõe questionamento e reflexão às 
crianças.

Quanto ao comportamento ético, começa a 
prevalecer a complexidade das forças interiores 
(positiva e negativa) sobre a dualidade 
maniqueísta que sempre caracterizou o 
comportamento das personagens tradicionais. A 
intenção maior é dotar as personagens de ficção 
da ambiguidade natural dos homens e, através 
dela, revelar as forças polares ou contraditórias, 
inerentes à condição humana.
(COELHO, 2000, p. 154, grifos da autora)

Evidenciadas tais características, que ainda não abarcam 
toda a diversidade da LIJ, mas bem a representam, buscamos, 
no presente artigo – e em todos os que o seguirão –, focalizá-la 
como objeto estético de grande valor, que deve ser reconhecido 
em todos os âmbitos possíveis – acadêmico, literário, editorial, 
pedagógico etc.

Devemos, portanto, ler Literatura Infantojuvenil porque, 
como aqui exposto, ela é um direito inalienável, uma forma de 
experienciar o mundo, de ser transformado por ela. A LIJ faz 
parte da cultura humana, desde as narrativas orais – quem foi 
o autor das cantigas de ninar? –, passando por transição para 
a cultura escrita, pela tentativa de fazê-la utilitária, instrutiva, 



512
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

devido à sua desvalorização no meio acadêmico, entre outras 
intempéries; e, como é literatura, está na sociedade e não pode 
ser retirada dela. Como disse Coelho (2000, p. 27), “a literatura 
infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno 
de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, 
através da palavra. Funde os sonhos e a vida prática, o imaginário 
e o real, os ideais e sua possível/ impossível realização”.

Considerações finais

A estrada é longa, o caminho é trabalhoso. Esses primeiros 
passos ainda são mínimos se comparados a tudo o que ainda 
precisamos andar, mas acreditamos que o mais importante, hoje 
e em qualquer circunstância, é não estagnar. Em defesa de uma 
universidade pública e de qualidade, e de uma LIJ difundida e 
reconhecida, buscamos, aqui, justificar o início desta pesquisa 
e colaborar para os estudos acerca da Literatura, de um modo 
geral, e da Literatura Infantojuvenil e suas particularidades. 
Seguimos peregrinando, então, em busca do pote de ouro no fim 
do arco íris – a defesa da relevância de leitura literária na escola.
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REPRESENTAÇÃO DA MULHER 

E DA DEFICIÊNCIA FÍSICA NO 

UNIVERSO FICCIONAL JUVENIL: A 

TRAJETÓRIA DO HERÓI E A FORMAÇÃO 

IDENTITÁRIA E POLÍTICA EM A 

ESCOLHIDA, DE LOIS LOWRY

Fabiana Valeria da Silva Tavares

Introdução

Escrever para jovens é tarefa que, como ocorre no caso 
de outros públicos leitores, exige do escritor que se dedique a 
um tema, uma ideia, um enredo, um estilo e um propósito. Tal 
empenho torna-se mais desafiador quando se abre mão daquilo 
que conhecemos como “fantasia”, amplamente explorada ao 
longo da história da literatura infantil e juvenil, para lidar com 
aspectos que sejam abertamente concernentes ao universo 
juvenil. É importante mencionar que a concepção do termo 
fantasia não é, como muitos pensam, exclusiva de elementos 
que nada tenham a ver com a realidade. A clássica definição de 
Rosemary Jackson esclarece esse ponto:

Fantasy is not to do with inventing another non-
human world: it is not transcendental. It has to do 
with inverting elements of this world, re-combining 
its constitutive features in new relations to produce 
something strange, unfamiliar and apparently “new”, 
absolutely “other” and “diferente”. (1981, p. 8)1 

1  “Fantasia não tem a ver com inventar outro mundo, não-humano: ela não é transcendental. 
Tem a ver com inverter elementos deste mundo, recombinando suas formas constitutivas em novas 



515
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

Assim, ainda que a história narrada discorra sobre um 
universo paralelo, em outro tempo que não o que conhecemos, 
com pessoas, raças ou situações estranhas ao que chamamos de 
realidade, ela não deixa de fazer observar o caráter político que 
desempenha, uma vez que não consegue escapar das condições 
materiais de sua produção e tampouco consegue deixar de lado 
o que Fredric Jameson, em O inconsciente político, chama de 
horizonte político: 

Imaginar que já existe [...] um reino da liberdade 
[...] só significa o fortalecimento do controle da 
Necessidade sobre todas as zonas cegas em que 
o sujeito individual procura refúgio, na busca de 
um projeto de salvação puramente individual e 
meramente psicológico. A única libertação efetiva 
desse controle começa com o reconhecimento de 
que nada existe que não seja social e histórico – 
na verdade, de que tudo é, “em última análise”, 
político. (1992, p. 18)

Por um lado, a fantasia narra o mundo perfeito, no qual 
tudo parece funcionar como uma máquina azeitada em que 
cada um desempenha uma função na sociedade imaginada, 
poupando o ser humano de quaisquer dissabores, mas, por 
outro, a distopia vem para deixar vazar – pelas brechas da ilusão 
criada por sociedades totalitárias cujo interesse é tornar perene 
um status que lhes sirva à manutenção do poder – a ideologia 
naturalizada, a insatisfação, a crise e a ruptura que, somente 
com a consolidação da literatura fantástica, passaram a integrar 
o universo do jovem leitor.
relações para produzir algo estranho, não-familiar e aparentemente ‘novo’, completamente ‘outro’ e 
‘diferente’” (JACKSON, 1981, p. 8, tradução nossa).
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Dessa forma, o universo da literatura de ficção científica que 
lida com distopias se tornou mais uma commodity da indústria 
cultural, consumido também sob a forma de graphic novels, jogos 
de computador e filmes; tornou-se palco para a discussão de temas 
de fato relevantes no que tange à literatura para jovens, tais como 
representação, identidade, letramento literário e formação política.

Questões de etnia, de raça, de classe, de gênero e de um 
novo modo de organização política e social são discutidas ao 
longo dos vários romances em voga a partir de meados do século 
XX, principalmente propiciadas por eventos de ordem política 
e social, como o nazismo, o fascismo, o holocausto e a Guerra 
Fria, como explica Angela Hubler (2014), e dos quais as obras de 
Sir Arthur Charles Clarke, Phillip Kindred Dick, Ursula Le Guin, 
Margaret Atwood, Suzanne Collins e Veronica Roth – apenas para 
citar alguns – são exemplos. Em meio a esse rol exaustivamente 
estudado, figuram as obras de Lois Lowry, aclamada autora da 
quadrilogia iniciada com O doador de memórias (1993), cujo 
segundo volume é A escolhida (2000), sendo que as edições 
utilizadas são as de 2014a e 2014b, respectivamente.

Se, de certo modo, guardadas as devidas proporções, o 
primeiro volume da série mantém semelhanças com Admirável 
mundo novo (1932), a obra-prima de Aldous Huxley, A escolhida 
(2014b) inova e chama atenção por trazer, como protagonista 
de uma sociedade pós-apocalíptica e ainda assim tribal, uma 
adolescente que nasceu com uma deficiência física e, ao se tornar 
(supostamente) órfã, é ameaçada, pelas outras mulheres, de 
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expulsão ou de morte. Nessa tribo, os homens caçam enquanto 
as mulheres plantam, tecem e cuidam das crianças, e isso seria 
esperado em comunidades não desenvolvidas. Parece ser esse o 
caso dessa tribo sem nome, mas a estranheza do leitor já começa 
no início, no momento em que se depara com uma construção 
no centro do vilarejo feita de alvenaria, sofisticada: trata-se de 
um resquício da sociedade moderna que foi destruída pelas 
guerras e revoluções causadas pelo próprio ser humano; serve, 
ali, como sede do Conselho dos Guardiões.

De forma semelhante ao que acontece em O doador de 
memórias (2014a), em que há um Comitê de Anciães que confia em 
um fiel depositário da história do mundo, como se fosse um banco 
mnemônico da moeda de todos os tipos de sentimentos, reflexões e 
sensações pelos quais a humanidade já passou, mas que o proíbe de 
passar tais experiências adiante e, para isso, isola-o da comunidade, o 
Conselho dos Guardiões controla as pessoas do vilarejo pela repetição 
do rito anual da narrativa mítica do surgimento da sociedade, e conta 
com instrumentos materiais cuja função é concretizar a ideologia 
dominante e, assim, manter o Conselho no poder indefinidamente. A 
esse respeito, Istvan Csicsery-Ronay Jr., no artigo Marxist Theory and 
Science Fiction, retoma a premissa de Fredric Jameson apresentada no 
ensaio Progress vs Utopia, publicado em 1982:

Jameson argued that Science fictions are 
fantastic displacements of the present’s 
ideological contradictions into the future; at 
best, a major reflective works of sf can make us 
aware that we are unable to imagine any utopian 
transformations. […] he need for, and the extreme 
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difficulty of, ‘cognitive mapping’ of the totality of 
hegemonic supranational capitalism. (CSICSERY-
RONAY JR., 2003, p. 121)2

O que, mais tarde, resultaria, ainda segundo Csicsery-Ronay 
Jr., na discussão jamesoniana apresentada na obra seminal Pós-
modernismo, a lógica cultural do capitalismo tardio (1991) sobre “Of 
the need for, and the extreme difficulty of, ‘cognitive mapping’ of the 
totality of hegemonic supranational capitalismo”3 (CSICSERY-RONAY 
JR., 2003, p. 121).

Nesse sentido, tanto um Comitê de Anciães quanto um Conselho 
de Guardiões cumprem a função muito clara de manutenção de um 
status que, supostamente, ordena a comunidade, ao mesmo tempo em 
que impede que seus integrantes questionem essa ordem social e de 
classes. Por isso, ainda que retratem uma sociedade idealizada, como 
é o caso de O doador de memórias (2014a) e o do início do terceiro 
volume da série, O mensageiro (2016) (originalmente publicado em 
2004), os romances de Lowry não só dão conta de revelar a falência de 
um sistema hegemônico que permaneça inquestionado, como deixam 
sair, pelas brechas de sua narrativa – ou até mesmo as revelam – as 
formas como a ideologia se perpetua e como ela não só pode, mas 
deve ser questionada pelo protagonista. Em sua quadrilogia, todos 
são jovens e, nessa perspectiva, não conformados, não moldados aos 

2  “Jameson argumentava que as ficções científicas são deslocamentos fantásticos das contradições 
ideológicas do presente dentro do futuro; no máximo, trabalhos mais reflexivos de ficção científica 
poderão tornar-nos conscientes de que somos incapazes de imaginar quaisquer transformações 
utópicas[...] a necessidade e a extrema dificuldade de ‘mapeamento cognitivo’ da totalidade do 
capitalismo supranacional hegemônico” (CSICSERY-RONAY JR., 2003, p. 121, tradução nossa).

3  “A grande necessidade e, ao mesmo tempo, a dificuldade de criar um ‘mapeamento cognitivo’ para 
a totalidade do capitalismo hegemônico supranacional” (CSICSERY-RONAY JR., 2003, p. 121, tradução 
nossa).
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padrões repetitivos e automatizados impostos pelos rituais que há em 
cada contexto narrativo. Exatamente por esse motivo, as personagens 
são alegorias de um poder conferido ao jovem leitor: o de questionar 
o mundo em seu entorno, o de tentar entender as contradições e o de
avaliar até que ponto conformar-se com elas ou confrontá-las será seu 
papel, bem como o de investigar a maneira como isso pode ser feito.

Assim, o modo como Kira é apresentada, como evolui e 
como se desenvolve na narrativa de A escolhida (2014b) se torna 
relevante, na medida em que, diferentemente das também jovens 
mulheres Beatrice Prior, protagonista de Divergente (2011), e 
Katniss Everdeen, peça central em Jogos vorazes (2008), Kira 
apresenta uma forma física distinta e considerada defeituosa, o 
que a relegaria a um papel social ainda mais rebaixado do que 
o das outras personagens femininas. A questão, porém, recai
no fato de que a deficiência física de Kira não a diminui, mas a 
constitui desde o início como peça fundamental no processo de 
questionamento da ideologia e do status quo do Conselho de 
Guardiões do vilarejo.

Isso posto, o que propomos, a seguir, é a breve discussão 
de como a representação feminina e a deficiência compõem, 
juntas, elementos essenciais no romance A escolhida (2014b), a 
fim de entendermos como a trajetória de formação identitária 
da protagonista expõe a estrutura distópica ali apresentada.
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De vulnerabilidades e do empoderamento: o 

feminino e a deficiência física em Kira

A escolhida (2014b) é o segundo volume da quadrilogia O 
doador de memórias. Por isso, o leitor esperaria que, numa 
estrutura narrativa tradicional, o enredo continuasse do ponto 
em que parou: teriam Jonas e Gabriel encontrado pessoas na 
casa decorada para o Natal? Conheceriam eles o significado de 
família e de cristianismo, com as festividades natalinas? A 
expectativa é quebrada de forma inusitada: não há menção de 
qualquer elemento que se relacione ao universo do primeiro 
volume da série, mas a apresentação de outra comunidade, 
que se encontra em estágio de evolução mais atrasado e, 
ainda que seja pós-apocalíptica e se localize em território onde 
um dia foram os Estados Unidos da América, organiza-se de 
modo muito parecido com que a História, por meio de estudos 
arqueológicos, etnográficos e antropológicos, nos conta sobre 
como se organizavam – e ainda se organizam – as sociedades 
tribais. Nesse espaço organizado em moradias que mais parecem 
taperas, em torno das quais as crianças e os cachorros brincam 
e as hortas e pequenas plantações são cultivadas, e onde se 
localiza o Campo, em que são enterrados os mortos, não há 
espaço para a fraqueza, porque vence o mais forte, o caçador.

Nesse cenário, vale a reflexão de Simone de Beauvoir 
(1970), ao discutir o papel da mulher, consolidado ao longo 
da história humana: “A humanidade é masculina e o homem 
define a mulher não em si mas relativamente a ele; ela não é 
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considerada um ser autônomo” (BEAUVOIR, 1970, p. 10). Em tal 
contexto, cabe às mulheres cuidar da casa, dos filhos e de todas 
as atividades relativas à manutenção da vida e da propriedade, o 
que inclui plantar, colher e tecer, por exemplo. Por isso, não há, 
em tal organização fixa, cujos papéis são determinados pelo sexo 
e na qual a destreza física é, por princípio, fator essencial para 
a sobrevivência, lugar para pessoas com qualquer deficiência, 
e é por esse motivo que, ao ouvir a mãe narrar-lhe sobre seu 
nascimento, Kira teme: “Kira estremeceu. Era a lei, a tradição 
e um gesto de misericórdia devolver uma criança sem nome e 
imperfeita à terra antes de seu espírito poder preenchê-la e torná-
la humana. Mas a ideia a enchia de pavor” (LOWRY, 2014b, p. 8).

Historicamente, deficiências de quaisquer tipos são 
consideradas sob a ótica médica: cabe à medicina “consertar” o 
ser humano para que ele se adapte ao padrão funcional e, assim, 
se encaixe na sociedade. Quando isso não é possível, pessoas 
com deficiência passam a ser um fardo, e não raro, ainda hoje, em 
comunidades menos desenvolvidas tecnológica ou socialmente, 
são escondidas e condenadas ao isolamento, sem função ativa 
na sociedade. A definição de deficiência, no entanto, vai além de 
todos os problemas tradicionalmente impostos:

The World Health Organization defines disability as 
an umbrella term that encompasses impairments, 
activity limitations and participation restrictions 
that reflect the complex interaction between 
‘features of a person’s body and features of the 
society in which he or she lives’. The Americans 
With Disabilities Act tells us that disability is ‘a 



522
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

physical or mental impairment that substantially 
limits one or more major life activities’. […] I 
had no idea until the 1980s what it meant to 
be disabled, that there was a history, culture 
and politics of disability. Without a disability 
consciousness, I was in the closet. [...] Becoming 
disabled demands learning how to live effectively 
as a person with disabilities, not just living as a 
disabled person trying to become nondisabled. 
(GARLAND-THOMSON, 2016, sem paginação)4

Essa é a concepção que Katrina, mãe de Kira e também 
tecelã, tem sobre a deficiência da filha. Sem possibilidade de 
ter outra criança, porque o marido havia desaparecido em uma 
caçada, ela luta para manter a filha, como conta à menina:

— Eu sabia que não teria outra criança. Seu pai 
fora levado pelas feras. Fazia vários meses que 
ele havia saído para caçar e nunca mais voltara. 
Então eu não daria à luz novamente.

Ela fez uma pausa e prosseguiu:

— Bem, talvez eles tivessem me dado outra 
criança um dia, um órfão para eu criar. Mas 
quando segurei você nos meus braços... mesmo 
que seu espírito ainda não tivesse chegado e sua 
perna fosse tão torcida para o lado errado que 
você obviamente nunca conseguiria correr... seus 
olhos brilhavam. Eu pude ver o início de algo 

4  “A Organização Mundial da Saúde define deficiência como um termo guarda-chuva que abarca 
deficiências, limitações de atividade e restrições na participação que refletem as complexas interações 
entre ‘características do corpo de uma pessoa e características da sociedade na qual ele ou ela vive’. 
O Ato dos Americanos com Deficiências nos conta que a deficiência é uma ‘deficiência física ou mental 
que limita substancialmente uma ou mais atividades significativas da vida’. [...] Até os anos 1980, eu 
não tinha ideia do que significava ser deficiente, que havia uma história, uma cultura e uma política 
da deficiência. Sem uma consciência sobre a deficiência, eu me mantinha no armário. [...] tornar-se 
deficiente demanda o aprendizado de como viver efetivamente como pessoa com deficiência, não 
apenas como viver sendo uma pessoa que tenta tornar-se não-deficiente” (GARLAND-THOMSON, 
2016, sem paginação, tradução nossa).
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extraordinário neles. [...] Mesmo assim, eles me 
fizeram prometer que você não se tornaria um 
fardo.

— Eu não me tornei, certo?

— Claro que não. Suas mãos fortes e sua inteligência 
compensam a perna defeituosa. Você é uma 
ajudante robusta e confiável no galpão de tecelagem; 
todas as mulheres que trabalham lá dizem isso. E 
a perna torta não tem nenhuma importância se 
levarmos em conta sua sagacidade. As histórias 
que você conta aos pequenos, as imagens que cria 
com as palavras... e com as linhas! Os bordados que 
faz! Ninguém nunca viu nada parecido. São muito 
melhores do que qualquer coisa que eu poderia 
fazer! (LOWRY, 2014b, p. 8-9)

Há, desde o início, não só a questão de satisfazer a necessidade 
fisiológica e psicológica de ser mãe, mas um amor que nasce da 
relação de ambas e que ultrapassa questões de ordem pragmática, 
embora não possam dela escapar e, por esse motivo, devam fazer com 
que Kira contradiga a tradição de ser um fardo e se torne útil para a 
comunidade. Trata-se, então, de uma representação que, contrária às 
expectativas, apresenta não duas vulnerabilidades da protagonista – a 
de ser mulher e a de ser pessoa com deficiência –, mas duas formas de 
empoderamento que compõem sua essência e sua forma psicológica, 
social e política de ver o mundo à sua volta: “Representation structures 
rather than reflects reality. The way we imagine disability through 
images and narratives determines the shape of the material world, the 
distribution of resources, our relationships with one another, and our 
sense of ourselves”5 (GARLAND-THOMSON, 2005a, p. 523).

5  “A representação estrutura a realidade mais do que a reflete. O modo como imaginamos a 
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Nesse sentido, a necessidade de compreendermos o papel que 
a deficiência desempenha reside no cerne da concepção de Kira:

Reimagining disability […] accomplishes 
important cultural work. First, it shows disability 
as a significant human experience that occurs in 
every society, every family, and most every life. 
Second, it helps us accept that fact. Third, it helps 
integrate disability into our knowledge of human 
experience and history and to integrate disabled 
people into our culture […]. Disability studies 
reminds us that all bodies are shaped by their 
environments from the moment of conception. 
We transform constantly in response to our 
surroundings and register history on our bodies. 
The changes that occur when body encounters 
world are what we call disability. The human body 
varies tremendously in its forms and functions. 
Our bodies need care; we all need assistance 
to live. Every life evolves into disability, making 
it perhaps the essential characteristic of being 
human. (GARLAND-THOMSON, 2005a, p. 524)6

Dessa maneira, por meio da própria constituição física de Kira 
e de sua concepção, bem como mediante a forma como se dá sua 

deficiência por meio de imagens e de narrativas determina o formato do mundo material, a distribuição 
de recursos, nossas relações com os outros, e como nos percebemos a nós mesmos” (GARLAND-
THOMSON, 2005a, p. 523, tradução nossa).

6  “Reimaginar a deficiência [...] é realizar um importante trabalho cultural. Primeiro, porque 
demonstra a deficiência como experiência humana significativa que ocorre em toda sociedade, toda 
família e quase em toda vida. Segundo, porque nos ajuda a aceitar esse fato. Terceiro, porque ajuda 
a integrar a deficiência em nosso conhecimento da história e da experiência humana e a integrar 
as pessoas com deficiência na nossa cultura. [...] Os estudos sobre deficiência nos lembram de que 
todos os corpos são moldados por seus ambientes a partir do momento da concepção. Nós nos 
transformamos constantemente em resposta ao nosso entorno e registramos a história em nossos 
corpos. As mudanças que ocorrem quando o corpo se encontra com o mundo são aquelas que 
chamamos deficiência. O corpo humano varia tremendamente em suas formas e funções. Nossos 
corpos precisam de cuidado; todos nós precisamos de ajuda para viver. Toda vida evolui em direção à 
deficiência, tornando-a, talvez, característica essencial do ser humano” (GARLAND-THOMSON, 2005a, 
p. 524, tradução nossa).
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permanência na vida, a criação de uma personagem formada como 
tal suscita – no processo de letramento literário do jovem leitor, que 
no cenário brasileiro usualmente lê Lowry como entretenimento e 
por interesse, uma vez que seus romances comumente não integram 
currículos escolares – questões nas quais esse adolescente talvez não 
viesse a pensar acerca do que é o humano, da condição humana, do 
padrão e do diverso, e de como aprender que, a priori, há diferenças 
e limitações em cada indivíduo, cujos valores são maiores ou menores 
dependendo da sociedade em que se vive. Decorre do processo de 
formação simbólica do corpo um aspecto da formação social e política 
do leitor; criam-se conceitos como respeito à diversidade e, sobretudo, 
o conceito de formação identitária dele mesmo: quem ele é para si, 
para o espelho e para a sociedade? Quem são as pessoas que convivem 
com ele? Como ele integra todos esses valores e a diversidade em sua 
vida? Como vemos, a deficiência não está no outro, mas, em última 
instância, nele mesmo.

É preciso, todavia, lembrar que Kira não é apenas pessoa 
com deficiência: é, sobretudo, mulher, e sobre essa condição, 
aliada à deficiência, o leitor deve considerá-la em sua inteireza. 
Por isso, estudos sobre deficiência na ótica feminista são 
essenciais. A esse respeito, Garland-Thomson explica-nos que

Feminist disability studies is academic cultural 
work with a sharp political edge and a vigorous 
critical punch. Feminist disability studies wants 
to unsettle tired stereotypes about people with 
disabilities. It seeks to challenge our dominant 
assumptions about living with a disability. 
It situates the disability experience in the 
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context of rights and exclusions. It aspires to 
retrieve dismissed voices and misrepresented 
experiences. It helps us understand the intricate 
relation between bodies and selves. It illuminates 
the social processes of identity formation. It 
aims to denaturalize disability. In short, feminist 
disability studies reimagine disability.
(2005b, p. 1557)7 

Tomar Kira como exemplo materializado dessa 
representação é, pois, consequência quase natural (e, aqui, 
usamos a palavra por força do hábito); embora Lowry tenha certa 
vez afirmado que não faz declarações políticas (HINTZ; OSTRY 
apud HUBLER, 2014, p. 232), o percurso de leitura a que nos leva 
A escolhida (2014b) torna inviável que as questões levantadas 
não apelem ao inconsciente político de cada leitor.

Da ideologia dominante e de seu enfrentamento 

político

O amor de Katrina não seria, contudo, suficiente para manter a 
filha consigo: numa estrutura eminentemente patriarcal, ela depende 
da força política e de todo o peso que a representação simbólica 
masculina traz a seu pai, um dos Guardiões do vilarejo, para manter 
a menina. Dessa maneira, é apenas por determinação decorrente do 
poder político que o avô de Kira possuía, que essa criança consegue 
safar-se do destino espartano dado a todos os bebês deficientes. Uma 
7  “Os estudos feministas sobre deficiência realizam um trabalho cultural acadêmico que apresenta 
uma ponta política afiada e um vigoroso soco crítico. Os estudos feministas sobre deficiência querem 
desalojar velhos estereótipos sobre pessoas com deficiência. Procuram desafiar nossas concepções 
dominantes sobre viver com deficiência. Situam a experiência com a deficiência no contexto dos 
direitos e das exclusões. Aspiram a recuperar vozes desprezadas e experiências mal representadas. 
Ajudam-nos a entender a intricada relação entre os corpos e os seres. Iluminam os processos sociais 
de formação identitária. Objetivam desnaturalizar a deficiência. Em suma, os estudos feministas sobre 
deficiência reimaginam a deficiência” (GARLAND-THOMSON, 2005b, p. 1557, tradução nossa).
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vez que o avô tenha morrido, que o pai tenha desaparecido em uma 
caçada e que a mãe tenha misteriosamente adoecido e morrido, a 
solitária Kira não só perde o direito de viver na tapera antes ocupada 
por sua família, mas corre o risco de ser morta pelas agressivas 
mulheres do vilarejo, lideradas por Vandara, cujo interesse era tomar a 
habitação para cercar o espaço e, dentro dele, colocar juntas as crianças 
e as galinhas, a fim de evitar a fadiga de correr atrás delas o tempo 
todo. Assim, Kira enfrenta a turba e, timidamente, tenta argumentar 
em favor de sua permanência, mas a negativa é retumbante: “— Não 
queremos você aqui. Seu lugar não é mais no vilarejo. Você é inútil 
com essa perna. Sua mãe sempre a protegeu, mas agora ela está 
morta. Você também deveria partir. Por que simplesmente não ficou 
no Campo?” (LOWRY, 2014b, p. 18).

Assim como ocorrera ao nascer, a jovem depende, agora, do 
Conselho de Guardiões formado por 12 homens que regulam a 
vida no vilarejo. O aspecto positivado pela ideologia naturalizada da 
predominância do homem sobre a mulher é, de fato, o que a salva de 
ser morta: “— Vocês sabem que, quando surge um conflito no vilarejo 
com potencial de morte, nós devemos ir ao Conselho dos Guardiões. 
[...] Lembrem-se, se um conflito não for levado ao Conselho dos 
Guardiões e houver morte... [...] o causador-da-morte deve morrer” 
(LOWRY, 2014b, p. 19). Graças a isso, em vez de Kira ser apedrejada 
e deixada no Campo para que as “feras” a levassem, o caso é levado 
ao Conselho, que instaura um tribunal, no qual Vandara acusa Kira 
e argumenta com base no pressuposto da existência da menina por 
causa do avô, e esta deve defender-se das acusações.
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Kira apresentou-se ao meio-dia, conforme lhe 
fora ordenado, e agora atravessava sozinha um 
longo corredor iluminado de ambos os lados pelas 
chamas crepitantes de compridos candeeiros 
a óleo. Conseguia ouvir a assembleia reunida 
mais à frente, atrás de uma porta fechada: 
vozes masculinas abafadas, envolvidas em uma 
discussão. Seu cajado batia contra o chão de 
madeira e a perna defeituosa raspava as tábuas, 
soando como uma vassoura.

“Orgulhe-se de sua dor”, sua mãe sempre lhe 
dizia. “Você é mais forte do que aqueles que não 
sentem dor alguma”. (LOWRY, 2014b, p. 23)

A ideologia, aqui entendida como falsa consciência, perpassa a 
ordem social, a estrutura econômica e a concepção de indivíduo de 
cada personagem; os ritos de julgamento, que reproduzem a estrutura 
marcial norte-americana, são aceitos como necessários porque assim 
sempre foram considerados. Raymond Williams explica-nos que a 
ideologia pode ter três acepções: “(i) a system of beliefs characteristic 
of a particular class or group; (ii) a system of illusory beliefs – false ideas 
or consciousness – which can be contrasted with true or scientific 
knowledge; (iii) the general process of the production of meanings and 
ideas”8 (1977, p. 55). Em contexto oriundo de condições materiais de 
produção que dão forma semelhante ao já existente, os significados 
já cristalizados são atribuídos do mesmo modo e, em face dessa 
conformação, reproduzem o mesmo sistema ideológico vivenciado de 
quando do surgimento do romance. Em tal perspectiva teórica, o que 

8  “(i) um sistema de crenças característico de uma classe ou um grupo particular; (ii) um sistema 
de crenças ilusórias – falsas ideias ou consciência – que podem ser contrastadas com a verdade ou o 
conhecimento científico; (iii) o processo geral de produção de significados e ideias” (WILLIAMS, 1977, 
p. 55, tradução nossa).
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testemunhamos é essa reprodução, que, no entanto, apresenta-se 
com o aspecto desafiador, inerente à personagem: assim como Jonas 
e Gabriel, em O doador de memórias (2014a), Kira possui um dom 
especial.

Durante o sono agitado dela, Kira recolhia os fios tingidos 
em seu cesto e começava a bordá-los no retalho com uma agulha 
de osso. Isso a acalmava e servia para passar o tempo.

Os fios começavam a cantar para ela. Não era 
uma música feita de palavras ou notas, mas 
uma espécie de latejar, de vibração nas mãos, 
como se eles tivessem vida. Pela primeira vez, 
seus dedos não direcionavam os fios, mas eram 
conduzidos por eles. Kira podia fechar os olhos e 
simplesmente sentir a agulha se mover através do 
tecido, puxada pelos fios impetuosos e vibrantes. 
[...]

Agora, escondido em sua mão, o bordado parecia 
transmitir uma mensagem silenciosa e pulsante 
para Kira. (LOWRY, 2014b, p. 41)

O talento de Kira acaba por se revelar como o elemento 
responsável por impedi-la de ser expulsa, pois é do interesse 
do Conselho de Guardiões que haja pessoas talentosas 
que componham os recursos necessários para assegurar a 
manutenção do rito anual de narrativa dos tempos imemoriais 
e da história do vilarejo. Tais recursos se resumem a um 
Cantor, seu cajado entalhado e sua túnica bordada. Como 
tecelã e bordadeira, caberá a Kira o trabalho de materializar a 
representação simbólica e amplamente ideologizada da história 
que a classe dominante deseja contar ao povo. Por causa disso, 
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o defensor eleito pelo Conselho para apresentar argumentos em 
favor de sua permanência diz:

— A acusadora tem razão ao afirmar que esta 
é a lei – continuou Jamison, dirigindo-se aos 
guardiões.

[...]

— Se consultarmos, no entanto, o terceiro 
conjunto de emendas... – prosseguiu Jamison.

Todos os guardiões viraram as páginas, mesmo 
aqueles que não tinham mexido antes em seus 
tomos.

— Está claro que pode haver exceções.

— Pode haver exceções – repetiu um dos 
guardiões, arrastando os dedos pela página para 
ler as palavras. 

— Então podemos descartar a afirmação de 
que esta é a lei – anunciou Jamison com ar 
determinado. – A lei nem sempre se aplica. 
(LOWRY, 2014b, p. 31-32, grifo da autora)

Para concluir a farsa montada para justificar a permanência 
de Kira, Jamison conclui:

— Kira – prosseguiu o homem, encarando-a 
–, você dará continuidade ao trabalho de sua 
mãe. Fará mais do que isso, na verdade, pois 
seu talento é muito maior do que o dela jamais 
foi. Primeiro, você remendará a túnica como sua 
mãe sempre fez. Em seguida, vai restaurá-la. 
Então, seu verdadeiro trabalho terá início. Você 
concluirá a túnica.
(LOWRY, 2014b, p. 45, grifo da autora)

Diante da decisão anunciada pelo Conselho de Guardiões, 
Kira passa a morar na construção de alvenaria e, como tal, 
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começa a gozar de uma série de benefícios não destinados às 
pessoas comuns: um quarto aquecido, cama com colchão e 
coberta, banheira com torneira e água quente, roupas limpas 
e passadas, e refeições levadas para ela. Sua rotina passa a 
ser circular pelo prédio, onde conhece Thomas, o menino 
carpinteiro, que esculpe o desgastado cajado do Cantor, e Jo, 
a garotinha que também habita a construção, além de passar a 
viajar, diariamente, pelo bosque, em direção à casa de Annabela, 
a velha senhora que ensinara sua mãe a tecer e a tingir, e que 
lhe ensina o segredo de fazer a cor azul. Além das tarefas e dos 
novos amigos, Kira mantém amizade com o menino Matt, que se 
revela peça-chave na trama, porque, quase no final da narrativa, 
viabiliza o reencontro da protagonista com o pai, cuja entrada no 
vilarejo é furtiva. Desse modo, conforme os dias vão passando, 
Kira descobre que tanto Thomas quanto Jo são órfãos e passa a 
questionar os motivos pelos quais eles foram recolhidos, salvos 
e agora são mantidos no prédio do Conselho:

Após tomar um banho (como ela gostava da água 
quente agora!), Kira vestiu a camisola simples que 
lhe era trazida limpa todos os dias. Foi até a caixa 
entalhada e levou o pedaço de tecido bordado 
consigo para a cama. Esperando o sono chegar, 
pensou na coisa que tinha ouvido nos arbustos da 
trilha e voltou a sentir medo.

Será verdade que não existem feras?, perguntava-
se, e sua mente respondeu com um sussurro 
enquanto o bordado se enroscava, quente, na 
palma da mão.

Não tem fera nenhuma.
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Mas e o meu pai, ele não foi levado por elas? 
Kira estava pegando no sono; as palavras 
deslizavam, escorregadias, de seus pensamentos. 
[...] O pedaço de tecido lhe contou algo sobre 
seu pai – algo importante, fundamental, mas 
o conhecimento se perdeu no sono. Oscilando 
através dele como um sonho, e pela manhã ela já 
nem sabia que ele estivera ali.
(LOWRY, 2014b, p. 101)

O jovem leitor começa a perceber, pela voz onisciente 
seletiva do narrador, que há mais do que aquilo que as aparências 
deixam entrever, e o questionamento dos eventos misteriosos 
e do não-dito começa a provocar a protagonista, que passa a 
compreender, ainda que inconscientemente, que a ideologia 
trabalha em prol daqueles que detêm o poder e faz parecer aos 
subalternos que a ordenação do mundo foi sempre igual. A esse 
respeito, Terry Eagleton nos explica:

Um importante expediente utilizado pela 
ideologia para alcançar legitimidade é a 
universalização ou “eternalização” de si mesma. 
Valores e interesses que são na verdade 
específicos de uma determinada época ou lugar 
são projetados como valores e interesses de 
toda a humanidade. Supõe-se que, do contrário, 
a natureza interesseira e setorizada da ideologia 
revelar-se-ia embaraçosamente ampla demais, o 
que impediria sua aceitação geral.
(EAGLETON, 1997, p. 60, grifo do autor)

Em A escolhida (2014b), o modus operandi da ideologia 
ocupa lugar central na narrativa, na medida em que organiza a 
vida, decide sobre quem vive e quem deve ser morto, e, acima 
de tudo, determina como tais decisões são mascaradas para 
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evitar quaisquer questionamentos. Deriva desse princípio a 
necessidade de manter o rito realizado numa Congregação anual, 
em que o Cantor se apresenta vestido com a túnica bordada, 
passa a confiar nos desenhos entalhados no cajado que usa para 
demarcar o tempo e demonstrar, na roupa, a “história” que 
narra no Hino da Ruína. Nesse jogo, é papel de Kira recuperar 
as partes esgarçadas da túnica, assim como sua mãe o fizera, e, 
ao observá-la, resgata a trajetória ali ilustrada por tantas mãos 
antes das suas:

Ruína. Reconstrução. Ruína outra vez. 
Renascimento. Kira corria a mão por cenas em 
que cidades cada vez maiores surgiam, uma mais 
magnífica do que a outra, seguidas por calamidades 
igualmente maiores e mais devastadoras. O ciclo 
era tão regular que assumia um padrão claro, 
descrevendo um movimento de subida e descida, 
como uma onda. Desde o seu início no pequeno 
canto que trazia a primeira ruína, ele se expandia 
sucessivamente. As chamas aumentavam 
de tamanho, acompanhando a evolução dos 
vilarejos. Tudo ali era minúsculo, criado a partir 
dos menores pontos e combinações de pontos, 
mas ela podia notar o padrão de crescimento e de 
como cada destruição era pior do que a anterior, 
e cada reconstrução, mais trabalhosa.
(LOWRY, 2014b, p. 104)

A trajetória do ganho de consciência da jovem ocorre 
paulatinamente, enquanto o narrador leva o leitor a compreender, 
junto com ela, que há ilusão e que sob a ótica da organização 
política e social não há escapatória para ninguém que sirva ao 
propósito do trabalho:
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Kira compreendeu de repente que, embora sua 
porta estivesse destrancada, não era livre de 
verdade. Sua vida se limitava àquelas coisas e 
àquele trabalho. Ela estava perdendo a alegria 
que costumava sentir quando as linhas de cores 
vivas tomavam forma em suas mãos, quando os 
bordados vinham a ela e eram só seus. A túnica 
não pertencia a ela, por mais que aprendesse 
sua história através do trabalho que fazia. Kira 
era quase capaz de contá-la toda agora que ela 
passara pelos seus dedos, agora que se debruçara 
sobre ela tão de perto durante tantos dias. Mas 
não era aquilo que suas mãos ou seu coração 
desejavam fazer.

Embora não tivesse o hábito de reclamar, Thomas 
havia mencionado as dores de cabeça que o 
afligiam depois de horas de trabalho. A pequena 
cantora no andar de baixo tinha dito algo 
parecido: Eles ficam enfiando um monte de coisa 
nova na minha cabeça. Ela queria ter liberdade 
para cantar as próprias canções, como sempre 
fizera. (LOWRY, 2014b, p. 135-136)

A epifania acontece quase no fim, após a realização da 
Congregação daquele ano: ao escutar o ruído metálico durante 
a cerimônia, Kira horroriza-se por perceber que, sob a túnica, o 
Cantor – que, assim como a pequenina Jo, era mantido escondido 
nos porões do prédio do Conselho durante o ano todo – estava 
acorrentado e que seus tornozelos e pés estavam muito feridos.

Ao recordar a cena, Kira compreendeu, de forma 
repentina e com total clareza, o que tudo aquilo 
significava. Era muito simples.

A nova e pequenina Cantora que um dia assumiria 
o lugar do Cantor acorrentado; Thomas, o 
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Entalhador, que escrevia a história do mundo com 
suas ferramentas meticulosas; e ela mesma, que 
dava cor àquela história... Todos eram os artistas 
capazes de criar o futuro [...].

Os guardiões, com seus rostos severos, não tinham 
nenhum poder criativo. Mas eram poderosos e 
astutos e haviam encontrado uma maneira de 
roubar e controlar os poderes das outras pessoas 
para o seu benefício. Estavam forçando as crianças 
a descrever o mundo que eles queriam, e não o 
mundo que poderia surgir.
(LOWRY, 2014b, p. 188-189)

Nesse momento da narrativa, ela já se encontrou com o pai e 
soube que Jamison, seu “defensor”, havia atentado contra a vida do 
pai por interesse de ocupar seu lugar no Conselho, mas que este havia 
sido resgatado por uma comunidade cujos deficientes conviviam 
pacificamente: “O vilarejo da cura existe há muito tempo. Ainda 
recebemos pessoas feridas vindas de outros lugares. Mas agora ele 
está começando a mudar, pois crianças nasceram e estão crescendo. 
[...] Não há briga. As pessoas dividem tudo o que têm e ajudam umas 
às outras” (LOWRY, 2014b, p. 180-181). Cabe à Kira decidir, por fim, 
o que fazer: fugir com Matt e com o pai para o vilarejo de cura ou 
permanecer para interromper o ciclo vicioso de mentiras contadas a 
cada ano e, assim, salvar seus amigos.

O final do romance, tal como em O doador de memórias (2014a), 
é aberto, mas insinua que a luta é inescapavelmente necessária, embora 
não se tenha garantia do resultado. Nesse sentido, A escolhida (2014b) 
parece confirmar a visão jamesoniana de que, como ficção científica 
distópica, a luta desvela a ideologia e vislumbra a resistência dentro da 
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estrutura consolidada, mas dificilmente ultrapassa a barreira imposta 
por ela. Mesmo assim, é sempre válida, na medida em que nos torna 
conscientes do nosso poder e, ao fazê-lo, confere possibilidades de 
modos de resistência – sempre tão necessários, seja para Kira, seja para 
o jovem leitor, seja para nós mesmos.
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NARRATIVAS CONTEMPORÂNEAS: 

ESCRITORES DE LITERATURA 

INFANTIL, ESSES ILUSTRES 

DESCONHECIDOS

Flávia Côrtes

A literatura infantil brasileira contemporânea carece 
de uma crítica acadêmica atualizada. Muitos escritores da 
atualidade – com inúmeras obras de qualidade publicadas, 
alguns ganhadores de substanciais prêmios literários, já muito 
trabalhados nos bancos escolares e com muitos livros vendidos – 
ainda não foram analisados suficientemente pelos especialistas 
de literatura infantil, que optam por pesquisar apenas autores já 
conceituados pelo cânone literário.

O termo cânone vem do grego kanón, que significa 
vara de medir. É usado em diversos contextos, como na arte, 
na religião e na filosofia. O cânone literário é o conjunto de 
obras consagradas, de referência, de indiscutível qualidade 
estética e que ultrapassa o tempo. Considerando que exista 
um cânone literário contemporâneo de autores de literatura 
infantil brasileira, tal conjunto é formado por um pequeno 
número de escritores, já consagrados pela crítica especializada, 
reconhecidos pelos leitores e estudados no meio acadêmico, com 
artigos, dissertações e teses a respeito deles. Escritores como 
Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Marina Colasanti, Bartolomeu 
Campos de Queirós, Lygia Bojunga, Pedro Bandeira e Sylvia 
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Orthof são exemplos desse cânone literário contemporâneo. 
Neste artigo, no entanto, serão tratados apenas os autores de 
equivalente qualidade, mas que ainda não são tão conhecidos 
no meio acadêmico.

Muitos são os autores de qualidade literária da geração das 
últimas décadas que merecem ser estudados e citados. O foco 
deste artigo se dará em Rosana Rios, Leo Cunha, Mary França 
e Eliardo França, três escritores e um ilustrador brasileiros de 
comprovada qualidade literária. Tal afirmação se reforça com os 
inúmeros prêmios literários que lhes foram conferidos, com a 
quantidade de convites que recebem todos os anos para palestrar 
em importantes feiras literárias pelo país e no exterior, além de 
um considerável volume de vendas e adoções de seus livros em 
escolas. Faz-se necessário, entretanto, citar alguns outros nomes 
de destaque que possam vir a interessar outros pesquisadores 
que queiram seguir nesta investigação. Autores como Alexandre 
de Castro Gomes, Luiz Antônio Aguiar, Rosa Amanda Strauss, 
Sônia Rosa e Tino Freitas são alguns desses expoentes brasileiros 
que produzem obras de qualidade literária, mas que ainda são 
ilustres desconhecidos nas universidades brasileiras e pouco (ou 
nada) estudados no meio acadêmico.

Toda essa profusão de bons autores de livros infantis 
contemporâneos tem sua origem nos primórdios da literatura 
infantil brasileira. Muitos escritores da atualidade beberam 
na fonte literária inaugurada pelo escritor Monteiro Lobato. 
Questionando o paradigma de que a literatura infantil deveria 
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servir a um propósito didático e educativo, Lobato produziu 
textos lúdicos, livres de lições de moral, colocando a criança como 
personagem central da história e dotando-a de autonomia sobre 
seus atos. Segundo Laura Sandroni (1987), uma das principais 
conquistas de Lobato foi levar ao universo infantil a discussão de 
temas da atualidade, que antes pertenciam exclusivamente ao 
mundo adulto. Todavia, Lobato estava sozinho, foram poucos os 
autores dessa época a seguir esse caminho, nenhum com grande 
expressão, e a maioria dos textos tendia a direcionar o pequeno 
leitor a determinado papel, em um verdadeiro processo de 
adestramento da infância, criando uma espécie de metáfora 
de ordem social, da qual se esperava que meninas gostassem 
de rosa, brincassem de casinha e abusassem de diminutivos; e 
que meninos não chorassem e fossem atraídos por brincadeiras 
violentas e viris. Lobato foi o maior de todos os desbravadores 
da literatura infantil brasileira, abrindo o caminho para uma 
literatura de qualidade, formadora de leitores críticos, e 
merecedora do reconhecimento internacional. Conforme afirma 
a pesquisadora Nelly Novaes Coelho:

A Monteiro Lobato coube a fortuna de ser, na 
área da Literatura Infantil e Juvenil, o divisor de 
águas que separa o Brasil de ontem e o Brasil de 
hoje. Fazendo a herança do passado imergir no 
presente, Lobato encontrou o caminho criador que 
a Literatura Infantil estava necessitando. Rompe, 
pela raiz, com as convenções estereotipadas e 
abre as portas para as novas ideias e formas que 
o nosso século exigia. (1991, p. 22)
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A contribuição dos autores contemporâneos aqui citados 
para a formação de leitores no Brasil é vital para o desenvolvimento 
de indivíduos críticos e conscientes. O promotor literário Volnei 
Canônica (2018, sem paginação) ressalta que sem a existência 
do leitor infantil provavelmente não existiria um leitor adulto. A 
aquisição do gosto pela leitura se dá com mais facilidade ainda 
na infância, quando o leitor, livre dos preconceitos comuns 
à fase adulta, deixa-se mergulhar no universo literário. Essas 
capacidades só são encontradas em leitores adultos de acordo 
com a qualidade da trajetória e da formação desse mesmo leitor 
durante sua infância e adolescência. A este respeito, Canônica 
complementa:

Pensar a literatura para a infância, introduzir as 
crianças neste universo ficcional, que de alguma 
maneira tenta estruturar o pensamento para 
traduzir em palavras e conceitos a própria ficção 
que é a vida – veja bem, eu disse estruturar, e não 
formatar o pensamento de uma única forma. Sem 
essa ignição da criança na literatura, sem que 
ela entenda o valor de uma estrutura narrativa 
de imagens e palavras como algo essencial ao 
seu desenvolvimento, dificilmente teremos um 
leitor adulto com capacidade de fruição para 
sentar na tenda principal da Flip, ouvir os autores 
convidados e sair de lá, não com uma frase de 
efeito para jogar nas redes sociais, mas com 
vários questionamentos que irão se conectar a 
muitos outros já existentes. Sem a valorização 
da literatura infantil e juvenil nós não teríamos a 
Flip, ou outros eventos literários.
(2018, sem paginação)
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No livro O que é qualidade em literatura infantil e juvenil? 
a escritora e pesquisadora Ieda de Oliveira (2005) formulou esta 
mesma questão a diversos escritores contemporâneos. Algumas 
das respostas são pontuadas abaixo:

a) Marina Colasanti – “Da literatura não fazem parte: 
o lugar-comum, a frase feita, a história previsível, a 
linguagem infantilizante, a função didático-moralizante” 
(apud OLIVEIRA, 2005, p. 180).

b) Pedro Bandeira – “Dentre um monte de qualidades, eu 
destaco uma só: a fantasia. Fantasia louca, livre, maluca, 
sem fronteiras, sem respeitos nem compromissos com 
lógicas ou realismos. [...] A literatura não responde nada. 
Literatura pergunta” (apud OLIVEIRA, 2005, p. 181-183).

c) Lygia Bojunga – “é aquele toque muito especial que 
alguns escritores conseguem dar nos livros que escrevem – 
o toque que emociona, surpreende, faz rir, chorar, pensar 
e repensar, em suma: o toque que nos faz crescer” (apud 
OLIVEIRA, 2005, p. 180).
Aos poucos, alguns autores da atualidade começam 

a chamar atenção de críticos literários de renome por suas 
qualidades literárias e contribuição para a formação de leitores 
críticos. Comprovando tal fato, Marisa Lajolo (2014) comentou 
sobre a produção literária nacional contemporânea no 
Publishnews, o maior portal sobre livros e literatura da internet:

Sou leitora de caderneta dos escritores brasileiros 
de hoje. E, ao lê-los, tento despir-me de 
preconceitos. Acho que a variedade dos gêneros a 
que se dedicam nossos escribas – empenhados e 
corajosos – tem criado novos nichos de leitores. A 
literatura – a partir do pioneirismo dos livros para 
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crianças e jovens – parece sair do gueto de artigo 
de luxo, voltado para uns poucos leitores, mais 
preparados do que outros e por isso tidos como 
melhores. Algumas áreas de estudos literários 
acadêmicos contemporâneos, ao focalizarem 
questões de leitura e da materialidade da 
literatura parecem confirmar o acerto destes 
rumos. (LAJOLO, 2014, sem paginação)

Rosana Rios, que é uma das escritoras contemporâneas 
de maior notoriedade, tem um currículo que impressiona. A 
escritora paulista é a atual Presidente da AEILIJ (Associação 
de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil), no 
biênio 2019-2020, com mais de 160 títulos publicados e diversas 
obras selecionadas para o PNBE (Programa Nacional Biblioteca 
da Escola). Foi roteirista de quadrinhos para a editora Abril 
Jovem de 1990 a 1993 e roteirista dos programas televisivos 
Bambalalão, da TV Cultura, de 1986 a 1990; TV Criança, da Rede 
Bandeirantes em 1986; e Agente G, da Rede Record, de 1995 a 
1997. Escreveu o roteiro do curta-metragem A última página, 
vencedor de Menção Honrosa no Festival de Gramado de 1997 
e colaborou no roteiro do longa de animação O Grilo Feliz, de 
2001. É também autora de textos teatrais infantis e juvenis com 
montagens em São Paulo.

Por seus livros, recebeu diversos prêmios em sua carreira 
de mais de 30 anos, entre eles: Jabuti, Orígenes Lessa, Seleção e 
Distinção da Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio, Selo Altamente 
Recomendável FNLIJ, Prêmio Nestlé de Literatura Brasileira. 
Seu livro Iluminuras foi incluído no Catálogo The White Ravens 
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2016, pela Biblioteca de Munique, Alemanha, reconhecimento 
almejado por muitos, que confere considerável distinção a um 
autor de literatura infantojuvenil.

A coleção Faz de conta, publicada a partir de 1988, é 
composta pelos livros: O dragão comilão, A dança das cadeiras, 
A aranha Arabela e Cinco dedos de uma encrenca, todos escritos 
e ilustrados por Rosana Rios. Coelho (1995) escreveu a respeito 
da coleção, em seu Dicionário crítico da literatura infantil e 
juvenil brasileira:

Para além do divertimento proporcionado pela 
situação-chave de cada livro, os leitores são 
induzidos a descobrir as relações existentes entre 
ação e resultado (ou causa e efeito). Ou ainda a 
receberem autênticas lições de vida. [...] Dentro 
de uma das tendências mais positivas da criação 
literária moderna (a que solicita a participação 
ativa do leitor na matéria lida), os livros desta 
coleção propõem, no final, atividades lúdicas e 
inteligentes (de natureza verbal, plástica, musical, 
corporal e dramática) que levam a criança a 
recriar ou reinventar a estória lida; ou, ainda, a 
transfigurá-la em novas formas.
(COELHO, 1995, p. 678)

O casal Mary França e Eliardo França – ela criando o texto, 
ele as ilustrações – é grande expoente da literatura infantil 
brasileira. Nascidos em Santos Dumont, Minas Gerais, os dois 
vivem em Juiz de Fora, onde também vivem seus quatro filhos 
e netos. Aos mais de 300 livros publicados, somam-se diversos 
prêmios literários, tais como Adolfo Aizen, FNLIJ e Banco 
Nordeste de literatura infantil e juvenil, além de uma menção 
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honrosa da Sexta Muestra Internacional de Publicaciones 
Infantiles y Juveniles, em Gijón, Espanha. Quase todos os seus 
livros são voltados para a fase de alfabetização. Mary é formada 
em Pedagogia e estreou na literatura em 1969, ao escrever 
sobre o folclore brasileiro. A parceria literária com Eliardo veio 
com o livro O menino que voa. Eliardo abandonou a faculdade 
de Arquitetura para dedicar-se exclusivamente à ilustração e 
aventurou-se pela escrita em O rei de quase-tudo. Com esse 
este livro, tornou-se o primeiro autor a ganhar o prêmio Ofélia 
Fontes, como melhor livro em 1975. Por suas ilustrações, Eliardo 
ganhou diversos prêmios e menções honrosas, tais como: 
Primeira Menção Honrosa concedida pela Comissão do Ano 
Internacional do Livro; Primeira Menção Honrosa concedida a 
um livro latino-americano na Bienal de Ilustrações de Bratislava; 
The International Board for Young People, em Atenas, Grécia; 
além do título de melhor ilustrador, pelo conjunto da obra, 
concedido pela APCE (Associação Paulista de Críticos de Arte).

O estilo irreverente, as imagens atrativas e o texto em 
linguagem acessível ao pequeno leitor são as características 
principais do trabalho de Mary França e Eliardo França. Seus 
livros vêm sendo usados no apoio à alfabetização infantil desde 
o final dos anos 1970, contribuindo de forma contundente para 
a formação do leitor no Brasil.

Os livros mais relevantes do casal para este artigo, e 
talvez os mais conhecidos de sua carreira, são os que compõem 
a coleção Gato e Rato, formada por 35 livros e publicada a 
partir de 1978 pela editora Ática. Por esse trabalho, receberam 



546
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

o Selo de Ouro da FNLIJ (Fundação Nacional do Livro Infantil 
e Juvenil), como a melhor obra para crianças, nos anos 1978, 
1979, 1985 e 1986. A coleção “oferece em cada volume uma 
historieta que se desenvolve, através de uma narrativa visual, 
centrada em um motivo ou situação que desperta a curiosidade 
e o interesse da criança” (COELHO, 2000, p. 199). Tais livros vêm 
dando considerável suporte ao processo de leitura e letramento 
literário escolar. Como já registrado, Coelho classifica a coleção 
como adequada ao pré-leitor, com idade a partir de 4/5 anos:

Todos os volumes da coleção seguem a mesma 
orientação: textos breves desenvolvidos por 
ilustrações dinâmicas e bem humoradas, 
concretizando situações significativas, que têm 
como personagens os mais diversos animais ou 
elementos da vida cotidiana. Quanto ao aspecto 
verbal, há um jogo que brinca de maneira 
inteligente com fonemas e significados.
(COELHO, 2000, p. 200)

Recorrendo a assuntos que despertam o interesse infantil, 
Mary França e Eliardo França conquistam o pequeno leitor em 
formação. Percebe-se, em todos livros, um cuidado com as 
imagens e com os textos, que dialogam entre si. As histórias 
são curtas e alegres. As ilustrações, sempre em folhas duplas, 
são muito coloridas e preenchem todas as páginas, enquanto os 
textos são compostos por brincadeiras verbais. Todos os livros 
apresentam molduras nas capas. As situações, objetos e animais 
que surgem nos textos e nas ilustrações são bem familiares às 
crianças. Todos os livros da coleção são adequados à fase de 
alfabetização.
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Com mais de 60 títulos publicados, Leo Cunha é um 
dos mais conceituados escritores da literatura infantojuvenil 
contemporânea no Brasil. Mineiro, de Bocaiúva, ele vive em Belo 
Horizonte com a esposa e dois filhos. Escreveu três peças de 
teatro infantil e dezenas de letras de músicas, em parceria com 
outros compositores. Assina uma coluna sobre literatura infantil 
na revista Canguru, desde 2015, e traduziu mais de vinte livros do 
inglês e do espanhol. Doutor em Artes, pela Universidade Federal 
de Minas Gerais – UFMG, e mestre em Ciência da informação, 
também pela UFMG, Leo Cunha é professor universitário na 
PUC-Minas e na UFMG.

Aproximando de trinta anos de carreira, o escritor mineiro 
foi ganhador de muitos prêmios literários, entre eles: João de 
Barro, Jabuti, Nestlé, FNLIJ, Biblioteca Nacional, Adolfo Aizen, 
Concurso Nacional de Histórias Infantis do Paraná. Seu livro 
Um dia, um rio foi selecionado para fazer parte do catálogo The 
White Ravens, da Biblioteca Infantil de Munique, edição de 2017. 
Tal condecoração é de extremo prestígio para um escritor. Seus 
livros já foram traduzidos para várias línguas e são adotados 
por muitas escolas e planos governamentais em todo o país, 
tornando-se forte aliado para a formação do leitor crítico no 
Brasil.

A pesquisadora Regina Zilberman (2004, p. 170), ao 
analisar o livro Joselito e seu esporte favorito, assinalou como a 
criatividade de Leo Cunha é formada “tanto pela incorporação 
de um padrão consolidado pela literatura, quanto, a partir daí, 
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pela criação de uma linguagem revolucionária”. No referido livro, 
Leo Cunha, admirador convicto de Sylvia Orthof, faz uso de seus 
poemas e os reconstrói. De acordo com Zilberman, os poemas de 
Leo Cunha, em comparação aos de Sylvia Orthof, são “igualmente 
inventivos e engraçados à sua própria maneira, como se espera de 
uma obra desafiante e inovadora” (2004, p. 170).

Zeloso de sua criação, o escritor trata as palavras com 
muita delicadeza, dando-lhes um ar poético, mesmo quando 
não está escrevendo um poema. Leo Cunha consegue tratar dos 
temas mais delicados de maneira sutil e delicada. Sua narrativa 
é irreverente, divertida e, quase sempre, nos surpreende, indo 
muito além do lugar comum, ainda que trate de um tema 
prosaico. O humor é uma presença constante em seus livros.

No texto Poesia e humor para crianças, Leo Cunha reflete 
sobre o humor na literatura, com propriedade de quem pesquisa 
o assunto e o domina profundamente, como escritor:

Uma das maiores armas do humor é justamente 
apresentar, por trás da despretensão e da 
irreverência, uma visão crítica, um olhar de 
estranhamento, uma nova forma de pensar o 
mundo e revelar seus absurdos, suas contradições, 
suas injustiças. Basta dizer que em vários 
momentos da história da humanidade o humor 
foi combatido pela Igreja ou pelos poderosos 
de plantão, como sendo perigoso, subversivo, 
irresponsável, indesejável. (CUNHA, 2005, p. 88)

Leo Cunha é um dos maiores expoentes da literatura 
infantojuvenil da atualidade. O poeta José Paulo Paes (s/d) fez o 
seguinte depoimento no site do escritor “o importante é louvar 
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a fluência narrativa e a riqueza de imaginação de suas histórias. 
Vê-se que nasceu vocacionado para escrever para as crianças e 
os jovens”.

Nomes como Leo Cunha, Mary França, Eliardo França e 
Rosana Rios são uma pequena amostra dos muitos escritores de 
qualidade literária que temos no Brasil. No entanto, como afirma 
Maria Teresa Andruetto, “a literatura de um país não é feita só 
com escritores, mas também com pesquisadores, formadores e 
críticos, é feita, sobretudo, com leitores que, dialogando com as 
obras já escritas vão construindo uma obra para o futuro. Trata-
se de uma construção social.” (2012, p. 70).

Portanto, a Academia precisa voltar a atenção para a 
produção nacional contemporânea, mais especificamente 
de autores não canônicos, pertencentes a uma “novíssima” 
geração literária. Alguns pesquisadores, como Marisa Lajolo e 
Regina Zilberman (2017), já começam a se debruçar sobre tais 
autores, com produções como Literatura infantil brasileira. Uma 
nova outra história, mas urge uma análise mais quantitativa, 
que englobe o maior número de escritores contemporâneos de 
qualidade, ainda pouco conhecidos da crítica especializada. Este 
trabalho teve a intenção de contribuir, de alguma forma, para 
preencher um pouco essa lacuna.
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A FICÇÃO CIENTÍFICA E A 

LITERATURA PARA JOVEM ADULTOS 

(YOUNG ADULTS LITERATURE)

Mônica Lopes Névoa Guimarães 

Introdução

A ficção científica, conforme Adam Roberts (2006), não 
é algo de fácil definição. Em seu trabalho sobre o tema, o 
autor traz um capítulo em que discute a distopia, que serve 
de fundamentação para outras pesquisas, dentre elas a do 
professor Doutor Alexander Meireles da Silva (2008), que servirá 
de fundamentação teórica para uma breve análise sobre o 
crescimento da literatura produzida para o público jovem adulto 
nos EUA nesse gênero. A trilogia Jogos Vorazes (2008-2010), de 
Suzanne Collins, será usada como um exemplo de leitura que 
conquistou o público adolescente e jovem. De acordo com Mary F. 
Pharr e Leisa A. Clark, “a trilogia Jogos Vorazes toca na raiz do medo 
humano, comum em qualquer idade, mas mais assustador para o 
jovem: o medo de não saber o que fazer, como e quando agir em 
um mundo sempre e cada vez mais perigoso” (2012, p .201).

Em Jogos Vorazes (2008-2010), uma das principais distopias 
contemporâneas, o que se vê é uma retomada da Roma antiga, 
que pode ser relacionada à história atual da sociedade norte-
americana: um povo anestesiado pela riqueza, que não percebe 
o quanto custa para o resto do mundo mantê-lo em tal situação. 
Este trabalho procura refletir, na metáfora que a trilogia sugere, 
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sobre os aspectos do presente disfarçados em um futuro 
distorcido e que ecoam na realidade do público leitor.

A literatura para jovens

A literatura denominada Young Adults tem seu início 
como instrumento moralizante, muitas vezes histórias cujos 
personagens eram punidos ou recompensados por suas escolhas 
alinhadas à moral cristã puritana ensinadas nas Escolas Dominicais 
típicas das igrejas protestantes. Houve um aumento na produção 
de livros para jovens na sociedade americana no final do século 
XIX, nem tudo que era produzido agradava a todos os críticos. 
Segundo Pharr e Clark (2012), um artigo publicado em 1917 no 
The English Journal afirmava que a literatura produzida para 
jovens não poderia chocar a sensibilidade nem do professor nem 
do aluno, tampouco sugerir que o jovem devesse ser incentivado 
a ler sobre mistérios e maravilhas.

Igualmente parecia haver a preocupação de que, se o jovem 
não fosse ensinado sobre a escolha do que ler, ele cresceria 
fazendo escolhas indesejadas de leitura. Essa preocupação 
parece persistir até os dias atuais, não só na sociedade americana 
como na brasileira também. Nos anos 1950, nos EUA, havia 
comitês de professores e pais que revisavam os livros escritos 
para jovens, a fim de assegurar que esses jovens tivessem acesso 
à boa leitura, porém isso não impediu que os jovens adquirissem 
livros supostamente imorais ou de baixa qualidade.

Entre essas obras “ruins” estava a ficção científica (FC), que 
se mostrou atraente aos jovens que viveram o auge da Guerra 
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Fria e do Macartismo, que pode ser sintetizado como o temor 
generalizado nos EUA de invasão comunista. O gênero da FC 
aproveitou-se de uma crise de ansiedade geral, mesclada a um 
avanço científico vertiginoso e surgimento de diversos paradoxos 
históricos, para criar suas narrativas que conquistaram um 
público leitor bastante fiel.

Felizmente, conforme atesta Pharr e Clark (2012), a FC 
sobreviveu a essa “era da ansiedade”, tornou-se um gênero 
maleável e persiste em desafiar os limites do que a sociedade 
classifica como normal ou familiar. Muitos associam FC com 
alienígenas, robôs, monstros, mas, segundo as autoras, trata-se 
de um gênero cuja essência é a conjectura entre o que existe e o 
que poderia existir, uma mistura de imaginação permeada pelas 
conquistas tecnológicas contemporâneas.

Cindy Lou Daniels (2006), em seu artigo Literary Theory 
and Young Adult Literature: the open frontier in critical studies, 
publicado no The ALAN Review, aponta para a importância 
da literatura produzida para esse segmento de mercado 
denominado Young Adults (doravante YA). Esse segmento ganha 
notoriedade no século XX, a partir da publicação da saga Harry 
Potter (1997-2007), de J. K. Rowling. Para alguns críticos, essa 
produção literária é ignorada por ser considerada didática e não 
mereceria, portanto, uma análise mais séria.

Esses críticos, segundo Daniels (2006), alegam que a 
literatura YA é uma subdivisão da literatura infantil e, como tal, 
não oferece substância suficiente para ser incluída no cânon 
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literário tradicional. A autora rebate a classificação da literatura 
YA como subdivisão da literatura infantil, usando um paralelo 
com a comparação entre o conto e a novela. Há distinção entre 
um e outro, assim como há distinção entre as duas literaturas, 
a ponto de não se poder dizer que uma é subdivisão da outra. 
Para Daniels (2006), seria bastante produtivo que os críticos 
admitissem que ambas são literatura em detrimento do gênero.

O problema em se considerar a produção YA como 
literatura reside em dois elementos básicos, segundo Terry 
Davis (1997), em seu artigo On the question of integrating Young 
Adult literature into the mainstream, publicado no The ALAN 
Review: 1) essas narrativas apresentam uma capa com aspectos 
muito juvenis e o jovem ou adulto se afasta por razões óbvias; 
2) os professores de literatura e os críticos literários não querem 
analisar essas obras com seriedade.

Daniels (2006) entende que, se os estudiosos e críticos 
literários não se importam em estudar as obras produzidas para 
o público YA, como se faz com a literatura canônica, é inevitável 
que elas não ascendam à posição de cânon. A autora cita diversos 
trabalhos críticos feitos sobre Harry Potter, em que se procura 
reconhecer o papel da obra na construção de uma leitura crítica, 
bem como da complexidade da moral. Daniels (2006) também 
lança a pergunta: “Por que não se debruçar sobre outras obras 
produzidas como literatura YA?”.

Davis (1997) afirma que autores sérios não são 
condescendentes em termos de estilo ou de qualquer outra 
forma. Eles tentam perceber a vida humana tão profunda e tão 
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claramente quanto podem, todas as vezes em que contam uma 
história; eles tentam apresentar suas percepções da melhor e 
mais vívida maneira, na melhor prosa que conseguem construir.

É nisso que consiste a arte literária, ou seja, em se buscar 
trazer para o texto uma visão da vida e seu entorno filtrados pelos 
sentimentos do autor. Por exemplo, em depoimento sobre Jogos 
Vorazes (2008-2010), Collins (s/d) mostra como a reincidência de 
notícias sobre guerras e conflitos, bem como a posição de seu 
pai, militar e professor de História, em conversar sobre a guerra 
com as crianças, influenciaram sua narrativa. Há que se refletir 
que essas obras fazem parte da arte literária e esses autores são 
artistas. Além disso, como esclarece David L. Russell (2005), em 
seu livro Literature for children, a crítica literária é a discussão 
sobre literatura, realizada com o propósito de interpretar o 
significado da obra e determinar o seu valor. Outro propósito da 
crítica é promover altos padrões na literatura e encorajar uma 
apreciação que se torne comum entre os leitores.

Obras como Harry Potter (1997-2007), Jogos Vorazes 
(2008-2010) e Quem é você, Alasca? (2010), de John Green, 
são significativas porque falam da condição humana e, como 
afirma Daniels (2006), elas podem ser analisadas sob o viés dos 
estudos culturais, das teorias feministas ou de qualquer outra 
teoria utilizada para analisar outras produções literárias. Ao 
se fazer isso, insiste a autora, haveria uma expansão sobre o 
conhecimento acerca da própria literatura, além de se desafiar 
os limites impostos pelo cânon literário.
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Qualquer professor de Língua Portuguesa sabe que não é 
fácil captar a atenção de adolescentes e jovens; outra percepção 
adquirida por quem está em sala de aula, e não necessariamente 
verdadeira, é que o jovem pós-moderno prefere assistir filmes 
e séries televisivas a ler livros literários. Entretanto, o sucesso 
de vendas das séries de romances – como Harry Potter (1997-
2007); Jogos Vorazes (2008-2010); Crepúsculo (2008-2009), de 
Stephanie Meyer; Divergente (2011-2013), de Veronica Roth; O 
doador de memórias (1993-2012), de Lois Lowry – coloca sérias 
dúvidas sobre a hipótese de que esse jovem não leia: ele lê não 
o que o professor, talvez, queira, mas lê.

Segundo Judith Hayn, Jeffrey S. Kaplan e Amanda Nolen 
(2011), no artigo Young Adult literature research in the 21st 
century, no contexto norte-americano, o romance O apanhador 
no campo de centeio (1951), de J. D. Salinger, introduziu a 
voz adolescente e não é mais a voz que enuncia as primeiras 
descobertas do amor ou as primeiras aventuras autônomas, 
mas sim realidades como o abandono dos pais, relacionamentos 
abusivos, envolvimentos com drogas, entre outros assuntos não 
tão doces nem tão suaves, como no romance Pollyanna (1913), 
de Eleanor H. Parker.

Paralelo a isso, conforme os autores do artigo, surgem 
materiais que indicam o uso dessas obras com o viés educativo 
e, em pouco tempo, as bibliotecas escolares norte-americanas 
estavam cheias de livros e pesquisas sobre literatura para 
adolescentes. No entanto, como dizem os autores, há poucos 



557
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

estudos que se preocupam em entender quais trocas ocorrem 
entre professores e alunos, alunos e alunos, e ainda texto e 
leitor, durante o processo de leitura de tais obras.

De acordo com Jeffrey S. Kaplan (2006), no artigo 
Dissertations on Adolescent Literature: 2000-2005, publicado no 
The ALAN review, é consenso entre vários autores que o mundo 
da literatura YA tem sido transformado por tópicos e temas que 
anos atrás nunca teriam sido concebidos sem antes alguém 
nomeá-los como “imbecis” ou, no mínimo, um pouco exagerados 
ou desligados da realidade cotidiana. No entanto, ao se estudar 
algumas dessas obras, é possível perceber que a abordagem 
feita sobre determinados temas são relevantes e merecem uma 
discussão mais profunda.

Elaine Ostry (2004), em seu artigo Is he still human? Are you?: 
Young Adult Science Fiction in the Posthuman age, levanta uma 
reflexão sobre obras de FC que exploram temas de cibernética, 
manipulação genética, mistura do orgânico com a tecnologia. Ela 
lembra que esses leitores convivem com uma realidade em que 
já é possível, por meio do DNA, saber quem é o ser antes mesmo 
de ele nascer, ou uma realidade em que membros mecânicos 
do corpo humano são implantados cotidianamente. Para Ostry 
(2004), é natural, portanto, que esses leitores tenham urgência 
na busca de sua identidade enquanto ser humano, pois, se nós 
como sociedade estamos alterando nossa definição do que 
significa ser humano, nós só podemos começar a entender a 
relevância de nosso desejo de verdadeiramente entendermos a 
nós mesmos à luz de nossas recentes descobertas tecnológicas.
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Boa parte da FC escrita para o público YA é uma tentativa 
de mediar essa indagação da era pós-humana para quem vive em 
tempos de concepção in vitro, clonagem. É natural que surjam 
debates em torno da possibilidade de se criar um super-humano 
e qual a implicação ética ou quais seriam as consequências 
desse ato. Fica evidente que a busca pela identidade é um tema 
caro e essencial na literatura YA; a diferença nesta geração do 
século XXI é que esses leitores procuram não só sua identidade 
emocional, mas também a biológica.

Segundo Ostry (2004), esses jovens leitores não se sentem 
diferentes de seus pais e da sociedade em que estão inseridos, 
porém sentem-se como se fossem estranhos a eles mesmos. A 
clonagem, em algumas obras, serve como uma metáfora para 
o jovem não se ver como algo real, mas uma invenção ou uma 
imagem criada para o outro. É o caso de Katniss, em Jogos 
Vorazes, diante das câmeras que a circundam na arena ou de 
Beatrice Price, em Divergente, que precisa escolher sua facção 
e o que deseja significa abandonar suas raízes familiares. No fim 
dessas narrativas de FC, o que os jovens leitores percebem é que 
a(o) personagem, assim como eles, vive uma realidade ambígua, 
não só no aspecto biológico da clonagem, como também pelo 
processo da vida sob o olhar do outro promovido pelas redes 
sociais.

Outro aspecto sobre a FC para YA, ressaltado por Ostry 
(2004), é o controle das emoções. Ao partir do pressuposto 
de que ser um humano está atrelado ao fato de demonstrar 
emoções, então realidades nas quais essas emoções são 
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controladas ou até apagadas podem ser questionadas sob o viés 
da liberdade humana. Em Jogos Vorazes, Katniss e os demais 
competidores têm que lidar com a demonstração de suas 
emoções com a intenção subjacente de manipular e conquistar o 
telespectador. Em Divergente, por se acreditar que uma ou outra 
emoção humana fosse ideal para a construção de uma sociedade 
harmônica, motiva-se um experimento com manipulação 
genética que gera um conflito sem precedentes. Em O doador de 
memórias, o controle das emoções e, em específico, da libido, é 
feito por meio de medicamento.

Essas tentativas de controle sobre as emoções é uma 
das bases do romance distópico. O controle das emoções, na 
sociedade pós-moderna, deixou de ser ficção científica e passou 
a ser fato científico, como afirma Ostry (2004). A FC para YA 
assegura ao leitor que a natureza humana sempre prevalecerá, 
seja qual for a mudança que experimente. Não é necessário, 
portanto, um final feliz, mas um final esperançoso.

Em outro artigo sobre a literatura YA, Developing students 
critical literacy: exploring identity construction in Young Adult 
fiction, publicado no Journal of Adolescent and Adult Literacy, 
Thomas W. Bean e Karen Mossi (2003) destacam que a identidade 
do jovem pós-moderno tem sido construída pelo consumismo e, 
como o mundo do consumo é efêmero e etéreo, sentimentos de 
pânico e ansiedade preenchem a vida desses leitores. Segundo 
os autores, os jovens vivem em dois mundos diferentes: o mundo 
do lar e da escola, e o mundo da cultura e do comércio.
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O jovem pós-moderno, como explica Bauman (2001), não 
procura mais um emprego para a vida toda ou deseja morar no 
mesmo lugar em que nasceu. Esse jovem conhece uma realidade 
que muda ou pode mudar a qualquer momento, por qualquer 
razão, daí a preferência de passar mais tempo no “não-lugar” do 
espaço virtual. A narrativa YA torna-se um veículo para mudanças 
transformadoras e não apenas uma busca por identidade (BEAN; 
MOSSI, 2003). Por meio de alguns questionamentos trazidos por 
essa literatura, o jovem leitor talvez seja levado a se perguntar 
quem seria, por exemplo, o leitor ideal da obra em questão ou 
quais seriam outros espaços para que os personagens pudessem 
construir suas identidades. Esse viés de análise da obra literária 
parte do pressuposto de que o jovem seja capaz de examinar 
uma obra não só por meio dos sentimentos, mas também pelo 
olhar da razão.

A conclusão de Kaplan (2006) diante desses estudos sobre 
literatura YA é que, embora o dilema trazido por Salinger há 60 
anos persista, não se deve negar que isso não possa ser feito em 
realidades nas quais é possível sonhar. Dessa forma, esse gênero 
literário ainda se encontra em crescimento e desenvolvimento.

A utopia e a distopia

A busca pelo lugar perfeito faz parte da literatura desde 
tempos remotos. Na história da sociedade ocidental cristã, o 
primeiro lugar perfeito aparece na Bíblia, no livro de Gênesis. 
Trata-se do paraíso onde Adão e Eva viveram por um tempo. 
Neste lugar, o trabalho do homem era nomear os elementos da 
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natureza, bem como governar sobre eles. Além disso, havia uma 
relação muito próxima a Deus, pois o homem conversava com 
Ele todas as tardes.

O ser humano foi banido desse lugar perfeito porque 
desobedeceu a uma ordem do Criador, na tentativa de obter o 
conhecimento do bem e do mal. Na Bíblia, no livro de Apocalipse, 
há a promessa de um lugar perfeito, chamado de nova Terra e 
novo céu, onde as ruas são de ouro e o leão e a ovelha pastam 
juntos. Tanto o paraíso do passado quanto o lugar perfeito da 
eternidade não existem de fato: um porque está no passado e 
seria um mito, o outro porque está no futuro.

Para se construir uma cronologia da literatura de distopia, 
é preciso que se inicie pela história da utopia. Segundo Silva 
(2008), em sua tese de doutorado intitulada O admirável mundo 
novo da República Velha: o nascimento da ficção científica 
brasileira no começo do século XX, nos séculos antes de Cristo, 
já existiam obras como Odisseia (800 a.C.), de Homero e História 
Verdadeira (150 a.C.), de Luciano Samosata, que versavam sobre 
a busca do lugar perfeito.

Além disso, nessa busca pela perfeição, surgem lugares 
ficcionais que, para serem perfeitos, demandam um rígido 
controle. É o caso da obra A República (381 a.C.), de Platão, que 
apresenta de forma extensa e organizada um sistema de ideias 
filosóficas e tais ideias influenciaram o pensamento utópico 
trazido pelo inglês Thomas More, em 1516, em Utopia. A obra 
de More é publicada durante o Renascimento, época em que o 
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pensamento grego foi retomado. O romance, em que o termo 
“utopia” é forjado, é um marco na produção literária do gênero 
FC, pois estreia um cenário de estranhamento no qual a FC se 
constrói, um universo em que se mostra o encontro com outros 
planetas e extraterrestres.

Na ilha de Utopia (1516), não há distinção entre o rico e o 
pobre, todos vestem o mesmo tipo de roupa; não há dinheiro, 
porque o comércio é feito com base na troca; o ouro é algo 
banal e abundante. Cada clã tem a tarefa de produzir e distribuir 
um bem necessário à sobrevivência. As decisões são tomadas 
coletivamente. Esse aspecto da obra de More é utilizado na 
construção da relação dos Distritos com a Capital, já que cada 
Distrito é responsável pela produção de um bem para a Capital.

A obra do escritor inglês é uma crítica à política opressiva 
de seu tempo, bem como demonstrava a visão que se tinha da 
fé e da razão no século XVI. Em 1516, aconteciam as grandes 
navegações, as grandes descobertas de terras desconhecidas e 
povos estranhos ao europeu. Esse encontro com o diferente e 
o exótico para o olhar do europeu acaba influenciando tanto a 
literatura fantástica quando a FC.

Na ilha de Utopia (1516), admitiam-se situações que 
contrariam outras conquistas humanas pós-modernas, pois 
lá havia escravidão, controle de natalidade por sorteio e era 
proibido enterrar os suicidas. Fica evidente que a imaginação 
humana relativa ao lugar perfeito varia quanto ao que seria ou 
não permitido, mas traz as características dos valores sociais da 
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época em que a obra foi escrita. A influência do pensamento 
cristão na obra de More é evidente.

Com o avanço do Iluminismo e a crença de que o 
conhecimento e a razão seriam a solução para os problemas da 
humanidade, o objeto da fé humana muda de lugar: deixa-se de 
acreditar em Deus e passa a se acreditar na ciência. A FC é um 
gênero literário que encontra um campo fértil nesse contexto 
de engrandecimento do conhecimento, por isso busca cultivar 
a razão e a racionalidade, ou seja, os princípios iluministas 
moldaram a literatura utópica e distópica, consequentemente. 
Embora a utopia e a distopia façam uso dos mesmos princípios 
iluministas, há uma diferença entre elas: a primeira visa criticar 
as deficiências do presente, enquanto a segunda visa criticar as 
deficiências futuras que são consequências das ações do passado. 
No plano narrativo, as utopias localizam-se em lugares presentes 
cujas mazelas serão expostas; já as distopias são estabelecidas 
em lugares futurísticos cujas modificações são consequências de 
ações passadas em relação à narrativa e presentes em relação 
ao leitor.

A trilogia Jogos Vorazes ocorre em um lugar onde, no 
passado ficcional, foram os EUA e o Canadá, mas, por causa de 
inúmeras guerras, surgiu Panem. Foi lançada entre 2008 e 2010, 
ou seja, no tempo presente em que os EUA e o Canadá são países 
que o leitor conhece. Outro aspecto do presente que implica 
consequências no tempo futuro do romance são os conflitos 
armados bastante conhecidos pelo leitor contemporâneo, não 
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só os conflitos, como também a quantidade deles: esse leitor é 
bombardeado por notícias de guerras e conflitos a todo momento 
na televisão, na internet. Portanto, o surgimento de Panem pode 
até causar um certo estranhamento, porém é percebido como 
algo possível. Nisso consiste o uso da racionalidade na construção 
do romance distópico: parte-se de feitos contemporâneos 
que podem produzir o futuro imaginado pelo autor e é essa 
característica que associa a distopia à FC.

A ascensão do gênero, segundo Silva (2008), é devida a 
dois fatores: o primeiro está relacionado à posição de artistas 
e pensadores do fim do século XIX e início do século XX contra 
o discurso racionalista oriundo da Revolução Industrial, que 
deu início a narrativas marxistas ou narrativas que criticam 
o progresso e a tecnologia. Outro fator é o ambiente de 
ceticismo e pessimismo que tomou conta da Europa no período 
entre guerras, favoreceu o surgimento de várias sociedades 
autoritárias e, mais tarde, surgiram autores que viveram nesse 
contexto de autoritarismo e transportaram isso para a ficção – 
como Nós (1924), do russo Yevgeny Zamiátin e narrativas que 
buscaram refletir sobre o mundo que emergiu da Primeira ou 
Segunda Guerra Mundial, a exemplo de Admirável mundo novo 
(1932), do inglês Aldous Huxley e 1984 (1949), do inglês George 
Orwell.

A característica de ser algo previsto para o futuro faz da 
distopia algo subversivo, pois sugere governos e economias 
diferentes ao mesmo tempo consequentes dos existentes 
no real. Para Paul Ricouer (1989), a utopia oferece outras 
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possibilidades sociais que transcendem a realidade. Trata-se 
da possibilidade de uma sociedade fora da história, através de 
caminhos alternativos sugeridos pela imaginação. De acordo 
com Marilena Chauí (2000), a utopia se concretiza quando se 
julga possível uma sociedade nova. Durante o século XIX, a 
utopia deixou de ser um jogo intelectual para se tornar um jogo 
político. O socialismo utópico passou a ser o socialismo científico, 
a astrologia a astronomia, a alquimia a química. 

As sociedades criadas pela ficção do século XX – como 
Nós (1924), 1984 (1949), Admirável mundo novo (1932) – são 
harmônicas somente na aparência, porque, do ponto de vista 
do sujeito que as habita, são tirânicas e cruéis. Pode-se pensar 
que distopia seja, então, o inverso da utopia, mas não. Para 
Silva (2008), a diferença entre utopia e distopia é somente 
uma questão de ponto de vista. Se se considerar as sociedades 
imaginadas por Platão ou More como algo que não existe, 
percebe-se o romance utópico como uma ironia e crítica a seu 
próprio tempo, assim como a distopia.

Segundo Silva (2008), as utopias podem ser lidas como 
sátiras a características específicas de suas sociedades. Os 
romances distópicos têm em comum um estado totalitário com 
diversos mecanismos de controle e uma rígida hierarquia, cujo 
objetivo é coibir qualquer manifestação de individualidade. 
Muitas vezes, esses sujeitos são descritos como alienados, simples 
marionetes do poder instituído. Além disso, se se observar a 
sociedade da ilha criada por More ou a sociedade idealizada de 
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Platão, poder-se-ia perguntar: utopia para quem? Certamente 
para quem estivesse no controle ou em conformidade com os 
padrões estabelecidos.

A utopia, enquanto gênero literário, consiste em uma 
fantasia que possibilita o sonho sobre o futuro. É impossível ao 
homem conhecer seu futuro, porque lhe falta a visão divina dos 
acontecimentos. No entanto, a literatura, em especial a distopia, 
já que esta leva em consideração fatos históricos que possibilitam 
uma visão mais realista do futuro, fornece essa visão futurística. 
Entretanto, como se trata de algo que ainda não ocorreu, torna-
se um terreno de perturbação ou de acalento, de medo ou de 
esperança, ou seja, tal como grãos de areia que escapam por 
entre os dedos, assim é a narrativa que busca sonhar o futuro.

O desafio da narrativa que imagina o futuro é tornar a 
realidade narrada em fato já ocorrido, um paradoxo para a 
filosofia e a história, que só a literatura consegue resolver. 
Diogo Cesar Nunes (2011), em seu artigo O futuro como história: 
Utopia e Ficção Científica, escreve que o topos projetado, pela 
utopia espacial – More e Campanella, ou temporal – comum 
na modernidade com a FC, é algo novo e estranho à realidade 
contemporânea: “a narrativa confronta e mistura real e ideal: o 
topos” (NUNES, 2011, p. 6).

A distopia, assim como a utopia, pretende criticar o seu 
próprio tempo, a diferença está na abordagem do tempo: a 
primeira leva em consideração o presente conhecido tanto pelo 
autor quanto pelo leitor, assim, por meio de um naufrágio ou 
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um desembarque, chega-se a uma sociedade distinta da que o 
personagem conhece; a segunda está situada no futuro, como 
consequência de ações conhecidas no presente do leitor.

As características dessas sociedades fictícias, com governos 
totalitários, demonstram um poder que repousa no uso da 
tecnologia, uma vez que esses líderes trazem imagens através 
da televisão para serem usadas na alienação da população; além 
disso, usam drogas alucinógenas ora como divertimento, ora 
como arma. Esses procedimentos trazem para as narrativas uma 
perspectiva da literatura fantástica, pois abrem para o leitor 
uma possibilidade de ver tais elementos de uma forma distinta 
do real e, ao mesmo tempo, propõem reflexões interessantes 
sobre a sociedade contemporânea. Todas essas características 
também se aplicam à FC e, consequentemente, à distopia.

O mérito do gênero distópico, segundo M. Keith Booker 
(1994), é mais político do que literário, já que trabalha mais com 
a crítica social e política. Entretanto, aqueles que defendem a 
“pureza” das artes acabam contribuindo muito mais para tornar 
as artes irrelevantes do que elevá-las a um patamar de respeito. 
Não se trata de dizer que a obra literária não seja distinta da 
sociologia ou da filosofia, mas de dizer que a literatura é 
inexplicavelmente social e política.

A ficção distópica, enfatiza Booker (1994), não pode ser 
desprezada pelo universo literário simplesmente porque traz à 
consciência sua relevância para o mundo real. Bertold Brecht, 
citado por Booker (1994), diz que toda arte é política, pois ela 
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exalta ou critica as estruturas de poder existentes; o romance 
distópico, enquanto arte, é importante, porque a crítica se faz 
de modo não convencional. A arte é um laboratório poderoso 
de exploração imaginativa e uma poderosa lembrança de que 
a história nunca se completa, de acordo com Richard Kearney 
(apud BOOKER, 1994).

As obras literárias distópicas usam a desfamiliarização 
como uma técnica para enriquecer a percepção que o leitor tem 
da realidade. A perspectiva não familiar sobre temas familiares 
trazida por esse tipo de obra propicia uma nova e energizante 
contribuição, que pode não ser encontrada em nenhum outro 
lugar do discurso não ficcional. Portanto, a distopia não é um 
gênero marginal, porque seu principal valor coincide com o 
valor da literatura: fazer o leitor ver o mundo de uma forma 
diferente, torná-lo capaz de se entreter com perspectivas novas 
e diferentes da realidade.

A literatura pós-moderna sofre uma mutação no que tange 
a seus objetos de composição e se transforma em um simulacro de 
si mesma, já que o texto literário, por excelência, busca construir 
uma ilusão como realidade possível. Essa transformação leva ao 
“esmaecimento do afeto na cultura pós-moderna” (JAMESON, 
1991), não se pretende afirmar que não haja subjetividade ou 
qualquer emoção, mas sim que esse afeto é uma dramatização 
exterior daquilo que se sente no interior.

O “esmaecimento do afeto” pode ser caracterizado como 
a alienação do sujeito deslocada por sua fragmentação ou, 
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como o próprio Frederic Jameson (1991) afirma, no contexto 
literário pelo esmaecimento do tempo e da temporalidade. Há 
também o desaparecimento do sujeito individual que privilegia 
o pastiche. Este, como a paródia, pretende imitar uma obra, 
mas sem a intenção da crítica. O autor pós-moderno não tem 
outro lugar para olhar a não ser o passado; além disso, em uma 
sociedade para a qual, segundo Debord (1997), a imagem é tudo, 
o simulacro toma conta, pois até a lembrança do valor de uso foi 
apagada.

Dessa forma, até o passado é modificado. O que antes 
era um romance histórico não passa de uma coleção de fotos e 
imagens – um simulacro fotográfico, como denomina Jameson 
(1991). O autor literário pós-moderno está condenado a buscar a 
história por meio de suas próprias imagens pop e dos simulacros 
da história, que continua fora de alcance, porque está no 
passado. A partir de um sujeito fragmentado, fica difícil esperar 
que este organize seu passado e futuro de uma forma coerente.

A ficção distópica não pretende apontar caminhos por 
onde se deva ir, porém levanta questões sobre as possíveis 
consequências de se trilhar tais direções. Na distopia clássica, o 
herói fracassa ao tentar romper com o poder, pois suas estratégias 
e habilidades são insuficientes para isso, entretanto, nas distopias 
contemporâneas, especialmente nas de autoria feminina – como 
a obra em estudo nesse trabalho (de Suzanne Collins), bem como 
Divergente (de Veronica Roth) ou O doador de memórias (de Lois 
Lowry) –, o destino do herói é mais esperançoso e otimista. Em 
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Jogos Vorazes, Katniss não só derruba o governo de Snow, como 
sobrevive e cria uma família com Peeta e, apesar de carregar 
muitas memórias e traumas do conflito enfrentado, o casal de 
tributos, ao final da trilogia, desfruta de paz e liberdade.

Embora haja uma conclusão da obra em um momento 
de paz e harmonia, não se deixa de notar um tom sombrio no 
último diálogo entre Katniss e Plutarch:

— Você está se preparando para mais uma 
guerra, Plutarch? – pergunto.

— Ah, não agora. Agora estamos naquele período 
tranquilo onde todo mundo concorda que os 
nossos horrores recentes jamais deveriam se 
repetir – diz ele. — Mas o pensamento em prol 
do coletivo normalmente possui vida curta. 
Somos seres volúveis e idiotas com uma péssima 
capacidade para lembrar das coisas e com uma 
enorme volúpia pela autodestruição.
(COLLINS, 2010, p. 407)

Considerações finais

Percebe-se, na distopia pós-moderna, um cuidado 
para não se mostrar nem extremamente positiva, tampouco 
extremamente negativa. O que se depreende desse diálogo é um 
possível alerta de que a paz deve ser vigiada e há que se manter 
um constante controle do desejo humano de autodestruição. 
Quando Theodor Adorno afirma que, depois de Auschwitz, fazer 
poesia é um ato de barbárie que “corrói até mesmo o motivo 
pelo qual é impossível escrevê-la” (apud NUNES, 2012, p. 20), 
ele pretendia dizer que finais felizes não cabem na obra literária 
pós-moderna, porque “o fim da poesia não é luto, cruel e dura 
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metáfora, tampouco rejeição às suas formas, mas chamada 
à autocrítica da linguagem, da arte e, claro, do pensamento” 
(NUNES, 2012, p. 20).

O gênero distópico, consequentemente, serve como lócus 
de diálogos valiosos entre a literatura, a cultura popular e a crítica 
social. Tais diálogos demonstram o valor de considerar tal gênero 
como algo potencialmente eficaz para trazer um novo olhar sobre 
cada um desses aspectos. Além de ser possível, de acordo com 
a hermenêutica do sujeito, compreender o homem por meio de 
sua historicidade, e o caminho para isso é a linguagem, porque é 
por meio dela que o ser humano se expressa.

Para Pharr e Clark (2012), a trilogia de Collins serve de 
prova que a literatura para jovens adultos transcende o “rótulo” 
de literatura “adolescente”, que tão costumeiramente limita a 
recepção dos críticos literários e dos leitores maduros. Segundo 
as autoras, Jogos Vorazes pode ser considerado um épico, já que 
mistura um história de guerra que pode ser lida como um tratado 
antiguerra, um romance que nunca se mostra abertamente 
romântico, uma aventura de FC que se mostra uma sátira social 
depressiva, “uma tragédia descritora da desesperada necessidade 
humana por heróis e pelo custo terrível do heroísmo” (PHARR; 
CLARK, 2012, p. 151). Collins, de forma bem sucedida, não só 
atualiza a Mitologia e a FC, mas também expõe uma ansiedade 
contemporânea sobre um perigo inerente à pós-modernidade, 
que é a preferência pela fantasia, aceitável à verdade difícil de 
ser aceita e, ao fazer isso, estabelece um diálogo com leitores de 
todas as idades (PHARR; CLARK, 2012).
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A METAMORFOSE NOS CONTOS DE 

CÂMARA CASCUDO

Regina Michelli

Introdução

Os contos de fadas, conceituados como narrativas oriundas 
da oralidade que têm por base a presença do maravilhoso na 
história, inserem o leitor no mundo de faz de conta, do “era 
uma vez”, com leis próprias. Como gênero textual, definem-se, 
principalmente, por certa ambiência criada pelo maravilhoso, 
entendido como a ocorrência de eventos sobrenaturais, sem 
provocar quaisquer estranhamentos no âmbito da narrativa 
e, consequentemente, do leitor implícito. O maravilhoso está 
presente nas histórias de todos os povos, foi, de acordo com a 
professora Nelly Novaes Coelho (2000), a fonte privilegiada que 
deu origem à literatura, em tempos remotos. Para o pesquisador 
Tzvetan Todorov,

Relaciona-se geralmente o gênero maravilhoso 
ao conto de fadas; de fato, o conto de fadas não 
é senão uma das variedades do maravilhoso e os 
acontecimentos sobrenaturais aí não provocam 
qualquer surpresa: nem o sono de cem anos, nem 
o lobo que fala, nem os dons mágicos das fadas 
(para citar apenas alguns elementos dos contos 
de Perrault). (2004, p. 60)

Dentre os procedimentos típicos do maravilhoso nos 
contos de fadas, como personagens e objetos dotados de 
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poderes sobrenaturais e emergência de acontecimentos que 
ferem a lógica do mundo empírico, avulta a metamorfose, 
considerada, por Marina Warner (1999), como o principal 
fator a definir o conto de fadas. O processo da metamorfose 
responde pela transformação de um ser. Em sentido literal, 
dicionarizado, implica mudança de forma, natureza ou estrutura, 
podendo caracterizar a mutação que ocorre durante o ciclo de 
vida de certos animais, como a borboleta e o sapo, originados 
respectivamente da lagarta e do girino, ou também a mudança 
de aparência física, de caráter ou de circunstância; pode ainda 
assinalar uma transformação completa de uma pessoa ou de 
uma coisa.

Neste texto, compreende-se por metamorfose a mudança 
da forma exterior, o que implica, na maioria das vezes, a 
transformação de um ser de uma espécie em outra. Ainda que se 
entenda o aspecto de evolução psicológica que envolve aquele 
atingido pela metamorfose, optou-se por tomar a mudança na 
forma ou no estado físico como o ponto fulcral desse elemento 
meta empírico.

Ao realçar a onipresença da metamorfose nas narrativas 
maravilhosas, Coelho (2000) assinala que personagens da nobreza 
ou plebeus podem ser encantadas por um ser maléfico, processo 
que atinge, indiscriminadamente, personagens de diferentes 
classes sociais, atestando certa universalidade em seus efeitos. 
A pesquisadora considera como mais frequente a transformação 
em animais, sendo menor o número de metamorfoses em 
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elementos da natureza, como plantas, montanhas, rios ou lagos. 
O processo, presente em narrativas primitivas, por vezes associa-
se à ideia de evolução da humanidade.

Dentro do cenário do maravilhoso, a metamorfose pode 
ser vista como o prodígio mais frequente e característico. A 
constância na mudança da forma é encontrada em muitos 
contos tradicionais, tanto por meio de personagens encantadas 
que apresentam a forma animal ou monstruosa e passam pelo 
processo de redenção, como por processos em que partes do 
corpo são religadas, fazendo com que personagens retornem à 
vida nas histórias. Para Warner, “Mais do que a presença das 
fadas, a função moral, a antiguidade imaginada, o anonimato 
oral da fonte primeira e o final feliz (embora todos esses fatores 
contribuam para a definição do gênero), é a metamorfose que 
define o conto de fadas” (1999, p. 17).

A metamorfose, porém, emerge em outras narrativas além 
dos contos de fadas, existindo nas raízes culturais de diferentes 
povos: “Todas as mitologias estão cheias de descrições de 
metamorfoses: deuses se transformam ou transformam outros 
seres em seres humanos, animais e, na maior parte dos casos, 
em árvores, flores, nascentes, rios, ilhas, rochedos, montanhas, 
estátuas.” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2002, p. 608).

A herança desses tempos antigos, imersos nos mitos, 
impregna a cultura ocidental até os dias de hoje e se faz sentir 
nas histórias que circularam inicialmente pela oralidade até 
serem registradas e preservadas pela escrita, contos integrantes 
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da tradição literária. O maravilhoso e a metamorfose encontram-
se nas histórias do italiano Giambattista Basile (1566-1632), 
do francês Charles Perrault (1628-1703), dos irmãos Grimm 
(Jacob, 1785-1863; Wilhelm, 1786-1859), na Alemanha, nas 
recolhas portuguesas de Adolfo Coelho (1847-1919), Consiglieri 
Pedroso (1851-1910) e Teófilo Braga (1843-1924), corpus de 
nossa pesquisa, ainda que neste trabalho o olhar se volte para 
os Contos tradicionais do Brasil, recolhidos por Luís da Câmara 
Cascudo (1898-1986).

Contos de encantamento

Câmara Cascudo desenvolveu uma pesquisa extensa 
sobre o folclore brasileiro, com vários livros publicados. Neste 
trabalho, o olhar repousa nos Contos tradicionais do Brasil, 
cuja primeira edição data de 1946. No prefácio à obra, o 
escritor distingue características dos contos populares, como 
antiguidade, anonimato, divulgação e persistência. Acrescenta 
ainda a necessidade de a história não ser marcada por 
elementos relacionáveis a um local, a uma época ou mesmo a 
nomes próprios, traços cuja ausência parecem apontar para a 
preservação de uma ambiência indefinida que remete ao “Era 
uma vez”.

O pesquisador propôs, para a estruturação da obra, uma 
divisão dos contos em doze seções. As narrativas do maravilhoso, 
como os contos de fadas ou de magia, integram a primeira seção, 
denominada “Contos de Encantamento”, expressão também 
usada pelo folclorista português Consiglieri Pedroso. Várias 



578
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

histórias compõem-se de elementos maravilhosos, incluindo a 
metamorfose. A fim de obter uma noção clara da frequência 
dos processos metamórficos nos contos recolhidos por Câmara 
Cascudo (2004), apresentamos um levantamento quantitativo 
concernente a essa parte da obra. Ratificando, empregamos 
o termo metamorfose com o significado restrito de mudança 
inexplicável da forma, por artes de magia ou evento sobrenatural, 
assinalando inequivocamente a presença do maravilhoso nas 
circunstâncias em que ela ocorre.

A seção é composta por vinte e sete contos, dos quais 
apenas nove apresentam seres, eventos ou objetos maravilhosos, 
sem referência ao processo metamórfico. Por vezes, encontram-
se princesas encantadas, mas aparentemente sob o domínio de 
um ente sobrenatural. Nesse sentido, em que há a ocorrência do 
maravilhoso com a presença de personagens encantadas, sem 
a menção clara à metamorfose como processo de redenção e 
retorno à forma humana, há os contos “A Princesa de Bambuluá” 
(2004, p. 34-40), “O Filho da Burra” (2004, p. 79-82) e “Os Sete 
Sapatos da Princesa” (2004, p. 98-99).

Outras narrativas em que o maravilhoso se presentifica 
por meio de objetos e seres mágicos são: “Bicho de Palha” 
(2004, p. 46-50), com a varinha de condão; “Almofadinha de 
Ouro” (2004, p. 64-66), com a almofadinha; animais encantados 
surgem em “Os Três Companheiros” (2004, p. 86-87), “O Peixinho 
Encantado” (2004, p. 95-97) e “A Princesa Sisuda” (2004, p. 105-
107); no conto “Couro de Piolho” (2004, p. 111-114), ocorre a 
mediação mágica de um velhinho.
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Com relação às narrativas em que emerge a metamorfose, 
num processo ligado ao maravilhoso, uma primeira visada pode 
agrupar os dezoito contos por alguns traços, a saber:

a) Noivo animal: os contos apresentam, na condição de 
protagonistas, personagens masculinas amaldiçoadas sob 
a forma animal, sendo normalmente resgatados dessa 
condição graças à ação feminina. Fazem parte desse 
grupo: “O Veado de Plumas” (2004, p. 51-56); “O Príncipe 
Lagartão” (2004, p. 57-59); “Maria Gomes” (2004, p. 67-
71); “O Papagaio Real” (2004, p. 76-78); “A Princesa e o 
Gigante” (2004, p. 108-110); “A Bela e a Fera” (2004, p. 
118-121);

b) Noiva “animal”: semelhante ao grupo anterior, a figura 
não humana é feminina. Incluem-se aqui os contos: “A 
Princesa Jia” (2004, p. 60-63); “O Marido da Mãe-D’Água” 
(2004, p. 72-75); “A Princesa Serpente” (2004, p. 92-94); 
“A Moura Torta” (2004, p. 122-124); “Pedro, João e José” 
(2004, p. 125-128);

c) Metamorfose do herói para a consecução de uma 
tarefa, sendo, portanto, um processo benéfico: “O Espelho 
Mágico” (2004, p. 83-85); “A Banda da Coroa” (2004, p. 88-
91);

d)Metamorfose sofrida por amizade: “O Fiel Dom José” 
(2004, p. 26-30);

e) Metamorfose por merecimento – prêmio ou punição 
–, ou decorrente da história: “Os Compadres Corcundas” 
(2004, p. 31-33); “A Rainha e as Irmãs” (2004, p. 100-104);

f) Metamorfose em ser vivente: “A Princesa do Sono-Sem-
Fim” (2004, p. 41-45); “O Chapelinho Vermelho” (2004, p. 
115-117).
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Dos contos acima listados, elegemos dois para tecer 
maiores comentários: “O Espelho Mágico” e “O Fiel Dom José”, 
perspectivando diferentes funções da metamorfose.

“O Espelho Mágico” (2004, p. 83-85) apresenta o tema da 
personagem que se aventura pelo mundo em busca de melhores 
condições de vida. Nesse percurso inicial, o herói, um rapaz 
órfão, ajuda sucessivamente formigas, um carneiro, um peixe e 
um gavião, animais ligados a três diferentes elementos – terra, 
água e ar. Todos os animais penhoram ajuda futura ao rapaz se, 
em perigo, chamar o rei de cada espécie. Ele chega a um reino e 
aceita o desafio lançado pela princesa: aquele que se esconder, 
sem que ela consiga descobrir o local, receberá a mão da jovem 
em casamento; caso ela descubra o esconderijo, porém, o 
aventureiro perderá a vida. A princesa conta com um espelho 
mágico que lhe revela onde o pretendente passara a noite, mas 
o objeto mágico só atua da meia-noite ao amanhecer, cessando 
o poder ao primeiro cantar do galo.

Na primeira noite, o herói é ajudado pelo carneiro, 
depois pelo peixe e pelo gavião, mas a princesa descobre-o, 
respectivamente, na terra, na água e no ar. Como já havia 
esgotado três tentativas, foi condenado à morte, mas ela 
concede-lhe mais um dia. O protagonista recorre ao rei das 
formigas que, astutamente, lhe informa sobre o fato de o 
espelho não ver a própria personagem que o usa. Assim, o herói 
é metamorfoseado numa formiga, a fim de se esconder dentre 
a roupa da princesa – o que simbolicamente já antecipa a união 
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das duas personagens. No dia seguinte, o rapaz retorna à forma 
humana, casa-se com a jovem e posteriormente revela onde 
havia passado a noite.

O conto se reveste de vários aspectos do maravilhoso, 
como a presença de animais falantes, o espelho mágico, que tudo 
vê, além de outros elementos presentes nos contos da tradição, 
como a jornada do herói, que obtém a mediação mágica dos 
animais graças à bondade anteriormente demonstrada, o tempo 
mítico do “era uma vez”, com seus castelos e personagens 
típicos. A metamorfose do herói surge, no conto, como estratégia 
decisiva para conduzir o protagonista à vitória, meio de vencer 
o desafio e afastar a morte, espécie de prova iniciática em 
que ele não apenas consegue obter a mão da princesa, como 
atinge um estrato social elevado. A metamorfose, no conto, é 
condição benéfica, um “signo de potência e jogo” (BERNARDO, 
2018, p. 24). A bondade é recompensada na narrativa, realçando 
o sucesso do pequeno, do socialmente desprestigiado: o rapaz, 
pobre e órfão, obtém a mão da princesa em casamento e cabe à 
formiga, o menor de todos os animais que lhe empenhara ajuda, 
garantir esse triunfo, forçando-o também, pela metamorfose, 
a se converter nesse animal. Outro aspecto interessante a 
se observar no conto é o poder feminino, mas essa já é outra 
abordagem.

O conto “O Fiel Dom José” (2004, p. 26-30) apresenta 
a amizade entre o príncipe e o filho de um sapateiro, que é o 
personagem título. O rei aprova essa amizade, mas sua filha 
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consegue afastar os dois amigos. O príncipe, julgando que Dom 
José está tentando seduzir a irmã, pede que o rei o expulse do 
palácio, o que o monarca faz a contragosto. O príncipe adoece e 
a solução é chamar Dom José de volta. Andando pelos campos, 
o filho do rei vê uma abóbora mágica com um letreiro indicando 
que seu conteúdo pertence a Dom José. A placa lembra bastante 
os avisos que apareciam na Demanda do Santo Graal. Ele retorna 
ao local com o amigo e, de dentro da abóbora, sai “a mais 
linda princesa do mundo” (CASCUDO, 2004, p. 27), que estava 
encantada. Dom José, por gratidão, dá a mão da princesa ao 
amigo, como legítima esposa, e todos ficam felizes. Observa-
se, no conto, a figura feminina como objeto achado, destinado 
a alguém como vaticínio do destino, das Moiras. A “ordem” da 
placa, porém, não é cumprida, gerando, consequentemente, a 
maldição: anuncia-se a morte da princesa para aquele a quem 
ela estava destinada, que será punido se revelar a profecia.

No retorno ao castelo, as três personagens resolvem 
descansar, o príncipe e a princesa adormecem, mas Dom 
José mantém-se vigilante. Ele ouve três rolinhas falantes, 
atuando como o fado, predizerem a morte da princesa em três 
circunstâncias: bebendo água corrente de um rio, bebendo a 
primeira colher de sopa no jantar, devorada por uma serpente 
de duas cabeças durante a madrugada. As rolinhas ainda 
advertem: “E quem isto ouvir e contar/ em pedra-mármore há 
de se virar!” (CASCUDO, 2004, p. 28). Dom José impede que a 
primeira circunstância se cumpra. Ao chegarem ao palácio, o 
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casamento se realiza, com um banquete entre os convidados, 
o protagonista consegue evitar a segunda maldição. Quanto à 
terceira, ele pede para passar a noite do casamento no quarto 
dos noivos. Aparece a serpente, a quem ele mata, mas três gotas 
de sangue caem no rosto da princesa adormecida. Ao tentar 
limpar o sangue, a princesa acorda e queixa-se de que Dom José 
quer-lhe faltar com o respeito.

O amigo fiel é condenado a morrer degolado e, diante 
dessa iminência, prefere a morte honrosa, revelando a verdade: 
à medida que relata o que ouvira e explica a intenção de suas 
ações, vai se transformando em estátua de pedra mármore. 
Rompendo-se a interdição da fala, ocorre a metamorfose 
que ratifica a inocência da personagem, gerando profunda 
consternação nas demais. Rolinhas aparecem ao príncipe para 
ilustrar a forma de redimir Dom José: matar o principezinho que 
acabara de nascer e passar o sangue na estátua. Recuperado, 
Dom José junta a cabeça e o corpo do menino, que volta a viver. 
Final feliz para todos, Dom José se casa com a irmã do príncipe.

Há, no conto “O Fiel Dom José”, várias metamorfoses. 
A primeira a ocorrer é a da princesa que surge de dentro da 
abóbora, metamorfose benéfica que assegura a aquisição ou 
a recuperação da forma humana à personagem. Esse episódio 
remete ao conto português “As Três Cidras de Amor”, presente 
em Teófilo Braga (1998, p. 163-165) e Consiglieri Pedroso (1985, 
p. 59-63, p. 303-304), bem como ao conto brasileiro “A Moura 
Torta” (2004, p. 122-124), de Câmara Cascudo. Na narrativa em 
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pauta, não há, porém, quaisquer explicações para o fato de a 
princesa encontrar-se encantada, tampouco por ser ela o alvo da 
maldição, ao se anunciar a sua morte. Segue-se a metamorfose de 
Dom José, que ocorre como forma de o livrar da morte, ao revelar 
as intenções que subjaziam às suas ações. É uma metamorfose 
maléfica, que o conduz à petrificação, outra espécie de morte, 
castigo por sua dupla desobediência ao fado – ao não se casar 
com a princesa que lhe fora destinada, ao impedir a morte que 
tinha sido vaticinada a ela. A redenção de Dom José, de certa 
forma uma nova metamorfose que lhe restitui a vida, implica 
a imolação do principezinho, personagem tão inocente quanto 
o protagonista. A última metamorfose ocorre no conto quando 
o principezinho é redimido, ocorrendo o retorno à condição 
vivente.

Os animais maravilhosos, responsáveis por anunciar as 
tragédias, advertem sobre o malefício que recairá sobre a 
personagem que atrapalhar a realização do fado: é exigido 
o silêncio de quem tiver ouvido as maldições, sob pena de a 
personagem se transformar em estátua de pedra mármore. 
A palavra anuncia as metamorfoses: a palavra no letreiro, a 
palavra dos animais mágicos, a revelação de Dom José. Podemos 
entender a palavra como propiciadora de metamorfoses. O 
continuum da vida se realiza na mudança, na fala, enquanto a 
petrificação instaura o silêncio e a morte. 
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Considerações finais

Avaliando possíveis significações para a presença tão 
frequente da metamorfose nas narrativas, pensa-se no processo 
metamórfico como expressão de um desejo ancestral humano, 
uma ânsia de ultrapassar limitações, algo que dificilmente 
seria alcançado por meios naturais, por isso a recorrência 
ao maravilhoso: face a situações extremamente difíceis ou 
complexas, o ser humano pode, por um instante, desejar 
adquirir as proporções e a fortaleza de um gigante, ou a quase 
invisibilidade de uma formiga. A resolução de um problema ou de 
uma aspiração por meio do passe de mágica continua atraindo o 
ser, o que se torna passível de acontecer na ficção.

A metamorfose por vezes associa-se ao desejo de 
vingança, castigo, maldição, no sentido de transmutar o outro 
em animal, vegetal, mineral ou objeto. No conto “O Fiel Dom 
José”, a personagem título é submetida a determinadas escolhas 
que envolvem tanto o conhecimento profético de malefícios que 
matarão a princesa, quanto a possibilidade de atuar evitando a 
concretização da tragédia, sendo impedido, porém, de advertir 
os atores desse drama. Ele age por decisão própria, movido por 
uma consciência ética e também pela amizade ao príncipe, mas, 
incriminado, rompe o silêncio e o prognóstico da transformação 
em estátua de mármore se cumpre. Em “O Espelho Mágico”, 
a metamorfose benéfica do herói em formiga, que o livra da 
morte, alicerça-se nos elos de amizade e gratidão entre os 
animais mágicos, em especial a formiga, e o herói. Em ambos 
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os contos, a morte ronda as personagens, e talvez seja esse 
processo metamórfico - a superação da morte pelo retorno à 
condição vivente - um dos maiores desejos humanos.

Nos contos protagonizados por princesas ou príncipes 
encantados sob a forma animal, narrativas que integram o ciclo 
noivo/noiva-animal, a redenção, com o retorno à condição 
humana, tem geralmente o amor ou a bondade por motivação. 
Para o psicanalista Bruno Bettelheim (1980), a tradição ocidental 
das histórias desse ciclo começa na narrativa de Apuleius, 
Metamorfoses, no século II d.C., remetendo a fontes ainda mais 
antigas: “Nestes contos de fadas quase sempre o amor da mulher 
salva o noivo-animal, e, pela devoção, o homem desencanta a 
noiva-animal.” (BETTELHEIM, 1980, p. 322).

A metamorfose pode ser também compreendida como 
fazendo parte da caminhada do herói. De um lado, o percurso 
aponta em direção a estágios regressivos, quando ele perde sua 
condição humana e passa a desposar uma aparência animal, 
vegetal ou reduzida a um objeto. A pesquisadora junguiana 
Marie-Louise von Franz assegura que, “Para um ser humano, 
ser transformado em animal significa estar fora de sua própria 
esfera instintiva, alienado dela, e devemos, portanto, atentar 
para o animal específico em questão.” (1993, p. 48), realçando 
a importância de se encontrar significação nesse tipo de 
vivência metamórfica. Por outro lado, o herói pode atingir, por 
meio da metamorfose, patamares mais enriquecidos, de maior 
realização e felicidade, simbolicamente assinalando a evolução 
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da personagem. Bettelheim (1980) aponta a ligação dos contos 
de fadas com os processos de amadurecimento humanos, em 
que se pode incluir a metamorfose.

Outra metamorfose é passível de ser verificada no âmbito da 
narrativa, que atravessa tempos e espaços, operando adaptações. 
Tomando o conto “O Fiel Dom José” para exemplificação, há 
narrativas semelhantes registradas por diferentes escritores. Em 
levantamento citado por Câmara Cascudo (2004, p. 30), ao final 
do conto em pauta, há a indicação das seguintes narrativas: em 
Giambatista Basile, “O Corvo” (2018, p. 425-434); nos irmãos 
Grimm, “João Fiel” (2006, p. 19-30); nas recolhas portuguesas, 
“Pedro e Pedrito”, de Adolfo Coelho (conto LI, 1999, p. 189-190), 
“A Bicha de Sete Cabeças”, de Teófilo Braga (1998, p. 106-108), 
“Pedro e o Príncipe” (1985, p. 79-82), “Os Dois Pedrinhos” (1985, 
p. 347-355), de Consiglieri Pedroso. No Brasil, a história dos 
Grimm ressoa ainda em “O Homem de Mármore” (1992, p. 254-
257), de Figueredo Pimentel, além do conto em foco, de Câmara 
Cascudo. Pode-se assinalar, portanto, uma “metamorfose 
ficcional”, termo encontrado na obra de Gustavo Bernardo 
(2018), processo que existe pelo viés da intertextualidade, da 
viagem entre textos de épocas e lugares diferentes.

Assim, ao estudar a frequência, certas circunstâncias 
e a funcionalidade da metamorfose nos contos recolhidos 
por Câmara Cascudo (2004), em Contos tradicionais do Brasil, 
consideramos a importância do processo metamórfico na ficção, 
perspectivando as transformações como expressão da própria 
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vivência humana. Benéfica ou maléfica, a metamorfose pode 
assinalar um processo de aprendizagem, condição inerente à 
vida, condição também essencial à sobrevivência da narrativa ao 
longo do tempo.
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A HISTÓRIA DA GARÇA ENCANTADA: 

UMA HISTÓRIA DE FEITICEIRAS DO 

BEM E DO MAL

Sandra Helena Borges

A história da Garça Encantada é uma adaptação 
(HUTCHEON, 2013) do romance de cordel homônimo, do poeta 
paraibano Leandro Gomes de Barros, feita pela escritora e 
ilustradora pernambucana Rosinha, no ano de 2010. A adaptação, 
de acordo com Linda Hutcheon, no livro A teoria da adaptação, 
“é (e sempre foi) central para a imaginação humana em todas as 
culturas. Nós não apenas contamos, como também recontamos 
nossas histórias. E recontar quase sempre significa adaptar – 
‘ajustar’ as histórias para que agradem ao seu novo público” 
(2013, p. 10).

No processo de adaptação, o romance de cordel, que faz 
uma revisitação deliberada, anunciada e extensiva à mitologia 
grega, foi transcodificado para a modalidade narrativa ficcional 
conto de fadas. O romance, para os poetas nordestinos, é uma 
brochura de 24 páginas ou mais, que costuma abrigar uma 
narrativa ficcional, inventada pelo autor ou adaptada, segundo 
Márcia Azevedo de Abreu (1993), na tese Cordel português/ 
folhetos nordestinos: confrontos. Um estudo histórico-
comparativo.

O mito, o romance de cordel e o conto de fadas são 
algumas das modalidades narrativas ficcionais nas quais a força 
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do maravilhoso reverbera-se ao longo dos tempos, conforme 
sugere Marisa Martins Gama-Khalil (2013), no texto A Literatura 
Fantástica: Gênero ou Modo?. A principal característica do 
maravilhoso, de acordo com Jacques Le Goff, no livro O 
maravilhoso e o quotidiano no Ocidente Medieval, é o fato de 
ele “ser produzido por forças ou seres sobrenaturais, que são, 
precisamente, inumeráveis” (2020, p. 21). Uma das suas funções 
é a de compensação, por ser “um contrapeso à banalidade e à 
regularidade do quotidiano” (LE GOFF, 2020, p. 21).

Meu objetivo, neste texto, é examinar o maravilhoso nA 
história da Garça Encantada, de Rosinha (2010), produzido pelas 
feiticeiras do Bem e do Mal: a do Bem, chamada Cananci, e a do 
Mal, denominada bruxa feiticeira. 

De acordo com Jules Michelet (2003), no livro A feiticeira, 
a misteriosa entidade feminina chamada feiticeira – ser que 
cura – originou-se na Idade Média. A mulher, nessa época, 
era intensamente integrada à natureza. Enquanto o homem 
caçava e combatia, para melhor contar o tempo, ela observava 
o céu, mas não descuidava da terra. Travava com as flores um 
conhecimento pessoal: com elas curava e adormecia males. Era, 
enfim, a “médica” do povo, a sacerdotisa da natureza, pois

imperadores, reis, papas, e os mais ricos barões 
tinham alguns médicos de Salerno, mouros, 
judeus, mas a massa de qualquer estado, e pode-
se dizer da maioria das pessoas só consultava a 
Parteira ou Saga. Se ela não curasse, injuriavam-
na, chamavam-lhe bruxa. Em geral, contudo, por 
respeito, (a que se misturava receio), chamavam-
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lhe Boa dama ou Bela dama (bella donna), o 
mesmo nome que davam às Fadas.
(MICHELET, 2003, p. 13, grifos do autor)

A feiticeira, ao contrário do médico com seu pensamento 
científico, oferecia toda uma explicação da doença e dos meios 
de agir sobre ela que “se configuravam como inteiramente 
‘simbólicos’, isto é, relacionavam-se à influência dos poderes 
sobrenaturais”, segundo Jean-Claude Schmitt (2006, p. 423), no 
texto “Feiticeira”. Essa versão da medicina calcada no pensamento 
simbólico não era considerada legítima pela sociedade cristã 
tradicional, dominada pela Igreja e por seu clero, que erigiu no 
mundo ocidental, a partir do século IV. Por isso, a feitiçaria foi 
reprimida nessa sociedade.

O cristianismo pouco a pouco tornou as feiticeiras 
“cúmplices do Diabo” (SCHMITT, 2006, p. 425), submetidas a 
ele e, por isso, executantes de pecados abomináveis, como 
prejudicar e matar pessoas, e possuidoras da capacidade de 
cavalgar à noite, de voar na escuridão. A feitiçaria foi, portanto, 
colocada sob o signo das “ilusões” diabólicas. Pode-se dizer, 
segundo Schmitt (2006), que o cenário estava pronto para a caça 
às feiticeiras, mesmo que ainda distante.

As feiticeiras como mulheres detentoras de poderes 
sobrenaturais divinos (do Bem) ou diabólicos (do Mal) entraram 
para a literatura por meio dos mitos, dos romances corteses, 
dos lais narrativos – contos rimados de amor e cavalaria – e dos 
contos de fadas. Pode-se considerar que elas, enquanto seres 
do maravilhoso, são formas de resistência cultural “frente a um 
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humanismo que se chamou cristão ou, conforme as épocas, 
carolíngio, românico, gótico, frente a um humanismo que se 
apoia na exploração crescente de uma visão antropomórfica de 
Deus” (LE GOFF, 2020, p. 22).

Habitam o Reino Encantado dA história da Garça 
Encantada, da escritora e ilustradora Rosinha (2010), conforme 
anunciei adiante, tanto a feiticeira do Bem (sobrenatural divino) 
quanto a feiticeira do Mal (sobrenatural diabólico). John Ronald 
Reuel Tolkien, no texto “Sobre contos de fadas”, mostra que o 
Reino Encantado é um lugar de maravilhas, que tem o poder “de 
tornar as visões da ‘fantasia’ imediatamente eficazes por meio 
da vontade” (2013, n.p).

A história é uma narrativa curta, com apenas doze imagens-
cenas. No encontro do texto escrito, que é condensado, com as 
ilustrações os significados são múltiplos. Há leveza, rapidez e 
exatidão na sua reescrita, que é tanto repetição quanto mudança 
(HUTCHEON, 2013). Portanto, acordando com o entendimento 
que Ítalo Calvino (1999) tem dos termos leveza, rapidez e 
exatidão, que é apresentado no livro Seis propostas para o 
próximo milênio: lições americanas, essa reescrita é precisa, 
desenvolta e evoca imagens nítidas, incisivas.

O livro foi ilustrado com a técnica de xilogravura, que é 
utilizada, desde os tempos antigos, pelos egípcios, persas, 
indianos, chineses, japoneses e europeus. Por ser uma técnica 
mais barata do que a litogravura e a zincogravura, a xilogravura 
vem sendo utilizada pelos cordelistas brasileiros. Ela consiste em
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entalhar na madeira o desenho ou texto que 
se deseja reproduzir. Entinta-se a superfície 
que ficou em relevo e, em seguida, é prensado 
sobre o papel ou outro suporte. No Nordeste [do 
Brasil, onde o folheto popularizou-se], a madeira 
tradicionalmente utilizada é a umburana, assim 
como o cedro, a cerejeira, o pinho e o cajá. 
(ROSINHA, 2010, sem paginação) 

A história da garça encantada começa assim: “Numa 
montanha distante, mora uma garça branca que, encantada 
há quinhentos anos por uma bruxa feiticeira, entoa cantos de 
saudade” (ROSINHA, 2010, sem paginação). A expressão “numa 
montanha distante” produz o sentido de um lugar inexplorado 
do tempo (TOLKIEN, 2013), um lugar de maravilhas. Portanto, 
nesse lugar “uma encantadora criatura encontra-se escondida 
sob uma máscara por um fatal encantamento” (MICHELET, 2003, 
p. 45) – ver Figura 1 no Anexo.

Mas “o amor não se cansa” (MICHELET, 2003, p. 45). Sob 
a beleza da garça branca ele prossegue e alcança a beleza da 
princesa (ver figura 2). Isso porque certo dia, após conquistar a 
confiança da garça branca – uma ave ligada ao mistério da morte 
nos contos de fadas celtas, consoante Nelly Novaes Coelho 
(2003), no livro O conto de fadas: símbolos mitos arquétipos 
–, o valente caçador Gelmires afaga suas penas e encontra um 
espinho de laranjeira cravado em sua cabeça. Delicadamente 
retira-o e, no mesmo instante, “vê a garça se transformar em 
uma bela princesa” (ROSINHA, 2010, sem paginação).

Ora, o Mal nA história da Garça Encantada não é, pois, 
isento de atrações. Simbolizado, inicialmente, pela poderosa 
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bruxa feiticeira, ele se encontra temporariamente vitorioso, pois 
a princesa vive quinhentos anos encantada em garça. Essa bruxa 
feiticeira tem o poder de metamorfose, que a Igreja na Idade 
Média, segundo Schmitt (2006), atribuiu aos demônios (e, por 
delegação, às feiticeiras que lhes prestam “homenagens”). Ela 
também é conhecedora dos segredos das ervas tóxicas, pois 
enfiou um espinho de laranjeira na cabeça da princesa.

Portanto, a bruxa feiticeira é responsável por um 
acontecimento nefando e é opositora (COELHO, 2003), pois 
impede, por anos, a felicidade da princesa ao transformá-la em 
uma bela garça branca, que é perseguida pelos caçadores.

Rosinha (2010) não descreve e, também, não ilustra a 
bruxa feiticeira, assim cabe ao leitor formar, durante a leitura, 
a sua imagem exterior. A figura da feiticeira que vem sendo 
transmitida pela cultura é a de uma mulher velha e feia. De 
acordo com Michelet (2003, p. 12), “à palavra Feiticeira, veem-
se as horríveis velhas de Macbeth”, que são crias de Willian 
Shakespeare. A imagem da feiticeira como uma mulher velha e 
feia é, portanto, uma imagem pré-fabricada (CALVINO, 1999) que 
interfere, ainda no nosso tempo, na formação da parte visual da 
imaginação dessa personagem.

Na minha opinião, ao não descrever e ilustrar a bruxa 
feiticeira a autora e ilustradora do livro em questão tenta 
contribuir para que sua imagem transmitida pela cultura seja 
apagada, deixando, com isso, espaço para que o leitor possa 
construir a imagem dessa personagem de acordo com sua 
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imaginação, talvez utilizando essa figura fabricada de antemão, 
servindo-se dela, adaptando-a desta ou daquela maneira.

Após o desencantamento, “a princesa pede a Gelmires 
que guarde bem o segredo, caso contrário, será novamente 
encantada e terá que viver no distante Reino do Trovador” 
(ROSINHA, 2010, sem paginação). Porém, um dia ele “narra 
a história a um amigo e a princesa desaparece” (ROSINHA, 
2010, sem paginação). O rapaz sai em busca da sua amada e, 
após atravessar o deserto escuro do Reino das Trevas, cruzar 
o torturante Reino dos Leões e adentrar no melancólico Reino 
dos Sofrimentos, “encontra a velha Cananci, a que tudo sabe” 
(ROSINHA, 2010, sem paginação). Levando em consideração 
os estudos de Le Goff (2020) sobre a marginalidade medieval, 
o lugar onde a personagem vive e foi encontrada por Gelmires 
aponta que ela é marginalizada e solitária.

A boa feiticeira revela “que a princesa vai casar contra a 
vontade com o príncipe Valdemar, por artes sórdidas do feiticeiro 
Apido, e aconselha Gelmires a procurar Apolo” (ROSINHA, 2010, 
sem paginação). Para fazer essa revelação, ou seja, para prever o 
futuro do caçador, a velha Cananci utiliza a água, que tem então 
qualidade maravilhosa.

A imagem da feiticeira Cananci (ver Figura 3) – uma mulher 
com rugas no rosto, que esboça tranquilidade – remete, a 
meu ver, às benzedeiras, parteiras e curandeiras do Nordeste 
brasileiro, região na qual vive a autora e ilustradora Rosinha. Em 
tal região, essas mulheres são muito comuns. Elas entoam rezas 
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ancestrais para curar e adormecer os males espirituais, fazem 
partos e utilizam plantas para curar e adormecer os males físicos. 
Nesse sentido, houve um deslocamento na representação da 
imagem da feiticeira. Conforme explana Ricardo Piglia (2001), 
no texto Uma proposta para o novo milênio, deslocar é sair do 
centro. Assim sendo, Rosinha (2010) deixou que a linguagem 
imagética falasse na margem, no que chega dela.

Voltando à história em foco, Gelmires segue o conselho da 
feiticeira Cananci e procura Apolo, que rege o Oráculo de Delfos. 
O deus da luz (STEPHANIDES, 2004) ensina o caçador “como 
encontrar a árvore da invisibilidade. Depois de comer o fruto, 
Gelmires entra no palácio, encontra a princesa e a leva ao Reino 
do Amor” (ROSINHA, 2010, sem paginação).

Entretanto, o príncipe Valdemar procura “a ajuda do 
feiticeiro Apido, que promete trazer a princesa de volta” 
(ROSINHA, 2010, n.p). Ele rouba a princesa, queimando a folha da 
árvore de Morfeu, que faz todo mundo dormir, e a leva de volta 
ao Reino do Trovador. Porém, a princesa declara que prefere 
morrer a se casar com o príncipe Valdemar. Este, enfurecido, 
ordena que o feiticeiro a transforme em uma borboleta.

O caçador Gelmires pede, novamente, ajuda à feiticeira 
Cananci para encontrar a princesa. Ela ordena a um gênio que 
transforme o príncipe em vampiro – um ser sobrenatural que se 
alimenta do sangue ou carne dos vivos – e destrua o feiticeiro 
Apido. Portanto, Cananci não tem o poder de metamorfose, que 
a Igreja na Idade Média atribuiu aos demônios e, por transmissão, 
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às feiticeiras, que, segundo essa instituição, lhes eram cúmplices 
(SCHMITT, 2006). Por fim, a feiticeira do Bem entrega uma flor a 
Gelmires e o ensina a encontrar a princesa.

No final da história, “Gelmires e a princesa se casam e 
vivem felizes para sempre” (ROSINHA, 2010, sem paginação). 
Essa alegria do final feliz pode proporcionar ao leitor, acordando 
com Tolkien (2013, n.p), “uma suspensão da respiração, um golpe 
e um sobressalto no coração, próximos às lágrimas (ou de fato 
acompanhados por elas)”.

A feiticeira Cananci é, conforme narrado, a mediadora 
entre os amantes Gelmires e a princesa. De acordo com Coelho, 
“limitado pela materialidade de seu corpo e do mundo em que 
vive, é natural que o ser humano tenha precisado sempre de 
mediadores mágicos” (2003, p. 79, grifos da autora).

Essa mulher sábia interfere na vida do caçador Gelmires 
para auxiliá-lo em duas situações-limite, isto é, quando as 
soluções naturais já não seriam possíveis (COELHO, 2003). 
Portanto, a feiticeira Cananci prevê e provê o futuro do caçador. 
Para prevê-lo, ela utiliza a água, o que revela sua integração à 
natureza, que é intensa, pois tem um gato preto (ver figura 4). 
Entretanto, a imagem desse animal vem, desde a Idade Média, 
sendo frequentemente associada às bruxas feiticeiras, ou seja, 
ao Mal. Muitos gatos pretos foram até lançados nas fogueiras 
durante a caça às feiticeiras, segundo Michelet (2003).

Entendo que Rosinha (2010) acrescentou esse elemento à 
história, no ato de apropriação ou recuperação que constitui a 
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adaptação (HUTCHEON, 2013), para atualizar (CALVINO, 1999) a 
imagem do gato preto, tornando-a adequada ao nosso tempo, 
espaço, sociedade e cultura. Ou seja, essa imagem foi inserida 
num contexto novo que lhe mudou o significado.

A visão panorâmica que fiz dA história da Garça Encantada 
mostra que nela o Bem e o Mal se materializam nas formas da 
feiticeira Cananci, da bruxa feiticeira e do feiticeiro Apido (do 
qual não me ocupei aqui), e das suas ações.

De acordo com Bruno Bettelheim (2002), no livro Psicanálise 
dos contos de fadas, o Bem e o Mal estão presentes nos contos 
de fadas porque eles são onipresentes nas nossas vidas e as 
inclinações para ambos estão presentes em todos os seres 
humanos. É a dualidade entre o Bem e o Mal, ainda de acordo 
com o psicanalista, que coloca os problemas morais nas histórias 
desses contos e requisita as lutas para resolvê-los. Entretanto, 
as suas personagens não são ambivalentes, isto é, não são 
boas e más ao mesmo tempo, como são os seres humanos. A 
polarização domina os contos de fadas (BETTELHEIM, 2002).

De fato, a feiticeira Cananci é boa e a bruxa feiticeira é má, 
sem meio termo. Essa polarização permite que o leitor perceba 
facilmente a diferença entre as duas personagens, o que não 
aconteceria, de maneira imediata, se elas fossem “retratadas 
com mais semelhança à vida, com todas as complexidades que 
caracterizam as pessoas reais” (BETTELHEIM, 2002, p. 09).

A bruxa feiticeira, em consonância com o pensamento 
de Bettelheim (2002), seria a reencarnação da mãe totalmente 
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má da crise edípica – quando a sexualidade e o erotismo 
afloram na criança. A feiticeira Cananci seria a reencarnação 
da mãe inteiramente boa da infância. Mas essas personagens, 
ainda acordando com o pensamento do psicanalista, assumem 
na história formas irrealistas: a bruxa feiticeira como 
desumanamente destrutiva e a feiticeira Cananci como sobre-
humanamente recompensadora. 

Em outros termos, as feiticeiras do Bem e do Mal que 
habitam o Reino Encantado (TOLKIEN, 2013) dA história da Garça 
Encantada são seres sobrenaturais, miraculosos (LE GOFF, 2020). 
Entretanto, o leitor não se interroga sobre as suas presenças, que 
não têm ligações com o quotidiano e estão, no entanto, totalmente 
inseridas nele (LE GOFF, 2020). Desse modo, o maravilhoso 
que é produzido pelas feiticeiras dessa história “perturba o 
menos possível a regularidade quotidiana” (LE GOFF, 2020, p. 
23) do leitor. Logo, esse maravilhoso provoca o movimento de 
admiração dos seus olhos “que se arregalam” (LE GOFF, 2020, p. 
22), devido ao “seu caráter vivido de imprevisibilidade, [mas] não 
parece particularmente extraordinário” (LE GOFF, 2020, p. 23).

Na visão de Tolkien, as histórias nas quais o maravilhoso se 
manifesta dessa forma, em especial as dos contos de fadas, “têm 
hoje um efeito mítico ou total (inanalisável), [...] elas abrem uma 
porta para Outro Tempo, e, se a atravessarmos, nem que seja 
por um momento, estaremos fora de nosso tempo, talvez fora 
do próprio Tempo” (2013, sem paginação, grifo do autor).

Algumas práticas, como a prática da feitiçaria, por exemplo, 
foram incluídas nos contos de fadas, para Tolkien (2013, sem 
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paginação), “porque tinham valor na criação de histórias” e 
foram preservadas precisamente “porque os narradores orais, 
instintiva ou conscientemente, sentiram sua ‘significância’ 
literária” (TOLKIEN, 2013, sem paginação).

Encerro este texto reforçando que o maravilhoso nA 
história da Garça Encantada, de Rosinha (2010), produzido pelas 
personagens feiticeira Cananci e bruxa feiticeira, irrompe no 
quotidiano sem fricções, sem saturas – o seu reconhecimento 
nele é natural (LE GOFF, 2020). Essas personagens são seres 
sobrenaturais – uma desumanamente destrutiva e outra sobre-
humanamente recompensadora (BETTELHEIM, 2002) – que 
transportam o leitor para fora de seu tempo, talvez para fora 
do próprio tempo (TOLKIEN, 2013). Mas no fim dessa viagem 
maravilhosa esse leitor explorará a realidade universal (MABILLE, 
1962 apud LE GOFF, 2020).
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Anexo

Figura 1 – A garça encantada

Fonte: Rosinha (2010, sem paginação).

Figura 2 – Princesa desencantada

Fonte: Rosinha (2010, sem paginação).
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Figura 3 – Feiticeira Cananci prevendo o futuro do caçador Gelmires

Fonte: Rosinha (2010, sem paginação).

Figura 4 – Gato preto da feiticeira Cananci

Fonte: Rosinha (2010, sem paginação).
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FADA MÁ OU BRUXA BOA? O 

DUPLO FEMININO PELO VIÉS DO 

MARAVILHOSO

Tuane Silva 

Introdução

Bruxa ou fada? Qual feminino poderá carregar a maldade, 
quando lança maldições, ou a bondade, quando provê dons por 
meio de seus atos? Por que uma bruxa necessariamente é má, 
enquanto uma fada sempre é vista como benfazeja? Na realidade, 
ambas podem preencher o perfil da Grande Mãe, a natureza 
que coloca em teste sua cria, a qual proporciona uma sobrevida 
e redenção às personagens. A bruxa poderia ser o feminino 
em seu aspecto psicológico mais brutal, negativo, vingativo, 
destrutivo e invejoso. Seria a própria natureza tomando conta 
de sua prole: as personagens protagonistas carecem de desafios 
a serem vencidos para efetivarem sua jornada, numa trajetória 
de aprendizagem e crescimento.

No presente artigo, será observada a junção de ambas as 
personagens como faces da mesma entidade. Serão utilizadas, 
como corpus ficcional, as obras infantis Onde tem bruxa tem 
fada..., de Bartolomeu Campos Queirós (2002), Uxa, ora fada, 
ora bruxa, de Sylvia Orthof (1985), e A pequena bruxa, de 
Pedro Bandeira e Carlos Edgard Herrero (2009), para analisar 
o duplo presente nas duas personagens dos contos de fadas 
por meio dos aspectos que permeiam o maravilhoso. O lúdico 
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e a magia combinados com a imaginação, presentes nas 
narrativas, oferecem ao leitor o momento de “suspensão da 
descrença” e embarque em espaços comuns, como a cidade, 
que podem ser transformados artisticamente por intermédio do 
maravilhoso e seu mundo de metamorfoses, invenções, seres 
mágicos extraordinários e verdades ficcionais inquestionáveis. 
Contemplando o corpus teórico, abarcaremos os estudos de 
Bruno Bettelheim (1980), Silvia Federici (2017), Julio França 
(2009), Maria Goretti Ribeiro (2011), dentre outros. 

Perfil traçado e estereotipado

A mulher na Idade Média, dotada de habilidades e 
independência, era vista como uma grande ameaça perante a 
sociedade daquela época. Sedutora, defensora do conhecimento 
e feiticeira, transformou-se, física e mentalmente, ao longo 
dos tempos e das narrativas infantis, em uma velha decrépita 
e animalizada, que busca apenas fazer malignidades em quase 
todas as histórias para crianças e jovens, sendo uma das principais 
vilãs dos contos de fadas. Em seu livro Calibã e a bruxa: mulheres, 
corpo e acumulação primitiva, Silvia Federici explicita que 

Embora a caça às bruxas estivesse dirigida a 
uma ampla variedade de práticas femininas, 
foi principalmente devido a essas capacidades 
– como feiticeiras, curandeiras, encantadoras 
ou adivinhas – que as mulheres foram 
perseguidas, pois, ao recorrerem ao poder da 
magia, debilitavam o poder das autoridades e 
do Estado, dando confiança aos pobres em sua 
capacidade para manipular o ambiente natural e 
social e, possivelmente, para subverter a ordem 
constituída. (2017, p. 314)
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De acordo com Jeffrey Richards (1993), na Idade Média o 
povo vivia em um espaço envolto de catástrofes e medos, como 
impostos, guerras, e do sobrenatural, como a morte e o inferno. 
A presença do mal, representada por demônios e pela bruxaria, 
aumentava gradativamente a histeria e a crença de que todos 
os flagelos da sociedade viriam das artes místicas. A Inquisição 
chegaria com o intuito de “controlar”, por meio de torturas 
inumanas, os ânimos, e, nesse momento, pode-se observar que 
haveria a demonstração das duas faces do ser humano, com 
lados positivos e negativos, dissociando o bem e o mal.

A dualidade humana e literária

É necessário observar, para a futura delimitação entre a 
fada e a bruxa, a dualidade presente, universalmente, não só em 
histórias ficcionais, como também em aspectos do cotidiano: 
o bom e o mau. Ambos podem caminhar paralelamente como 
contornos da personagem, e consequentemente do seu leitor, 
como uma prazerosa experiência, seja boa ou ruim. Entretanto, 
não seria algo aparentemente lógico de se pensar, pois se algo é 
benéfico não poderia ser maléfico ao mesmo tempo. De acordo 
com França,

a dualidade é em si mesma uma ideia ‘insólita’, pois 
se opõe ao princípio lógico da não-contradição ao 
postular que algo é e não é simultaneamente. [...] 
pode-se entender o duplo como qualquer modo 
de desdobramento do ser. Embora mantenha com 
o indivíduo gerador algum grau de identificação, 
o duplo, ao dele se destacar, desenvolve uma 
existência mais ou menos autônoma. Apesar de 



608
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

ser uma extensão do sujeito, mesmo quando com 
ele se identifica positiva e plenamente, o duplo 
não abandona sua condição de simulacro, de 
mera sombra, uma vez que não tem valor em si 
mesmo, mas apenas aquele que seu modelo lhe 
fornece. (2009, p. 7-9)

Ressalta-se que o lado maligno é, no mínimo, essencial 
para o bom funcionamento das narrativas. Oferece momentos 
inquietantes, ora por medo, ora por repulsa, do possível monstro 
que está no aguardo da oportunidade de testar o herói ou a 
heroína. O leitor poderá se sentir seduzido, neutro e protegido ao 
que está ocorrendo na trama, como um espectador que torce e 
chora por suas personagens, sejam boas ou más. Logo “deverá ter 
a mente aberta para que as situações mágicas e completamente 
irreais possam ser aceitas por ele” (SILVA, 2019, p. 56).

Maria Goretti Ribeiro enfatiza que:
Nesse universo fantástico e inalienável, forças 
beligerantes do mal atuam em detrimento das 
pessoas boas, humildes, submissas, inocentes, 
pacíficas, felizes, porém são sempre vencidas 
pelo poder do bem. A vilania e o heroísmo são 
façanhas realizadas por seres humanos, inumanos 
ou sobre-humanos que possuem qualidades 
extraordinárias e transformam episódios simples 
da vida real em fatos surpreendentes.
(2011, p. 229)

O verdadeiro monstro não está apenas nas páginas dos 
livros que lemos, e sim escondido em nosso espaço. Apenas o 
transportamos, de modo lúdico e fantástico, àquilo que mais 
tememos ou repudiamos. O verdadeiro mal pode ser definido 
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pelo ambiente no qual está inserido. De ouvido a ouvido, 
variados monstros, como vampiros, dragões, bruxas, duendes, 
ogros, entre outros assustadores, eram “invocados” nas noites 
mais frias e solitárias, e tais contos eram

Extremamente atrativos porque portam o 
mistério e a beleza da cultura oriental, ao que 
se adiciona a criatividade dos contadores, 
essas histórias são construídas com a matéria 
dos sonhos. Sempre metaforizando a vida em 
seus aspectos fundamentais, nelas sobejam 
fenômenos inexplicáveis do Maravilhoso. Apesar 
de comumente narrarem eventos estranhos, 
de enredarem cenas grotescas, monstruosas e 
maledicentes, que provocam medo, repugnância 
e terror, são (prioritariamente) histórias contadas 
para crianças em todos os lugares da terra 
(nos tempos idos, nos saraus, salas de visita, 
cozinhas, salas de fiar, alpendres e jardins, 
hoje, pelos mass media). Mas é inegável que os 
contos maravilhosos, as narrativas míticas, os 
contos fantásticos e os contos de fadas também 
encantaram e encantam adultos jovens e velhos, 
nobres e plebeus, do campo ou da cidade. 
(RIBEIRO, 2011, p. 228)

Regina Michelli (2013, p. 67) pontua que “Atribuem-
se às fadas virtudes positivas, funcionando a bruxa como seu 
contraponto, responsável por um comportamento negativo que 
causa dano a outras personagens”. A fim de observar a dualidade 
presente nos contos de fadas, abordaremos a fada e a bruxa 
como parte de um único ser, com a análise de três personagens 
que apresentam a dualidade dentro de si, bruxa e fada, Maria do 
Céu, Uxa e Lalá.
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Onde tem bruxa tem fada..., de Bartolomeu Campos 

Queirós

A obra que recebeu o prêmio FNLIJ – Fundação Nacional do 
Livro Infantil e Juvenil, na categoria “O melhor para a criança”, em 
1979, apresenta a trajetória de uma fada que pretende realizar o 
desejo de qualquer pessoa que dela precise. Antes vivia no céu, 
como uma ideia e depois decidiu que voltaria para a Terra com o 
intuito de ser uma fada encantada, depois de ter regressado de 
um exílio. A princípio, logo quando chegou à Terra, os cidadãos 
sentiram a necessidade de “encaixá-la” ou rotulá-la em algum 
tipo normal da sociedade e, assim,

Maria confundia a todos. Uns diziam:

é bailarina

é artista de circo que anda em arame

é moça de novela

é visita de outras terras.

Outros teimavam que ela era

resto de Carnaval

garota-propaganda

cigana que tira a sorte. (QUEIRÓS, 2002, p. 7)

O ser diferente, contudo, pode ser visto com maus olhos, 
especialmente quando (o diferente) não segue as devidas 
normas sociais. Assim é o ser do maravilhoso, visto como o 
Outro, o intruso que penetra em um mundo regido por regras 
convencionais. Enquanto a personagem imaginava “coisas simples 
de fazer” (QUEIRÓS, 2002, p. 8), os “mágicos”, denominados 
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assim por ela, “faziam coisas incríveis” (QUEIRÓS, 2002, p. 10), 
como “televisão com poeira de guerra, petróleo com gosto de 
sangue, míssil mais feroz que a ambição” (QUEIRÓS, 2002, p. 10). 
Todos estavam compenetrados em fazer riqueza, robotizados a 
viver sob o controle do dinheiro, e não das emoções, como a 
alegria. Ao longo da história, Maria do Céu realiza desejos de 
certa forma comuns de acordo com o seu pensamento de fada, 
como “aprender a ler e escrever sem ir à escola” (QUEIRÓS, 
2002, p. 13), o que acarreta um tratamento especializado em 
um hospital ao menino que desejou algo que não poderia ser 
feito sem a mediação de um profissional da área, ou seja, um 
professor. Esse acontecimento da narrativa pode-se remeter ao 
cenário da Inquisição, com julgamento aos loucos e punição aos 
independentes de conhecimento que são, numa possibilidade de 
interpretação, os alienados, os analfabetos, os que se mantêm 
afastados das ciências e consequentemente, diferentes do povo. 
Entretanto, a fada queria lutar para manter a imaginação e a 
alegria, não só das crianças, como dos adultos, que desejavam 
apenas poder e esqueciam da felicidade de viver. Maria do Céu 
comentou os feitos que fazia quando morava na Terra e podia 
realizar desejos “maravilhosos”, que fogem do que seria de fato 
real ou possível aos nossos olhos.

Sou fada. Vivi antigamente na Terra, fazendo 
virar verdade todos os sonhos dos homens. 
Teci cobertores com cantos de passarinho, para 
menino dormir um sono de floresta. Construí 
cidade de doce. Eram ruas cobertas de chocolates 
e casa de amor-em-pedaços. Dos chuveiros 
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caíam fios-de-ovos ou eram cheias de mel as 
piscinas. Viajei com amigos para o fundo do mar, 
escutando canto de sereias ou montando em 
cavalo-marinho. Dei poderes aos sapateiros para 
costurarem botas-de-sete-léguas para menino 
correr o mundo. Casei príncipes e princesas em 
casas de anões ou em palácios reais.
(QUEIRÓS, 2002, p. 16)

— Peçam viagens ao centro das sementes 
para ver a árvore antes de nascer. Peçam ruas 
cobertas de música para o caminho ser canção. 
Ou, quem sabe, livros com folhas brancas para os 
olhos inventarem as histórias! Peçam passarinho 
ensinado que dorme na palma da mão... Peçam 
luz de luar com gosto de suspiro para que se 
tenha sonho doce... (QUEIRÓS, 2002, p. 20)

O povo ficou surpreso e, ao mesmo tempo, incrédulo com o 
último desejo concedido pela fada, “uma casa, com janelas para 
os quatro cantos do mundo!” (QUEIRÓS, 2002, p. 22). Como uma 
construção poderia surgir no meio da praça sem que ninguém 
tivesse visto ou dado aval para o acontecimento? A personagem 
é presa e condenada, o que lembra a “caça às bruxas”. Maria do 
Céu é vista como uma espécie de bruxa, que pode manipular 
a realidade por meio de seus feitos mágicos, convivendo 
inconscientemente com o seu duplo, aspecto visualizado pelos 
adultos. Há o “estranhamento” e a descrença por parte destes e 
um misto de hesitação e aceitação por parte das crianças. David 
Roas explica o sobrenatural como “tudo aquilo que transcende 
a realidade humana, aquilo que transgride as leis que regem o 
mundo real e não pode ser explicado porque não existe segundo 
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essas leis” (2014, p. 25). Contudo, os “mágicos” sedentos de 
poder também poderiam ser vistos como “bruxas e bruxos” 
que acarretariam o “mal”, na sociedade moderna envolta em 
consumismo. Esse “mal” ainda é atribuído à vilã que carrega esse 
estereótipo negativo tanto em contos da tradição, quanto em 
narrativas contemporâneas. Um dos personagens, o padre diz 
“— Meu Deus!” (QUEIRÓS, 2002, p. 26), representando a possível 
transgressão às premissas do catolicismo, ou seja, não poderia 
ser algo vindo de Deus, o que reforçaria o aspecto negativo.

No final, a personagem principal some misteriosamente, e 
apenas aqueles que sabem onde ela se encontra são as crianças, 
que decidem não revelar esse segredo a ninguém, principalmente 
aos descrentes, os adultos que esqueceram de sonhar e viver.

Uxa, ora fada, ora bruxa, de Sylvia Orthof

Uxa era uma fada, em seus dias de sim, e uma bruxa, em 
seus dias de não. Convivia com o seu duplo de forma consciente 
e fora dos padrões. É interessante observar, a escolha para os 
opostos, a “bondade” ficaria com a positividade e, em contra 
partida, a “vilania” estaria ao lado da negatividade. Todavia, a 
história infantil, em ritmo de poesia, descontrói essa premissa 
através de uma inversão de funções ao longo de sua narrativa. 
Quando era fada se atrapalhava, quando era bruxa acertava, 
inconscientemente, auxiliava aqueles que a quem achava que 
iria fazer uma pequena “maldade”, isto é, a bruxa faz a maldade 
boa, e a fada, a bondade “má”. Tanto os acertos quando os erros 
de Uxa estão imersos em um universo lúdico e voltado para 
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o mundo do maravilhoso, especialmente os contos de fadas 
da tradição. Além da referência às personagens fada e bruxa, 
aparecem, na história, elementos que remetem a esse universo, 
como “varinha de condão” (ORTHOF, 1985, p. 3), “chapéu de 
fada” (ORTHOF, 1985, p. 4), “palácio do príncipe” e “sapato de 
cristal” (ORTHOF, 1985, p. 7).

No começo da narrativa, ela decide fazer apenas bondades, 
contudo nunca tinha êxito. Um idoso acabou perdendo sua 
dentadura, o motorista teve seu veículo transformado em 
abóbora, o que poderia remeter ao conto “Cinderela”, do 
escritor francês Charles Perrault, considerado o pai da Literatura 
Infantojuvenil:

Uxa embarca na abóbora e diz, sorridente:

— Seu motorista, por favor, leve-me

ao palácio do príncipe, imediatamente...

que eu tenho que ir ao baile

e perder o meu sapato de cristal,

ande logo com esta abóbora, não me leve a mal! 
(ORTHOF, 1985, p. 7)

O motorista, ao contrário dos outros personagens da 
história Onde tem bruxa tem fada, participou com credulidade 
das façanhas de Uxa, por mais que estivesse preocupado e 
apreensivo.

O motorista, aflito,

quer fazer a abóbora andar,

mas a abóbora está enguiçada.
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— Vai ver, abóbora não anda com gasolina,

dona Fada-menina!

– o motorista declara. (ORTHOF, 1985, p. 8).

E o pobre motorista,

Agora, em vez de dinheiro,

Tem um chouriço que engole inteiro,

Antes que perca mais dinheiro...

E dá no pé, some no táxi, num só sumiço... credo,

Que dia de abóbora e de chouriço!
(ORTHOF, 1985, p. 14)

Uxa, cansada da vida de fada, e principalmente de ser uma 
princesa eternamente feliz, transforma-se na bruxa que trará 
alegria e diversão a todos que deseja enfeitiçar, além de mudar 
a história costumeira do príncipe. Por mais que se esforce em 
fazer maldades, no final oferece benefícios como se fosse uma 
fada-madrinha, ou seja, apresenta-se o duplo invertido com teor 
de comicidade. É interessante observar a troca de figurinos e de 
objetos mágicos para cada imagem de Uxa. Enquanto fada, usava 
“Vestido de cetim, varinha de condão, peruca escandinava... que 
é uma peruca muito loura” (ORTHOF, 1985, p. 3), como bruxa,

Uf, que alívio é virar bruxa!

Uxa muda de vestido,

coloca outro, bem folgado...

pois Uxa já correu tanto,

parece que criou asa,

e já está mudando de roupa
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em sua casa. (ORTHOF, 1985, p. 18).

Aí Uxa diz: — Chega de ser fada, estou enfadada!

Quero uma boa sopa de bruxa,

bem amaldiçoada,

bom rabo de rato, morcego assado,

pum de velha, melado de faniquito

amanteigado!

Faço a sopa, mudo de roupagem,

a peruca é de cabelo lelé da cuca,

o chapéu tem uma lua,

a varinha de condão virou vassoura,

e lá vou eu, cansei de ser

tão boa...

e loura! (ORTHOF, 1985, p. 19)

No final da história, a autora enfatiza a dualidade que 
todos os seres humanos têm, o seu duplo produzido a partir de 
cada situação. O bem e o mal caminham paralelamente de forma 
inconstante em cada indivíduo, por mais que nosso desejo seja 
esconder e manter em um mundo oculto e inacessível. Como 
explicita Julio França,

O aparecimento do duplo pode estar relacionado 
com o despertar da autoconsciência do sujeito. 
O desdobramento tem assim, muitas vezes, um 
benéfico poder revelador para o indivíduo, que 
reconhece e identifica, na semelhança do duplo, 
aspectos até então desconhecidos de seu próprio 
caráter. (2009, p. 8)
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A pequena bruxa, de Pedro Bandeira e Carlos 

Edgard Herrero

Lalá era uma bruxinha que estudava na pré-escola de 
bruxaria, e para se formar deveria sair pelo mundo a fim de 
praticar sete maldades. O número escolhido pelos autores, 
bem como o algarismo três, carregam o misticismo que 
envolve o mundo mágico das bruxas, seja na literatura ou no 
cinema. A personagem principal não tinha dificuldades para 
aprender e praticar as lições de feitiços e transformações, 
como por exemplo, “transformar ovo em pedra e passarinho 
em morcego” (BANDEIRA; HERRERO, 2009, p. 6). O intuito era 
realmente praticar maldades por todos os lugares que passasse, 
entretanto brilhantemente os autores nos mostram, por meio da 
imaginação, como nos tornarmos bons cidadãos que preservam 
e cuidam do nosso planeta.

A primeira “maldade” viria com um gatinho que desejava 
comer um passarinho indefeso. A solução foi trazer uma “nuvem 
carregada, que despejou uma chuva de verdade em cima do 
gato!” (BANDEIRA; HERRERO, 2009, p. 14). A segunda “ruindade” 
apareceria com um menino tentando acertar uma pedra em 
um passarinho, novamente indefeso, que estava na árvore. 
Observando a situação, Lalá balançou sua vassoura e a pedra 
voltou pelo ar e acertou a testa do possível agressor. A terceira 
“malignidade” surgiria com um caçador que tinha aprontado 
uma armadilha para capturar um animal, e nesse caso, seria um 
esquilo que procurava por comida. Assistindo à incômoda cena, 
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a bruxinha “não perdeu tempo, sacudiu a vassourinha no ar, e a 
armadilha cravou-se direto no bumbum do caçador!” (BANDEIRA; 
HERRERO, 2009, p. 22). Ainda dentro da natureza, curiosamente 
o lar das bruxas, Lalá avistou um lenhador prestes a cortar uma 
árvore. Apenas “bastou um leve gesto com a vassourinha, e o 
machado soltou-se do cabo e caiu direto na cabeça do lenhador” 
(BANDEIRA; HERRERO, 2009, p. 26).

Restavam apenas três “malvadezas” para que a 
protagonista seja graduada em bruxaria. Ela sai da natureza e 
entra finalmente na cidade proferindo uma frase que necessita 
de reflexão, “— Ah, que lugar bom para fazer maldades!”. Se 
pensarmos, a cidade é palco de várias maldades ou atrocidades, 
não necessariamente sobrenaturais, e sim humanas. O humano 
tenta, a todo momento, destruir o outro ou aquilo que não 
consegue aceitar, compreender ou mesmo para se apropriar de 
algo que não lhe pertence. A violência, como assaltos, crimes 
sexuais e assassinatos, permeiam costumeiramente diversas 
sociedades. Dessa forma, surge a próxima cena da narrativa. 
Uma idosa, em um ponto de ônibus, é alvo de um assaltante 
que colocava a mão em sua bolsa para retirar a carteira. Logo, 
“a vassourinha mágica fez com que o ladrão encontrasse um 
enorme caranguejo dentro da bolsa!” (BANDEIRA; HERRERO, 
2009, p. 32). Ao passear ainda pela cidade, a bruxinha olhou 
para dentro de uma casa, uma mãe se preparava para bater no 
filho. Na imagem do livro, o rosto da mãe era fechado, assim 
como as fisionomias nas duas fotos dela na parede. Nota-se o 
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autoritarismo presente no lar. Então, “a vassourinha da Lalá 
mais uma vez deu umas voltas no ar, e o bumbum do menino 
transformou-se, na hora, em bumbum de ouriço!” (BANDEIRA; 
HERRERO, 2009, p. 35). Faltava apenas uma maldade para que 
a Bruxinha voltasse à Pré-Escola de Bruxaria. Novamente a 
história retorna à natureza, precisamente ao “rio que banhava 
a cidade” (BANDEIRA; HERRERO, 2009, p. 38). Um homem 
pretendia jogar uma lata repleta de lixo nas águas do rio, como 
castigo fundamental, “Lalá não perdeu tempo: sacudiu de novo 
a vassourinha, e o lixo voltou, caindo em cima do homem, que 
ficou todo emporcalhado!” (BANDEIRA; HERRERO, 2009, p. 41).

Todas as “maldades” que Lalá deveria realizar, na verdade, 
eram bondades vistas sob outro ponto de vista. Tudo dependeria 
da perspectiva de cada leitor. As soluções encontradas pela 
bruxinha, de modo “mágico” e “maravilhoso”, seriam lições de 
cidadania para qualquer leitor. As principais “ruindades” estão, 
em maior número, voltadas aos aspectos de preservação da 
natureza: um gato que queria abocanhar um pássaro; um menino 
que iria atirar uma pedra em um pássaro; um caçador que 
montou uma armadilha para capturar um esquilo; um lenhador 
que iria abater uma árvore; e um homem que estava prestes a 
jogar uma lata de lixo no rio. Tal fato enfatiza a importância do 
meio ambiente como um refúgio físico e espiritual para todos 
os seres, e quando este refúgio é ameaçado, um de seus seres 
castiga sem piedade, apresentando sua dualidade: o bem e o 
mal.
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Considerações finais

A análise que podemos fazer da bruxa é que ela poderia 
ser o feminino em seu aspecto psicológico mais brutal, negativo, 
vingativo, destrutivo e invejoso. Seria a própria natureza tomando 
conta de sua prole: as personagens protagonistas carecem de 
desafios a serem vencidos para efetivarem sua jornada, numa 
trajetória de aprendizagem e crescimento, na esteira do que 
afirma Bruno Bettelheim (1980) sobre os contos de fadas. 
Tanto a bruxa quanto a fada são engrenagens essenciais para 
o desenvolvimento da história, são o obstáculo supremo que 
proporciona grandeza humana espiritual a partir de sofrimento e 
dor, habitando “esse território do maravilhoso [...] com poderes 
e habilidades que transcendem a realidade empírica” (SILVA, 
2019, p. 56). Regina Michelli afirma que 

A contemporaneidade, porém, revive a fada 
e a bruxa, intercambiando características. 
Na literatura e no cinema, o bem e o mal se 
relativizam amalgamando fadas e bruxas e o 
maravilhoso persiste, alimentando as almas 
com a sua magia, sedução e poder encantatório. 
(2013, p. 70)

Aquilo que deveria ser o normal é interrompido pela 
perspicácia de um mundo no qual tudo é possível ou passível de 
acontecer. Portanto, 

embora o maravilhoso inscreva um mundo 
sobrenatural, aparentemente irrompe como 
ordinário e lógico na trama narrativa: torna-
se completamente plausível a presença de 
metamorfoses, objetos mágicos, eventos e seres 
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que se subtraem à moldura do dito real cotidiano 
(MICHELLI, 2013, p. 62)

O lúdico e a magia combinados com a imaginação, presentes 
em Onde tem bruxa tem fada..., Uxa, ora fada, ora bruxa e a 
A pequena bruxa, oferecem ao leitor o momento de suspensão 
da descrença e embarque em espaços comuns, como a cidade, 
que podem ser transformados artisticamente por intermédio do 
maravilhoso e seu mundo de metamorfoses, invenções, seres 
mágicos extraordinários e verdades ficcionais inquestionáveis.
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LITERATURA SURDA: A CIGARRA E AS 

FORMIGAS

Helen Cristine Alves Rocha

Introdução

Ao longo do tempo, foram construídas e contadas algumas 
histórias extraordinárias que são passadas de geração em 
geração. Elas podem ser fruto da imaginação, da fantasia e, 
geralmente, servem para explicar fatos até então misteriosos. 
Como aponta Italo Calvino, a história da circulação mundial 
dos contos populares é tecida de acontecimentos bem mais 
transitórios que a publicação de um livro: “um contador de 
histórias que para numa feira, um mercador forasteiro que 
pernoita numa estalagem, um escravo vendido num porto do 
Oriente, e os acampamentos, cheios de fumo e de conversas, 
dos soldados pelo mundo em tantos séculos de guerras” (1999, 
p. 7-8). Muitas histórias ainda são contadas por aí; como destaca 
Calvino, “por vias imperscrutáveis, o folclore continua o seu 
périplo de um continente a outro” (1999, p. 8). 

Além da vasta produção dos contos e fábulas clássicos da 
literatura da qual podemos fruir nos dias de hoje, há aquela vista 
como minoria, marginal, que também tem uma tradição secular, 
mas que só foi reconhecida há algumas décadas: a literatura 
surda. Sua tradição vem de histórias tecidas em língua de sinais 
e que agora podem ser registradas em vídeos e de forma escrita. 
Em 1960, segundo Cláudio Henrique Nunes Mourão, “o linguista 
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norte-americano Willian Stokoe afirmou o status linguístico 
da língua de sinais, como o de qualquer outra língua falada, 
garantindo o reconhecimento da Língua de Sinais Americana 
(ASL)” (2016, p. 28). Nessa época, poucas pessoas prestaram 
atenção. Porém, em 1980 o programa de ASL estava sendo 
implementado em todos os ambientes sociais: universidades, 
colégios, televisão, teatro. No Brasil, estudos sobre língua de 
sinais foram iniciados por Gladis Knak Rehfeldt (1981) em seu 
artigo A língua de sinais do Brasil. Têm também alguns artigos, 
pesquisas e orientações de trabalhos sobre a Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) realizados por Lucinda Ferreira-Brito e datadas da 
década 80 e 90 do século XX. Em 1990, no Rio de Janeiro, surgiu 
o Núcleo de Pesquisas em Políticas Educacionais para Surdos 
(NUPPES), liderado por Carlos Skliar. As obras da literatura surda 
brasileira só foram publicadas de forma impressa depois do ano 
2000.

A pesquisa que engendramos para este trabalho tem 
como objetivo analisar a relação intertextual entre a fábula “A 
cigarra e as formigas”, na versão de Jean de La Fontaine (2012), 
com a obra A Cigarra Surda e as Formigas (2004), de Jaqueline 
Boldo e Carmem Elisabete de Oliveira. A ambientação presente 
nesses textos e os objetos utilizados por seus protagonistas 
são de suma importância, uma vez que encerram significados 
relacionados com a cultura ouvinte e com a cultura surda e, por 
isso, proporcionam leituras e riquezas diferentes para cada um 
deles.
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Vivemos um momento que favorece e torna viável esta 
pesquisa, pois verificamos a insipiência de estudos na área de 
Libras e literatura surda. Desse modo, visamos contribuir com 
esse ramo de pesquisas, porque, mesmo com a crescente 
produção de estudos nessa área, é notório que as obras editadas 
ainda são em número reduzido e quase não há fortuna crítica 
sobre esses temas tão em voga e emergentes. Além disso, faz-
se necessária a valoração da herança cultural que é a literatura 
surda, contribuir com processos de estudos literários que a 
valorizem e auxiliem professores de Libras a trabalharem com 
narrativas em língua de sinais. Consequentemente, os alunos 
poderão reconhecer e prestigiar os aspectos linguísticos e 
literários da Libras e da cultura surda.

A cigarra (surda) e as formigas: intertextualidade

Antes mesmo de surgirem as designações de narrativas 
maravilhosas, as superstições já se configuravam como narrativas 
que causavam certo estranhamento, arrepios e divertimentos nas 
pessoas, dada sua natureza repleta de mistério. Várias histórias 
orais foram passadas de geração em geração até consolidarem-se 
na escrita e foram delas que surgiram outras histórias, as quais 
têm em seu cerne a magia, a possibilidade de leitura da nossa 
realidade cotidiana. Para Nelly Novaes Coelho (2000), o conto 
maravilhoso teria vindo do Oriente, por meio de coletâneas 
como As mil e uma noites. O conto de fadas parece ter surgido 
na Antiguidade Clássica e tomado forma na Idade Média; seu 
objetivo/recompensa seria de ordem espiritual ou existencial – 
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o herói ou a heroína encontra o amor, ascende a uma condição 
melhor e se purifica por meio das provas enfrentadas. É a partir de 
uma visão mais ampla e de uma perspectiva multidisciplinar que 
se torna possível analisar e compreender o conto de fadas como 
um fenômeno histórico, literário e como “parte do patrimônio 
cultural de toda a humanidade: um verdadeiro tesouro legado 
por nossos avós, cujo significado está profundamente enraizado 
em nossas vidas e que, por nosso intermédio, irá se manter e 
perpetuar ao longo das gerações futuras” (MEREGE, 2010, p. 15, 
grifo da autora).

Além de contos, as fábulas também fazem parte de outro 
conjunto de narrativas que são passadas pelas pessoas ao longo 
dos anos. As “abordagens ligadas à psicologia podem considerar 
os temas tão universais, em ambos os gêneros, que uma 
separação entre eles não faria sentido” (MEREGE, 2010, p. 9). 
A estrutura narrativa desses gêneros é basicamente a mesma. 
Assim como os contos, as fábulas têm força simbólica e um 
universo maravilhoso rico para exploração. Hesíodo registra, em 
Os trabalhos e os dias (VII a.C.), na Grécia, a primeira fábula da 
qual temos conhecimento. Desde seus primórdios, vindo de uma 
longa tradição oral, a fábula sempre foi “breve, normalmente 
em prosa, muitas vezes protagonizada por animais falantes 
(embora não exclusivamente) e selada por uma máxima moral” 
(DUARTE, 2013, p. 7). “O conhecimento das fábulas era esperado 
do cidadão educado, que deveria citá-las em festas e reuniões 
políticas para impressionar os demais convidados e reforçar seu 
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ponto de vista” (DUARTE, 2013, p. 8-9). Doravante, o fabulista 
foi ganhando notoriedade ao longo dos séculos até chegar aos 
dias atuais.

As pessoas sempre foram atentas a essas histórias, a “alma 
popular não é tão simples: crédula à meia-noite, céptica às nove 
da manhã, gosta de acreditar para gozar com o medo que dá 
e que se oferece a si mesmo” (VAX, 1974, p. 11). Como versa 
Antonio Candido, não há povo e não há homem que possa viver 
sem “a possibilidade de entrar em contado com alguma espécie 
de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, 
ninguém é capaz de passar as vinte e quatro horas do dia sem 
alguns momentos de entrega ao universo fabuloso” (2004, p. 
174). Muitas histórias se perpetuaram com o passar do tempo: 
elas vão além da necessidade lúdica do ser humano, atuando na 
própria constituição do homem e de seu meio social e cultural. A 
fábula da cigarra e das formigas faz parte desse universo perene. 
Por isso, vamos averiguar a relação intertextual entre A Cigarra 
Surda e as Formigas (2004), de Boldo e Oliveira com os versos de 
La Fontaine (2012) presentes em “A cigarra e as formigas”.

Os trabalhos mais conhecidos sobre a literatura surda 
brasileira são os de Lodenir Becker Karnopp. Seus textos mais 
citados em trabalhos acadêmicos são o Literatura surda (2008) 
e o Produções culturais de surdos: análise da literatura surda 
(2010). Embora seja a pioneira em estudos sobre a conceituação 
de uma literatura surda, seu foco é direcionado principalmente 
para estudos da área de linguística. Para Karnopp (2008, p. 6), 
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“as produções culturais de pessoas surdas envolvem, em geral, o 
uso de uma língua de sinais, o pertencimento a uma comunidade 
surda e o contato com pessoas ouvintes”, contato que pode 
proporcionar uma experiência bilíngue a essa comunidade e é 
imprescindível para a sua cidadania e a luta por seus direitos.

Ao que percebemos, Karnopp (2008) ainda limita o 
conceito de literatura surda às histórias contadas pelos surdos, 
sem nos remeter às questões de valores estéticos ou recepção 
desses textos, designações caras aos estudos da teoria literária:

Surdos reúnem-se freqüentemente para contar 
histórias e, entre as preferidas, estão as histórias 
de vida, as piadas e aquelas que incluem 
elementos da cultura surda, com personagens 
surdos, com tramas que, em geral, envolvem 
as diferenças entre o mundo surdo e o ouvinte. 
(2008, p. 7)

Narrativas cuja trama contenha personagens surdos, 
diferenças entre surdos e ouvintes, história de vida do povo 
surdo e o uso da língua de sinais (escrita ou não) são, para a 
autora, literatura surda. A partir desse viés, podemos considerar 
que A Cigarra Surda e as Formigas (2004) faz parte da literatura 
surda, já que possui uma formiga surda, SignWriting (escrita de 
sinais), imagens coloridas e Libras.

Karnopp ressalta que
livros de literatura que tematizem a experiência 
de pessoas surdas são escassos. No entanto, as 
histórias são contadas e circulam na língua de 
sinais, que repassa, de uma geração para outra, 
os valores, o orgulho de ser surdo, os feitos 
dos líderes surdos, as histórias de vida e as 
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dificuldades de participação em uma sociedade 
que os exclui pela diferença lingüística e cultural 
que possuem. Desse modo, a literatura surda 
é, num certo sentido, uma tradição “em sinais” 
e é, eventualmente, registrada em filmes ou 
vídeos. [...] Neste sentido, utilizamos a expressão 
“literatura surda” para as produções literárias que 
têm a língua de sinais, a questão da identidade e 
da cultura surda presentes nos textos e/ou nas 
imagens. (2008, p. 15)

Da mesma maneira que os contos oralizados são passados 
de geração para geração, as histórias que permeiam a vida de 
surdos são levadas adiante. No entanto, suas publicações são 
raras. Essas narrativas apresentam valores, orgulho em ser 
surdo, acontecimentos e dificuldades que enfrentam em uma 
sociedade predominantemente ouvinte e preconceituosa. Ao 
que parece, são narrativas sobre a história de vida do povo 
surdo. Karnopp (2008) está considerando, no trecho acima, que 
uma história contada em língua de sinais, predominantemente 
imagética, que aborde o tema da identidade e da cultura surda 
é literatura surda; que um relato traduzido da língua de sinais 
para a língua portuguesa também o é. Ela desconsidera que A 
Cigarra Surda e as Formigas é uma adaptação da clássica fábula 
de Esopo (reescrita por La Fontaine); que essa obra é escrita em 
língua portuguesa e o surdo tem dificuldade em ler nessa língua, 
pois não a aprendeu como deveria; que a SignWriting ainda não 
compõe seu conhecimento de mundo.

Devemos (re)pensar o conceito de literatura surda 
demonstrando que ela recebe esse nome não só por apresentar 
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um protagonista surdo, escrita de sinais, imagens ou porquê 
conta a experiência/sofrimento de um surdo, mas também 
porque apresenta uma linguagem especial. Como aponta Roland 
Barthes (2007), a literatura consiste em jogar com os signos em 
vez de destruí-los, em colocá-los numa maquinaria de linguagem 
cujos breques e travas de segurança arrebentaram, em suma, 
em instituir no próprio seio da linguagem servil uma verdadeira 
heteronímia das coisas. Ela não apenas conta o sofrimento dos 
surdos ao longo de suas vidas, porém, como afirma Barthes, 
“todas as ciências estão presentes no monumento literário” (2007, 
p. 18), “a literatura faz girar os saberes, não fixa, não fetichiza, 
nenhum deles” (2007, p. 18); “não se pode fazer coincidir uma 
ordem pluridimensional (o real) a uma ordem unidimensional (a 
linguagem), por isso, a literatura é realista e irrealista ao mesmo 
tempo” (BARTHES, 2007, p. 22). Ela demonstra uma realidade 
que pode ou não ser a de um surdo; pode ensiná-lo, ajudá-lo 
a entender e interpretar o mundo de forma mais significativa; 
auxiliá-lo na luta por seus direitos.

A linguagem utilizada na literatura rompe com a que 
estamos acostumados. São atribuídos novos sentidos ao 
universo empírico e criadas novas possibilidades de personagens, 
vivências e acontecimentos. Os recursos linguísticos utilizados 
pelas obras criadas por surdos geram efeitos estéticos que se 
diferenciam da Libras cotidiana. A forma como as imagens e 
os sinais são organizados trazem novos significados aos textos 
para criar novas possibilidades de construções de sentido. O 
leitor, se quiser participar do jogo, “tem de acreditar naquilo 
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que lê, aceitar ser apanhado por uma emoção quase fisiológica 
(costumeiramente, de terror, ou de angústia) e procurar uma 
explicação, como para uma experiência de vida” (CALVINO, 
2009, p. 256, grifo do autor). A literatura surda não pode ser 
restringida, basicamente, a três características, pois ela é rica 
em saberes e em experiências que vão muito além de vivências 
empíricas da comunidade surda. “Minha confiança no futuro da 
literatura consiste em saber que há coisas que só a literatura 
com seus meios específicos nos pode dar” (CALVINO, 1990, p. 
11). Há saberes que só ela pode compartilhar.

Ao analisarmos essa obra “pertencente” à literatura surda, 
verificamos que ela parte, de forma intertextual e adaptativa, 
da literatura clássica e de gênero maravilhoso. O clássico estudo 
de Tzvetan Todorov (2004) nos sugere que o texto constrói o 
insólito, mas a adesão ao fantástico puro, maravilhoso ou 
estranho estaria nas mãos do leitor. No caso das fábulas que 
estamos analisando, é o maravilhoso que se instaura: um 
mundo totalmente imaginário, no qual tudo é possível: formigas 
conversam, sabem Libras, leem, possuem sentimentos humanos. 
Não há, nesse universo, nenhum tipo de hesitação entre os 
acontecimentos serem possíveis ou não em nossa realidade 
tangível, porque todos eles são naturais e reais na gênese do 
texto. Segundo André Jolles, “o prodígio do maravilhoso é a única 
possibilidade que se tem de estarmos seguros de que deixou de 
existir a imoralidade da realidade” (1976, p. 202). O maravilhoso 
é característica sine qua non do conto de fadas e de narrativas 
fabulares. 
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Que os andrajos da Cinderela se convertam em 
roupas opulentas ou que os sete cabritos saiam 
do ventre do lobo nada tem de maravilhoso; 
é isso o que se espera que aconteça e que se 
exige dessa forma; o que seria maravilhoso, no 
contexto dessa forma e, portanto, despido de 
sentido, seria que tais coisas não acontecessem; 
o conto e seu universo peculiar perderiam então 
a validade. (1976, p. 202)

Sem o maravilhoso, a narrativa estaria dentro de 
outro gênero literário e perderia totalmente seu prestígio e 
encantamento. À vista disso, como estamos trabalhando com 
narrativas maravilhosas e possíveis em um universo paralelo ao 
nosso, consideramos que estejam dentro do gênero maravilhoso. 
Para Felipe Furtado, no maravilhoso estabelece-se “como que 
um pacto tácito entre o narrador e o receptor do enunciado: 
este deve aceitar todos os fenómenos nele sugeridos de forma 
apriorística, como dados irrecusáveis e, portanto, não passíveis 
de debate sobre a sua natureza e causas” (1980, p. 35). Logo, 
estamos aceitando todos os fenômenos sobrenaturais presentes 
na fábula da cigarra e das formigas sem questionarmos sua 
possibilidade de existência ou não na realidade que presenciamos.

Além disso, tomamos a obra A Cigarra Surda e as Formigas 
(2004) como uma adaptação. Adaptação, segundo Claus Clüver 
(1997), é o termo usado para as conversões de novelas em peças 
teatrais, contos em filmes. Enfim, algo que é reajustado para seu 
novo meio. O termo adquiriu o sentido de “reelaboração livre”, 
“transformação, desvio deliberado de fonte a fim de produzir 
algo novo” (CLÜVER, 1997, p. 45). Antes era preciso que ela 
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fosse fiel ao texto-fonte, mas, hoje, é importante começar pelo 
texto-alvo e torná-lo como criação independente para depois 
observar o texto-fonte, “estudando as omissões e persistências, 
as transformações e expansões – mas também as interferências 
do texto-fonte, nos casos em que a nova obra não logrou 
adaptar suficiente ou satisfatoriamente o material inicial à nova 
linguagem e ao novo meio” (CLÜVER, 1997, p. 45). A literatura 
surda ainda não tem os seus clássicos específicos, mas obras 
clássicas adaptadas com elementos que representam os surdos 
e sua cultura.

Em A Cigarra Surda e as Formigas (2004) temos o relato 
de que em uma fazenda havia vários formigueiros e na macieira 
moravam duas cigarras: uma surda que sempre estudava a 
língua de sinais e outra ouvinte que adorava ler e comer maçãs. 
Uma das formigas sempre olhava a cigarra conversando em 
língua de sinais e tinha vontade de aprender, mas as cigarras não 
queriam ensiná-la. As outras formigas desprezavam e achavam 
muito estranha aquela forma de comunicação. Quando começou 
o inverno, as formigas correram para dentro de suas casas. 
Enquanto comiam e conversavam felizes, as cigarras tremiam de 
frio. Saindo em busca de um lugar para morar, elas bateram na 
casa das formigas e fizeram um acordo: ensinariam a língua de 
sinais para todas as formigas em troca de comida e agasalho. No 
verão, as formigas já sabiam se comunicar em língua de sinais e eram 
muito amigas das cigarras. Moral: “Amiguinhos [sic] precisamos 
respeitar as diferenças” (BOLDO; OLIVEIRA, 2004, p. 38).
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As formigas desprezam a Cigarra Surda e veem como 
estranha a sua forma de comunicação. Os surdos, até meados da 
Idade Média, foram considerados pelos ouvintes como incapazes 
de aprender e se desenvolver cognitivamente; deveriam ser 
oralizados e não podiam utilizar a língua de sinais. Segundo 
Sueli Fernandes (2011), foi somente na segunda metade do 
século XIX que o religioso Charles Michel L’Epées criou um 
método com base na utilização dos sinais. Assim, percebemos 
que a obra de Boldo e Oliveira (2004) traduz a experiência visual 
e entende a surdez como presença de algo e não como falta; 
possibilita a representação de surdos como um grupo linguístico 
e cultural diferente, capaz de avançar academicamente, o 
que notamos com a imagem da Cigarra Surda lendo um livro; 
traz em seu bojo o preconceito: por ser surda, a Cigarra não 
é bem tratada pelas formigas, com as quais não consegue se 
comunicar. Infelizmente, ainda presenciamos não só a falta de 
conhecimento de ouvintes sobre o universo da surdez, mas 
também a barreira na comunicação entre eles e os surdos. É 
importante conhecer o contexto de produção de cada uma das 
obras que elencamos como o corpus desta pesquisa, uma vez 
que “nem o produto nem o processo de adaptação existem num 
vácuo: eles pertencem a um contexto – um tempo e um lugar, 
uma sociedade e uma cultura” (HUTCHEON, 2011, p. 17). Ou 
seja, a fábula da cigarra e das formigas migrou do seu contexto 
de criação para o contexto de recepção da adaptação e, por isso, 
recebeu novas significações. A cultura surda é vista, nessa obra, 
por meio da Libras, da SignWriting e das imagens.
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Para Coelho, “a fábula é a narrativa (de natureza simbólica) 
de uma situação vivida por animais que alude a uma situação 
humana e tem por objetivo transmitir certa moralidade” (2000, 
p. 165). Quando há um apelo para o respeito às diferenças, 
percebemos que a obra de Boldo e Oliveira (2004) pode ser 
uma tentativa de apagar a diferença; uma defesa; uma forma 
de politizar o reconhecimento de um grupo minoritário. Como 
podemos verificar, desde o título, essa história faz referência 
à fábula clássica de Esopo, reescrita por La Fontaine (2012): 
“A cigarra e as formigas”. “A intertextualidade fala uma língua 
cujo vocabulário é a soma dos textos existentes. Basta uma 
alusão para introduzir no texto centralizador um sentido, uma 
representação, uma história, um conjunto ideológico, sem ser 
preciso falá-los” (JENNY, 1979, p. 22). Sabemos que o texto-fonte 
está em “A cigarra e as formigas” (2012) e o percebemos logo 
no título da obra A Cigarra Surda e as Formigas (2004), que está 
portando todo o seu sentido “sem que seja necessário enunciá-
lo. Isto confere à intertextualidade uma riqueza, uma densidade 
excepcionais” (JENNY, 1979, p. 22).

Ademais, de acordo com Linda Hutcheon,
vista a partir da perspectiva do seu processo 
de recepção, a adaptação é uma forma de 
intertextualidade; nós experienciamos as 
adaptações (enquanto adaptações) como 
palimpsestos por meio da lembrança de outras 
obras que ressoam através da repetição com 
variação. (2011, p. 30, grifos da autora)
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O texto adaptado é intertextual por nos remeter a outra 
obra, ele significa por contra própria ao mesmo tempo em 
que se agrega a um novo conjunto que vai lhe atribuir novos 
significados. “Assim, a adaptação é uma derivação que não é 
derivativa, uma segunda obra que não é secundária – ela é a 
sua própria coisa palimpséstica” (HUTCHEON, 2011, p. 30). A 
Cigarra Surda e as Formigas (2004) é uma rica adaptação da 
clássica fábula atribuída a Esopo, mas reescrita por vários outros 
autores. Por ser intertextual e adaptativa, ela está inserida em 
um novo contexto social e pertence a outra categoria literária, 
que lhe atribui novos sentidos e representações.

Há no título de A cigarra Surda e as Formigas (2004) 
apenas a inclusão de uma condição física de um dos personagens 
da trama: a surdez, que se difere do título da fábula de La 
Fontaine (2012), “A cigarra e as formigas”. “[O] que caracteriza 
a intertextualidade é introduzir a um novo modo de leitura que 
faz estalar a linearidade do texto” (JENNY, 1979, p. 21). Desde o 
título já sabemos que algo que conhecíamos dessa fábula será 
modificado. Para Laurent Jenny (1979), há duas opções quando 
nos deparamos com um fragmento intertextual: prosseguimos 
a leitura ou voltamos ao texto-fonte para descobrir os sentidos 
desse elemento. Vamos voltar ao texto-fonte: 

Tendo a cigarra, em cantigas,/ Folgado todo 
o verão,/ Achou-se em penúria extrema,/ Na 
tormentosa estação./ Não lhe restando migalha/ 
Que trincasse, a tagarela/ Foi valer-se da formiga,/ 
Que morava perto dela./ — Amiga – diz a cigarra/ 
— Prometo, à fé de animal,/ Pagar-vos, antes 
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de Agosto,/ Os juros e o principal./ A formiga 
nunca empresta,/ Nunca dá; por isso, junta./ 
— No verão, em que lidavas?/ — À pedinte, ela 
pergunta./ Responde a outra: — Eu cantava/ 
Noite e dia, a toda a hora./ — Oh! Bravo! – torna 
a formiga/ — Cantavas? Pois dança agora!
(LA FONTAINE, 2012, p. 13)

Percebemos que esse texto foi construído para ouvintes, 
com personagens ouvintes: um poema repleto de rimas que 
pode, inclusive, ser cantado. Há nele uma cigarra e uma formiga, 
apesar de seu título nos remeter a mais de uma formiga. Esta 
zomba daquela que ficou cantando durante o verão e agora não 
tem comida para o inverno; não a ajuda, mas lhe mostra que 
cantar não lhe trouxe nenhum benefício, já que não tem nada 
para comer e dançar não vai resolver esse seu problema. O texto 
de Boldo e Oliveira é mais extenso e traz como personagens 
uma cigarra surda, uma cigarra ouvinte e vários formigueiros. 
É ambientado em uma fazenda. Nessas fábulas, as cigarras 
não trabalham durante o verão para guardarem comida para 
o inverno; há a atribuição de características humanas a esses 
animais: alegria, tristeza, risos, compreensão, zombaria, perdão, 
o canto, a tagarelice e o uso da Libras. Na primeira história, as 
cigarras vão procurar comida e abrigo e isso lhes é concedido 
depois de fazerem um acordo. Depois disso, cigarras e formigas 
ficam amigas e sabem se comunicar muito bem. Na segunda, a 
cigarra não consegue comida e é humilhada; temos como moral 
da história uma advertência de que é preciso não descuidarmos 
de nenhuma tarefa para não padecermos aflições.
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Para Graça Paulino, Ivete Walty e Maria Zilda Cury, hoje, no 
universo da crítica, a intertextualidade tornou-se “um conceito 
operatório indispensável para a compreensão da literatura” 
(1995, p. 21). Portanto, o conceito de intertextualidade é 
imprescindível para entendermos que a obra de arte não está 
pronta, mas é significada a partir da recriação de seus leitores, 
uma vez que a significação não é dada antes do contato entre 
obra e receptor. Este, “é um interlocutor ativo no processo de 
significação, na medida em que participa do jogo intertextual 
tanto quanto o autor” (JENNY, 1979, p. 15). Desse modo, os 
traços intertextuais “não dependem tanto do que está ‘no texto’, 
e sim do nosso próprio repertório de textos e hábitos de leitura” 
(CLÜVER, 1997, p. 40). Para o leitor, espectador ou ouvinte, a 
adaptação “é inevitavelmente um tipo de intertextualidade se 
o receptor estiver familiarizado com o texto adaptado. É um 
processo dialógico contínuo, conforme Mikhail Bakhtin teria 
dito, no qual comparamos a obra que já conhecemos àquela 
que estamos experienciando” (HUTCHEON, 2011, p. 45, grifo 
da autora). Entendemos que a obra de Boldo e Oliveira (2004) 
é uma adaptação intertextual porque a fábula da cigarra e das 
formigas já fazia parte de nosso conhecimento de mundo. Caso 
contrário, não teríamos estabelecido essa relação.

Algumas características dessas narrativas supracitadas 
encerram significados relacionados com a cultura a qual 
pertencem: o livro de Libras substitui o instrumento tocado; 
enquanto uma cigarra sinaliza e tenta se comunicar, a outra canta; 



640
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

as rimas presentes nos versos são substituídas por desenhos 
que encenam o enredo e os sinais da obra de Boldo e Oliveira 
(2004). Para um ouvinte, a sonoridade é de suma importância, 
assim como as imagens e a Libras são essenciais para os surdos. 
À vista disso, percebemos que a intertextualidade enriqueceu 
o texto e promoveu a polissemia literária. Ela serve, muitas 
vezes, como intermediadora de culturas. A partir de leituras 
anteriores, entendemos que a literatura surda foi adaptada por 
vários motivos, um deles é a busca pelo reconhecimento de uma 
comunidade e de suas diferenças linguísticas e culturais; outro 
é a possibilidade de ela ser vista por meio da literatura clássica.

Fundamentando-se na ideia de que a língua não é de um 
indivíduo em particular, mas depende da existência de sujeitos, 
de Mikhail Bakhtin, Julia Kristeva (1974, p. 64) cunhou o conceito 
de intertextualidade: “todo texto se constrói como mosaico 
de citações”, e “todo texto é absorção e transformação de um 
outro texto”. Nas fábulas que estamos analisando, há um ato 
legítimo de intertextualidade que se dá em forma de adaptação: 
ao lermos A Cigarra Surda e as Formigas (2004) lembramos dos 
resquícios que permaneceram quando tivemos contato com a 
fábula de La Fontaine (2012): “Com esses restos, nós, leitores, 
reconstruímos experiências de leitura, nas quais se misturam 
o prazer, o reconhecimento, a estranheza, a felicidade, a 
melancolia e o horror” (SARLO, 2005, p. 26). O texto literário 
se apresenta como um sistema de conexões múltiplas com 
outros textos, com a cultura, com a sociedade, a natureza e, 
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principalmente, com as outras formas de expressão humana. 
Para Jenny, “a intertextualidade não é uma adição confusa e 
misteriosa de influências, mas o trabalho de transformação e 
assimilação de vários textos operado por um texto centralizador 
que mantém o comando do sentido” (apud NITRINI, 2010, p. 
163). Há o reconhecimento da presença de outros textos, a 
transformação dos textos assimilados e o sentido unificador 
do intertexto: A Cigarra Surda e as Formigas (2004) modificou 
o texto centralizador para um novo público de leitores: os 
surdos, para que eles entendam a obra a partir da realidade que 
experienciam.

Considerações finais

As histórias narradas oralmente foram passadas de geração 
para geração até se firmarem na escrita e foram delas que 
surgiram outras histórias, as quais têm em seu cerne a magia, a 
possibilidade de leitura da nossa realidade empírica. Os contos 
e as fábulas podem revelar características da cultura a qual 
pertencem, mas são marcados pela vasta difusão oral e sinalizada, 
o que dificulta a sua identificação enquanto pertencente a algum 
grupo de pessoas. Nossa primeira curiosidade não se dirigiu 
tanto para o discutido problema de suas origens e histórias, 
mas pela capacidade de nos envolverem em narrativas belas, 
incomuns, pungentes, cômicas, com temas cruéis, de patifaria 
ou de moral; pelo prazer da aprendizagem, de poder estar em 
lugares e com seres outros. Destarte, nosso objetivo foi analisar 
a relação intertextual entre a fábula “A cigarra e as formigas”, 
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na versão de La Fontaine (2012), e a obra A Cigarra Surda e as 
Formigas (2004), de Boldo e Oliveira.

A fábula reescrita por La Fontaine foi adaptada de forma 
intertextual por Boldo e Oliveira. Para Kristeva (1974), o texto se 
insere em um conjunto de textos, o livro remete a outros livros 
e, através da soma, confere a esses livros outra forma de ser, 
criando sua própria significação. Portanto, todo texto é uma 
reminiscência de textos existentes. Assim, vimos que a fábula 
da cigarra e das formigas foi reescrita dentro da literatura surda 
para se adaptar a um novo contexto e público, recebendo, desse 
modo, modificações em sua ambientação, personagens e escrita, 
a fim de promover sentidos para a comunidade surda.

Percebemos que “A cigarra e as formigas” e A Cigarra 
Surda e as Formigas estão imbricadas da cultura a qual 
pertencem. A primeira narrativa foi construída em verso, 
apresenta como personagens uma cigarra e uma formiga, tem 
como cerne da narrativa um instrumento musical, a tagarelice 
e o canto (elementos pertencentes ao mundo ouvinte). Seu fim 
é trágico. A segunda traz duas cigarras e vários formigueiros 
em uma fazenda; tem um final feliz; imagens coloridas, Libras 
e SignWriting, características que a coloca dentro do rol da 
chamada literatura surda e a torna acessível ao público surdo, 
que percebe o mundo de forma essencialmente visual e não 
oral-auditiva. Ambas vinculam-se ao gênero maravilhoso.

Como vimos, Karnopp (2008) limita o conceito de literatura 
surda às histórias contadas por surdos; que contenham língua de 
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sinais; personagens surdos; SignWriting ou imagens. No entanto, 
a literatura vai além da contação de experiências individuais. Ela 
é um jogo de significantes. Estamos considerando a literatura 
não a partir do viés de engajamento político, mas de um trabalho 
que desloca a língua e a coloca fora do seu poder. As forças de 
liberdade que residem na “literatura não dependem da pessoa 
civil, do engajamento político do escritor que, afinal, é apenas um 
‘senhor’ entre outros, nem mesmo do conteúdo doutrinal de sua 
obra, mas do trabalho de deslocamento que ele exerce sobre a 
língua” (BARTHES, 2007, p. 16-17). O deslocamento da linguagem 
literária é o que pode proporcionar experiências estéticas que 
vão de encontro com universos experimentais.

Longe de esgotar o assunto, a intertextualidade, a 
adaptação e os conceitos que permeiam a ideia de literatura 
já são, por si só, perenes e dignos de constituírem permanente 
objeto de estudo. Acreditamos que a adaptação é “(e sempre 
foi) central para a imaginação humana em todas as culturas. 
Nós não apenas contamos, como também recontamos nossas 
histórias. E recontar quase sempre significa adaptar – ‘ajustar’ 
as histórias para que agradem ao seu novo público” (HUTCHEON, 
2011, p. 10). Logo, recontar é adaptar narrativas para um público 
específico e pode proporcionar-lhe outro modo de olhar para a 
sua realidade imediata.
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UM ESTUDO SOBRE AS CONEXÕES 

EXISTENTES ENTRE O BALÉ O LAGO 

DOS CISNES E O FILME CISNE NEGRO

Priscilla Mendes Fernandes

“O sucesso não se deve somente à beleza da música, 
mas também à mensagem poética e ao conflito psicológico que 

caracteriza os heróis, cujo destino prende a atenção das mais 
diferentes plateias.”

Inês Bogéa (2018)

Este artigo apresenta uma pesquisa de perspectiva narrativa 
desenvolvida a partir do meu próprio interesse em trabalhar com 
os estudos interartes, área que, de acordo com Claus Clüver, “foi 
denominada nos EUA, por muito tempo, ‘Artes Comparadas’, 
termo compreensível apenas para aqueles que o associavam à 
‘Literatura Comparada’. Hoje em dia [...] corresponde a ‘Estudos 
Interartes’” (2006, p. 2). Fui bailarina por nove anos, dançando 
balé clássico e jazz durante todo esse tempo. Entre as diversas 
apresentações das quais participei, estava um dos atos de O Lago 
dos Cisnes (1877). Ainda que eu tenha parado o balé clássico há 
alguns anos, a paixão pela dança e pelas artes em um contexto 
geral nunca deixou de existir. Ao assistir ao filme Cisne Negro 
(2010), durante a graduação, nasceu a ideia que no presente 
momento se concretiza: realizar um estudo comparativo entre a 
produção fílmica e o balé O Lago dos Cisnes.

Faz-se importante citar a definição de cinema, que é, 
segundo André Bazin, “um fenômeno idealista. A ideia que os 
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homens fizeram dele já estava armada em seu cérebro, como 
no céu platônico, e o que nos admira é mais a resistência tenaz 
da matéria à ideia, do que as sugestões da técnica à imaginação 
do pesquisador” (1991, p. 27). Assim sendo, o cinema pode ser 
compreendido como algo previamente pensado, articulado e 
construído, no qual a mostra daquilo que é real, através da tela, 
pode se tornar muito interessante para aqueles que assistem 
à obra. Isso talvez se deva à necessidade do telespectador de 
ter maior compreensão sobre aquilo que vê, de modo a, muitas 
vezes, conseguir se identificar com o que é visto.

Sobre a arte da dança, tratando-se especificamente do 
balé, Ana Silvério  o define como “um espetáculo, com conteúdo 
dramático, cuja transmissão é feita principalmente através de 
elementos de dança e mímica, previamente criados e ensaiados 
por um ‘autor-coreógrafo’, com música e décor diretamente 
relacionados ao conteúdo dramático” (2012, n.p). Vê-se que, por 
si só, o balé é uma arte dramática. A adaptação fílmica Cisne 
Negro (2010) manteve o drama presente nas academias de 
balé, nos palcos e apresentações por intermédio das histórias 
das peças, sem deixar de retratar e enfatizar o drama vivido na 
vida pessoal de cada bailarino, devido a pressões psicológicas 
que muitos desses profissionais sofrem, além de serem muito 
exigentes consigo mesmos ao optarem por seguir carreira na 
arte da dança.

Este trabalho busca, portanto, na área dos estudos 
interartes, realizar conexões entre o balé O Lago dos Cisnes 
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(1877), de Piotr Tchaikovsky e sua adaptação fílmica Cisne 
Negro (2010), do diretor Darren Aronofsky, de modo a apontar 
cruzamentos pertinentes com os conceitos de adaptação, visto 
que o filme, assim como a dança, carrega fortes traços do drama 
do início ao fim. De acordo com Linda Hutcheon, “[q]uando 
dizemos que a obra é uma adaptação, anunciamos abertamente 
sua relação declarada com outra(s) obra(s)” (2013, p. 27).

No balé, a história da princesa Odette é contada em quatro 
atos. Ela é raptada e enfeitiçada pelo mago Rothbart, que vive 
em um lago, alternando entre a forma humana e a de um cisne 
branco (ver Figura 1, no Anexo). Certo dia, o príncipe Siegfried 
vai até a floresta para caçar e vê Odette em seu processo mágico 
de transformação, adquirindo a forma de uma bela mulher. 
O príncipe, então, apaixona-se por ela e relata a intenção de 
anunciá-la como sua esposa, em seu palácio, durante sua festa 
de aniversário que se aproxima. Porém, o mago dá à sua filha 
Odile a aparência de Odette, enviando-a em um traje preto ao 
encontro do príncipe, para confundi-lo. Por fim, Odette termina 
sua história de modo trágico.

O Lago dos Cisnes (1877), balé dramático, teve uma estreia 
desastrosa devido à má execução musical da orquestra e ao 
baixo desempenho do grupo de bailarinos. Na Figura 2, temos a 
atriz que representou Odette pela primeira vez. Entretanto, anos 
depois, esse balé tornou-se um grande sucesso.

A estreia ocorreu em 1877 e foi um fracasso, tanto 
pela coreografia e cenografia, que não agradaram, 
quanto pelo fraco desempenho da primeira 
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bailarina e também da orquestra. Entretanto, 
quase vinte anos depois, em 1894, o príncipe 
Ivan Alexandrovich, diretor do Teatro Mariinsky 
de São Petersburgo, decidiu homenagear o 
grande compositor, que morrera um ano antes, 
solicitando que uma nova coreografia fosse 
feita. Então, em janeiro de 1895 a peça voltou 
a ser encenada e dessa vez fez um retumbante 
sucesso. (TULESKI, 2014, sem paginação)

Na adaptação cinematográfica Cisne Negro (2010), a atriz 
Natalie Portman vive Nina, uma bailarina esforçada, elencada 
para ser o cisne branco no balé O Lago dos Cisnes (1877). 
No entanto, sente-se desafiada ao ouvir que não possui as 
características necessárias para interpretar o cisne negro, que, 
assim como o branco, exige que ela entre completamente na 
personagem (ver Figuras 3 e 4). Nina passa a sofrer oscilações 
de personalidade, demonstrando características dos dois cisnes. 
Portanto, este estudo pretende explicitar como o filme retrata 
certos aspectos do balé, como o drama, que é representado nas 
encenações e performances, mostrando o que há em comum 
entre a peça e o filme.

Ao comparar dois diferentes estilos de arte, a 
intertextualidade se faz presente. Para Antoine Compagnon, 
“A intertextualidade designa, segundo Bakhtin, o diálogo entre 
os textos” (1999, p. 111) e, textos são, de acordo com Clüver, 
“um balé, um soneto, um desenho, uma sonata, um filme e 
uma catedral, todos figuram como ‘textos’ que se ‘lêem’” 
(2006, p. 15). Desse modo, toda arte é um texto a ser lido e a 
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leitura é compreendida como um modo de absorver e entender 
determinada demonstração artística.

É importante salientar o que cada uma dessas artes parece 
provocar em seus telespectadores, pois há uma questão de 
perspectiva em tudo aquilo que se vê. Para Jacques Derrida, 
“Falar de perspectivismo é dizer que sempre vemos as coisas, 
que sempre interpretamos as coisas de certo ponto de vista, 
segundo um interesse” (2012, p. 73). Em um contexto geral, o 
filme parece trazer sentimentos de agonia a quem o assiste. 
Enquanto o balé, por muitas vezes, parece soar mais leve em 
termos de encenação. A partir disso, torna-se imprescindível 
destacar qual seria o público esperado para o filme e para o balé. 
Com isso, analisar quais seriam os tipos de leitores é crucial.

No filme, parece ser esperado que o telespectador aceite 
as ideias ali propostas sem pensar em conhecimentos sobre o 
balé. É possível inferir que foi subentendido pela direção e pela 
produção de Cisne Negro (2010) que o público não perceberia 
alguns detalhes, muitas vezes absurdos aos olhos daqueles que 
detêm conhecimento sobre balé clássico. Segundo Hutcheon, “Se 
conhecemos esse texto anterior, sentimos constantemente sua 
presença pairando sobre aquele que estamos experienciando 
diretamente” (2013, p. 27). Assim, é provável que o filme tenha 
sido pensado e direcionado a um público leigo.

Porém, independente da possibilidade de o filme ter sido 
ligado a telespectadores sem grandes conhecimentos sobre 
a arte da dança, ao assistir Cisne Negro (2010) com um olhar 
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crítico e observador, torna-se perceptível que há uma explosão 
de símbolos durante todo o longa-metragem (ver Figura 5). 
Há alguns simples elementos que aparecem no decorrer da 
produção fílmica que são carregados de significado: a toranja, 
por exemplo, representando a sexualidade feminina e a falta 
de privacidade da personagem Nina, que é tratada como uma 
criança por sua mãe. Além disso, borboletas aparecem na 
decoração de todo o quarto da personagem, remetendo a uma 
ideia de transformação, renascimento.

A troca de roupas que a personagem realiza durante o 
filme também carrega um forte simbolismo. Embora Nina já 
inicie a trama não sendo totalmente inocente, mostrando isso 
ao roubar um objeto nos primeiros minutos do longa, as cores 
de suas roupas vão sofrendo alterações de modo gradativo. 
Inicialmente, o branco, cor que traz consigo a representação 
de pureza, e o rosa suave predominam no guarda-roupas dessa 
personagem que, pouco a pouco, passa a utilizar vestimentas 
em tons de cinza até migrar para a cor preta, que traz em si, no 
caso da história do balé O Lago dos Cisnes (1877) e da adaptação 
fílmica Cisne Negro (2010), um significado sombrio, visto que o 
cisne negro é a própria maldade vinda do Mago Rothbart e de 
sua filha Odile.

A paleta de cores do filme, em um contexto geral e não 
se tratando apenas das vestes da personagem Nina, carrega 
interessantes aspectos do Expressionismo Alemão, que surgiu no 
século XX com a intenção de trabalhar sentimentos profundos 
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e realidade deturpada. Após a Primeira Guerra Mundial, como 
visto em Lucas Murari e Fábio Pinheiro, “O expressionismo surge 
então como reflexão do inconsciente alemão, revelando a miséria 
e destruição que tanto os afligiam. Este tipo de manifestação 
psicológica pós Primeira Guerra se desenvolve primeiramente 
na pintura e, aos poucos, dilui perante outras artes” (2012, p. 
133). O Expressionismo Alemão permite brincar com luzes e 
sombras, dando um toque sombrio àquilo em que é utilizado. No 
filme, os tons frios das cenas e cenários, sempre enveredando 
para o preto e branco, contribuem para as reações de aflição 
que podem ser causadas no público.

Somado a isso, existem ainda aspectos sombrios dentro do 
próprio balé, que sempre foi um campo de muitas complicações. 
Há relatos e denúncias de bailarinos, principalmente de 
profissionais, que contribuem para a ideia de que esses 
atletas são, muitas vezes, postos como reféns. Ademais, vivem 
situações de isolamento, enormes exigências de perfeição em 
suas interpretações e em seus próprios corpos. O balé, em 
alguns casos, não só foi como ainda é visto como torturante. 
É uma maneira de controlar inclusive o peso e a anatomia dos 
bailarinos. A liberdade, então, parece se ausentar na vida desses 
profissionais. É possível observar relatos e queixas de diversos 
deles.

A função deve ser mantida e garantida ao longo da 
vida da bailarina, preservar seu corpo das agruras 
do esforço físico exaustivo é um desafio como 
aponta a bailarina: B5: Como é que eu utilizo esse 
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corpo durante 10, 15, 20 anos, 30 anos, 40 anos 
sem acabar com meu menisco. Comprometer 
as articulações, lesões graves, rompimentos de 
tendão e enfim. Como é que eu faço isso? Segundo 
as percepções das entrevistadas, a funcionalidade 
da bailarina deve ser mantida mesmo com a 
exigência de uma magreza extrema. Esse ideal 
de corpo nem sempre é o real; o que a bailarina 
possui. Assim, muitas delas devem construir esse 
corpo e mantê-lo, caso queiram seguir com o 
balé clássico, profissionalmente, pois esse ideal 
é o produto requerido pelas empresas de balé: 
um corpo magro, forte e flexível. Esse é o padrão 
que garantirá, por meio do esforço e treinamento 
sistemático, a eficácia, logo, a funcionalidade 
esperada da bailarina clássica.
(ANJOS; OLIVEIRA; VELARDI, 2015, p. 447, grifo 
dos autores)

No filme Cisne Negro (2010), a personagem principal, Nina, 
busca do início ao fim se libertar de diversos aspectos que a 
tornaram prisioneira em sua própria vida. Nina é infantilizada 
por sua mãe, que vigia seus passos a todo instante. Sente-se, 
ainda, sob grande pressão nos ensaios e na academia de dança 
como um todo, por observar que os que estão à sua volta 
duvidam de sua capacidade de interpretar o cisne negro. Isso 
a faz se sentir presa de outro modo, buscando se libertar dos 
julgamentos e expectativas alheias, na tentativa de provar a 
eles e a si mesma que é livre para representar qualquer um dos 
cisnes com maestria.

Nina também convive com Lily na academia de dança. Lily 
inveja a suposta capacidade da colega para interpretar o cisne 
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negro, que é visto como um papel muito desafiador. Ela é uma 
ameaça para Nina perante aos palcos e simboliza fortemente a 
liberdade, ao carregar uma tatuagem de asas em suas costas, 
representando ainda mais o quão livre ela mesma é, e o quanto 
Nina gostaria de ser, sem esquecer a questão de que tatuagens 
são, muitas vezes, vistas como algo inadmissível no âmbito do 
balé.

Por fim, é possível inferir que a história de O Lago dos 
Cisnes (1877), seja no próprio balé ou na adaptação fílmica em 
questão neste artigo, acaba por trazer questões muito mais 
voltadas para a busca da liberdade do que para um romance. Há 
conexões interessantes a se contrapor, visto que, na vida real, 
bailarinos são conhecidos por sofrer com repressões das mais 
variadas formas, rigidez em questões disciplinares e ausência 
de liberdade. No balé O Lago dos Cisnes (1877), Odette almeja 
conquistar sua vida de volta, quebrando o feitiço de Rothbart. 
Por isso lhe parece tão interessante se casa com o príncipe 
Siegfried. A dor em perdê-lo diz muito mais sobre o desespero 
existente no drama de viver sem liberdade do que sobre a dor 
de perder um amor, que se faz tão presente em contos de fadas 
como O Lago dos Cisnes (1877).
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Anexo

Figura 1 – Cisne branco e cisne negro – Companhia Russian State Ballet

Fonte: G1 – Foto: M. Logvinov.
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Figura 2 – Anna Sobeshchanskaya, bailarina que representou Odette pela 
primeira vez (1877)

Fonte: Bear in a Hat – A blog from Stetson’s Program in Russian, East European, 
and Eurasian Studies.
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Figura 3 – A atriz Natalie Portman, como a personagem Nina, interpretando o 
cisne branco

Fonte: Black Swan (Cisne Negro) – Filme de Darren Aronofsky (2010).

Figura 4 – A atriz Natalie Portman, como a personagem Nina, interpretando o 
cisne negro

Fonte: Black Swan (Cisne Negro) – Filme de Darren Aronofsky (2010).
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Figura 5 – Um dos modelos de capa e cartaz do filme Cisne Negro (2010).

Fonte: David Stein (diretor de arte).
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A CONSTRUÇÃO DA CIDADE, DAS 

IDENTIDADES E DO AMOR NO FILME 

MEDIANERAS

Anna Carolyna Barbosa

Introdução

Dirigido e roteirizado pelo argentino Gustavo Taretto 
(2011), Medianeras, em espanhol, e Medianeras: Buenos Aires na 
era do amor virtual, em português, é um filme que se concentra 
em narrar as histórias de dois jovens portenhos: Martín (Javier 
Drolas) e Mariana (Pilar López de Ayala).

O foco da narrativa são as dificuldades que tais jovens 
encontram para se relacionar em uma metrópole superpovoada 
como a capital da Argentina. Seus medos, anseios e solidão 
confundem-se com a cidade de Buenos Aires que serve, não 
somente, como pano de fundo da trama, mas também como 
personagem do filme. A Cidade, muitas vezes, apresenta-se 
perdida em sua multidão de pessoas, construções e emaranhados 
de fios. Ela inspira e amedronta os personagens da trama.

Medianeras trata, com uma certa delicadeza, a questão 
do moderno e da modernidade, além de tentar retratar suas 
consequências sobre o ser humano. Os personagens Martín 
e Mariana são reféns do mundo moderno em que vivem e no 
qual também vivemos, mas ao mesmo tempo são agentes e 
replicadoras dessa modernidade.
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Ademais, o filme discute questões como as fobias sociais – 
doenças atribuídas à modernidade: a procura de uma identidade 
em meio à multidão; a busca pelo amor em uma grande cidade. 
Medianeras é uma crônica da vida moderna e nossa intenção no 
presente artigo é entender como se desenvolvem as construções 
das identidades, da cidade e do amor nesse filme que podemos 
chamar de poesia. Começaremos pela cidade.

A cidade

Buenos Aires é a capital e maior cidade da Argentina, a 
segunda maior área metropolitana da América do Sul. Ela possui 
aproximadamente 2,965 milhões de habitantes. É nesse cenário 
que se passa a história dos personagens centrais de Medianeras. 
Logo no início da película, Martín define a cidade em que mora:

Cresce descontrolada e imperfeita, é uma cidade 
superpovoada em um país deserto, uma cidade 
na qual crescem milhares e milhares de edifícios, 
sem nenhum critério. Ao lado de um muito alto, 
tem um muito baixo. Ao lado de um racionalista, 
um irracional. Ao lado de um estilo francês, outro 
sem estilo. Provavelmente, essas irregularidades 
nos refletem perfeitamente. Irregularidades 
éticas e estéticas. Esses edifícios que se sucedem 
sem nenhuma lógica demonstram total falta de 
planejamento. Exatamente assim é a nossa vida 
que construímos sem saber como queremos que 
fique. (TARETTO, 2011)

Ao som da voz de Martín, imagens da cidade de Buenos Aires 
enchem a tela: os reflexos nos vidros; o trânsito de automóveis 
e pessoas; os prédios; os monumentos; os emaranhados de fios 
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e antenas dividem espaço com pedaços do céu. A vida na cidade 
deveria pulsar, mas é trazida a nós em tons de cinza, de modo 
a parecer pálida, doente. Essa doença da cidade se reflete em 
seus cidadãos. Afinal, como alguém pode ser saudável vivendo 
em um lugar adoecido? Martín culpa a cidade e sua arquitetura 
pela doença coletiva que é a solidão, pois, como plantas, as 
pessoas precisam de um lugar saudável para florescerem, e se 
não florescem a culpa é do lugar que não é sadio para que isso 
aconteça.

A vista e a luminosidade são promessas que 
raramente são cumpridas. O que se pode esperar 
de uma cidade que dá as costas para o seu rio? 
Estou convencido de que as separações e os 
divórcios, a violência familiar, o excesso de canais 
de TV a cabo, a falta de comunicação, de desejo, 
a agonia, a depressão, os suicídios, as neuroses, 
os ataques de pânico, a obesidade, os torcicolos, 
a insegurança, o hipocondrismo, o estresse e 
o sedentarismo são de responsabilidade dos 
arquitetos e empresários da construção. Eu sofro 
todos esses males, exceto o suicídio.
(TARETTO, 2011)

Durante a narrativa, a arquitetura da cidade é instrumento 
utilizado por Martín para poder metaforizar a subjetividade que 
vem se tornando tão difícil para o ser humano expressar. Para ele, 
a cidade é uma exteriorização da alma humana: desorganizada, 
não planejada e confusa. A principal metáfora da história é, no 
entanto, a medianera e é Mariana que a define:

Todos os edifícios têm uma parede inútil, sem 
valor, não dá para frente nem para os fundos, 
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são as medianeras, superfícies enormes que nos 
lembram da passagem do tempo, da poluição 
e da transformação da cidade. As medianeras 
revelam nosso lado mais miserável, elas refletem 
as inconstâncias, os jeitinhos, as soluções 
provisórias, é a sujeira que escondemos embaixo 
do tapete. (TARETTO, 2011)

De acordo com o dicionário da Real Academia Espanhola, 
a palavra medianera é um adjetivo utilizado para qualificar uma 
coisa que está no meio de outras duas; ou então uma pessoa que 
intercede para que outra consiga um acordo; e, por fim, parede 
medianera é o nome dado às paredes laterais dos edifícios, 
igualmente chamadas de paredes cegas1.

Ao termos acesso à definição dessa palavra, podemos 
perceber que há uma dubiedade do significado presente no 
fato de que medianera pode ser usada para tratar de algo que 
se separa, mas também em relação a alguém responsável por 
intermediar algo. É justamente essa duplicidade de significados, 
a transformação da medianera divisória na medianera 
intercessora, que trará final feliz à narrativa de Taretto.

Ainda tomando como base a definição da palavra 
medianera, podemos entender que essas paredes podem ser 
um limite ou uma fronteira entre os prédios. Para que seja 
compreendido o conceito de limite serão utilizadas as definições 
de Cássio Hissa (2002), em A mobilidade das fronteiras.

Para Hissa, “o limite é algo que se insinua entre dois ou 
mais mundos buscando a sua divisão, procurando anunciar a 

1  Conforme: https://dle.rae.es/. Acesso em 10 jan. 2020.
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diferença e apartar o que não pode permanecer ligado. O limite 
insinua a presença da diferença e sugere a necessidade de 
separação” (2002, p. 19). Ainda para o autor, há outras formas 
de se entender o limite, uma dessas muitas possibilidades é o 
fato de ele ser algo colocado entre “dois ou mais mundos”, o que 
torna possível que as diferenças entre eles sejam percebidas.

As medianeras – como forma de limite – da narrativa são 
muitas, não se limitando às paredes. Elas também podem ser 
encontradas na câmera que acompanha Martín, incansavelmente, 
pela cidade. O personagem diagnosticado com fobia de multidão 
fica por muito tempo sem sair do seu apartamento, mas, como 
forma de tratamento para sua fobia, o médico indica que ele 
saia – sempre levado por seus pés, pois apresentava fobia de 
lugares fechados, como os transportes públicos em geral. Assim, 
durante o seu caminhar, a fotografia era uma forma de procurar 
beleza onde não existia.

É através das lentes, porém, que Martín retoma parte de 
sua confiança, a qual serve como mediação entre ele e a cidade. 
Ao partirmos da afirmação de Hissa (2002), quando declara 
que o limite é algo que nos permite ver a diferença entre dois 
mundos, percebemos que a câmera age como uma espécie de 
limite. Martín, no início da trama, só consegue ver a cidade por 
meio das lentes e o que vê é diferente daquilo que encontra nas 
fotografias. Dessa forma, aos poucos ele se acostuma com os 
espaços e começa a superar suas fobias, transpondo o limite 
estabelecido por seus temores e se reconciliando com a cidade.
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A vitrine é outra medianera da qual Mariana é responsável. 
A arquiteta a encara como uma forma de se mostrar para o 
mundo e como um reflexo daquilo que ela não tem coragem 
de mostrar para ninguém. Desse modo, a personagem afirma 
acreditar que quando alguém gosta da vitrine que ela arrumou, 
está, por consequência, gostando dela, e esse é o contorno 
encontrado para se sentir amada, mesmo diante do anonimato.

Hissa (2002), discutindo as noções de fronteira e limite, 
que serão úteis em nossa análise, afirma que suas imagens 
são equivalentes, mas que, ao olharmos novamente, podemos 
perceber que existem, sim, similaridades, ao mesmo passo que 
existem, também, distanciamentos.

Para Hissa, o limite “parece constituir de uma linha abstrata, 
fina o suficiente para ser incorporada pela fronteira. A fronteira, 
por sua vez, parece ser feita de um espaço abstrato, areal, por 
onde passa o limite” (2002, p. 34). Ainda sobre isso, ele declara 
que a fronteira se posiciona para a frente, como se indicasse o 
início de onde é o fim; o limite indica o fim, onde termina um 
território. O limite incita o conceito de separação e a fronteira, 
por sua vez, indica a ideia de movimentação. Ela estaria voltada 
para fora e o limite para dentro.

O pesquisador afirma ainda que limite seria “sinal de contato 
entre dois ou mais territórios; linha ou faixa que estabelece 
passagem para dois ou mais campos de natureza supostamente 
distinta; zona de transição entre domínios ou propriedades” 
(HISSA, 2002, p. 35). Por fim, ele chega à conclusão de que os 
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conceitos de limite e fronteira passam um pelo outro. Nesse 
caso, a fronteira seria reduzida a uma linha transitória, uma zona 
de transição entre dois mundos.

Podemos entender então que a câmera de Martín serve 
como uma espécie de limite para ele, uma vez que pode realizar 
uma divisão dos mundos real e fotografado. A vitrine de Mariana 
torna-se uma fronteira entre os lados internos e externos dessa 
personagem. É por meio das vitrines que Mariana expressa 
seu verdadeiro eu, ela é uma extensão de sua alma, porque o 
dia em que arruma a vitrine com temas, por exemplo, de Star 
Wars, ela está vestida de Princesa Leia; quando está triste, a 
vitrine é arrumada em tons mais escuros e de cinza; quando está 
desesperada por não encontrar o Wally no livro que sua tia havia 
lhe dado, a vitrine é arrumada com o tema do personagem, e, 
coincidentemente, é essa última vitrine que irá fazer com que a 
vida de Mariana mude.

Assim como Martín, a relação de Mariana com a cidade e 
com o espaço que lhe rodeia vai estar refletida na subjetividade 
de seu ser. Mariana é uma arquiteta frustrada por não exercer a 
profissão e pelo fim recente de um relacionamento. Em um dado 
momento da obra, ela chega a comparar a sua incapacidade de 
construir prédios com sua incapacidade de construir relações 
interpessoais: “com outras construções, eu também não fui 
bem, uma relação de quatro anos ruiu, apesar dos meus mais 
profundos esforços” (TARETTO, 2011).

A insatisfação de habitarem apartamentos pequenos e mal 
iluminados é comum a ambos os personagens. Toda a imagética 
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da cidade e dos apartamentos converge para refletir o estado de 
espírito no qual se eles se encontram. O ambiente funciona como 
eco dos sentimentos de Martín e Mariana e seus apartamentos 
como uma espécie de limite e fronteira que os separa e os define.

As identidades

A construção das identidades dos personagens também 
se confunde com a arquitetura da cidade: no início do filme, 
Martín afirma que o lugar onde mora define seu status mediante 
a sociedade, “os prédios, como muita coisa pensada pelos 
homens, servem para nos diferenciar uns dos outros” (TARETTO, 
2011). Conforme relato desse personagem, os níveis dos prédios 
são marcados de acordo com o alfabeto – sendo que os mais 
privilegiados habitam na letra “a”, às vezes, na “b”, e quanto 
mais perto da letra “z” pior é a moradia.

Tanto Martín quanto Mariana demonstram estar 
insatisfeitos com suas habitações, os apartamentos funcionam 
como uma exteriorização de suas mentes. No caso de Mariana, 
por exemplo, que inicia a trama em meio à mudança para um 
novo apartamento, as caixas espalhadas e a desordem do lugar 
refletem seus sentimentos: acabou de sair de um relacionamento 
longo e encontra-se perdida com seu novo status de solteira. 
Durante a narrativa, à medida que os pensamentos da arquiteta 
vão se organizando, as coisas no apartamento também vão 
ocupando seu lugar.

A busca da personagem por sua identidade incide em 
sua frustração com o fato de não conseguir exercer a profissão 



668
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

que escolheu para vida: “há dois anos sou arquiteta, mas 
nunca construí nada: nem um prédio, nem uma casa, nem um 
banheiro” (TARETTO, 2011). Para Mariana exercer sua profissão 
com maestria, ela deveria se inserir na sociedade como “alguém”, 
fazer-se importante. Porém, como isso não acontece, ela se 
considera apenas mais um rosto na multidão.

Também é por meio da arquitetura que Mariana tenta se 
definir. Ao indicar seu prédio favorito, um planetário, ela afirma 
que ele representa o seu lugar no mundo, entendendo que o 
mundo gira em seu entorno: “me lembra que sou parte de um 
todo, infinito e eterno” (TARETTO, 2011). Esse entendimento de 
ser apenas mais uma pessoa na multidão sufoca Mariana e é 
corroborado pelo sentimento que ela possui em relação ao livro 
Onde está o Wally?.

De acordo com Mariana, é o livro da vida dela. Ela o ganhou 
de uma tia quando ainda era menina e conseguiu encontrar o 
icônico personagem dessa obra em todos os cenários por onde 
passava – praia, shopping, aeroporto. Todavia, foi incapaz de 
encontrá-lo na cidade. Seu desespero e nervosismo fazem 
com que essa busca não tenha fim, e foi devido a essa procura 
angustiante que Mariana passou a ter medo de multidões, 
segundo sua própria fala. O livro Onde está o Wally? “representa, 
de forma dramática, a angústia de saber que eu sou alguém 
perdida entre milhões” (TARETTO, 2011). Torna-se evidente que 
há, por parte dessa personagem, uma ânsia de se entender como 
única e especial, porém que ela não consegue alcançar.
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Taretto utiliza a metáfora da busca por Wally para 
representar a busca de Mariana por sua própria identidade, 
seu lugar no mundo. De alguma forma encontrar Wally seria 
a maneira da personagem encontrar a si mesma, porém, as 
ansiedades da vida não permitem que isso aconteça: “e então 
me pergunto se mesmo quando eu sei o que eu estou buscando 
não consigo encontrar, como vou encontrar o que eu estou 
buscando e não o que é?” (TARETTO, 2011).

Para Mikhail Bakhtin (1997), temos uma necessidade de 
encontrar para nós mesmos uma identidade que sirva como 
uma espécie de bandeira, para que possamos carregar e ter uma 
forma concisa de nos apresentar para a sociedade de forma que 
possamos nos diferir dos outros. Tal necessidade surge do fato 
de que possuímos uma imagem estética do que são os outros, 
mas não a possuímos de nós mesmos. Para o autor, quando 
nos olhamos no espelho e nos vemos ali refletidos, esse reflexo 
nada mais é do que uma imagem corporal que não traduz nossos 
gestuais, relações ou reações, ao passo que ao visualizar o outro, 
eu o vejo por inteiro.

Para tentar criar nossa própria identidade, ou seja, fazer 
uma tradução do que somos para o mundo externo, criamos 
para nós mesmos rótulos que podem ser títulos. Criamos 
estereótipos de modo a deixar claro para o mundo que sabemos 
quem somos, entretanto, essa imagem que fazemos de nós é 
“vazia, ilusória e solitária” (BAKTHIN, 1997, p. 51).

Mariana tenta, ainda, criar para si uma identidade atrelada 
ao relacionamento que teve durante quatro anos, mas que 
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se desfez quando percebeu que o próprio namorado era um 
estranho para ela, um ser totalmente diferente do que buscava. 
Em certo ponto da película, essa personagem chega a afirmar 
que se a vida fosse um jogo, como o “Jogo da Vida”, a ela 
caberia a punição de voltar quatro casas depois do término da 
brincadeira, porque sente que retornou para o status anterior ao 
namoro, para o antigo apartamento, enfim, à vida que possuía 
antes desse relacionamento.

A construção da identidade de Martín está, assim como a 
de Mariana, atrelada, em primeiro lugar, ao espaço em que ele 
vive. O apartamento de Martín funciona como uma espécie de 
fortaleza na qual ele se sente seguro. Logo no início, quando o 
filme explora o ambiente onde o personagem habita, podemos 
perceber que há, por parte de Martín, o acúmulo de objetos, o 
que torna o espaço praticamente intransitável. Nesse momento, 
podemos perceber que a desorganização do espaço em que vive 
reflete a desorganização dos pensamentos e sentimentos desse 
personagem. Há uma mistura de estilos que não se combinam: 
peças antigas e novas ocupam o mesmo espaço, parecendo não 
se encaixarem na moldura final.

Desde o início da película, quando Martín está descrevendo 
Buenos Aires e o espaço que o rodeia, ele explicita que muitas 
das características que atribui à cidade poderiam ser utilizadas 
para descrever a si próprio. O fato de a capital argentina crescer 
desordenada é imediatamente ligado ao de que também 
crescemos assim, sem saber o que vamos nos tornar. É natural, 
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durante a nossa trajetória de vida, irmos nos moldando com o 
passar dos anos. Nossa identidade é construída com base em 
tudo que vivemos, em nossas experiências de vida, é assim que 
vamos moldando quem realmente somos. Martín constrói sua 
personalidade acumulando “semiexperiências” – usamos esse 
termo porque, tendo em vista suas fobias, ele acaba não se 
entregando a nenhuma das experiências que se propõe viver 
(romances, aula de natação) e ainda acumula mobília em sua 
residência.

Incapaz de tornar qualquer experiência duradoura, Martín 
vive sozinho em seu emaranhado de pensamentos. Sua alma 
também está cheia de mobília, as quais ele se recusa a trocar 
ou jogar fora. Sua identidade, assim como a cidade, é cheia de 
fios e prédios que não se combinam e que disputam espaço 
com um pedaço de céu azul. Todavia, mais do que todas as 
outras características, a que se sobrepõe e define os dois 
jovens portenhos é a solidão, fruto da modernidade em que 
estão inseridos. Falamos anteriormente que Martín utilizou 
como recurso fotografar e observar a cidade, para auxiliar seu 
tratamento relacionado à fobia de multidões, o que nos lembra 
uma figura que foi introduzida à humanidade por Charles 
Baudelaire.

Certamente esse homem, tal como o descrevi, 
esse solitário dotado de uma imaginação ativa, 
sempre viajando através do grande deserto de 
homens, tem um objetivo mais elevado do que 
o de um simples flâneur, um objetivo mais geral, 
diverso do prazer efêmero da circunstância. Ele 
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busca esse algo, ao qual se permitirá chamar de 
Modernidade. (BAUDELAIRE, 1995, p. 859)

A identidade de Martín confunde-se – não sabemos se 
intencionalmente por parte de Taretto – com a do Flanêur, 
apesar de haver algumas distinções como o homem narrado 
por Baudelaire gostar de estar no meio da multidão e Martín 
se sentir oprimido por ela. Esses personagens também possuem 
características em comum como o fato de serem observadores, 
solitários, andarem pela cidade e serem uma espécie de 
gentleman da modernidade.

Martín e Mariana podem ser considerados leitores da 
cidade, haja vista que se preocupam em observar características 
estéticas urbanas – já ressaltamos, anteriormente, sobre a 
influência que a cidade exerce sobre esses jovens portenhos 
que protagonizam a película de Taretto. O Flanêur de Baudelaire 
(1995) também é fruto dessa modernidade, uma espécie de 
arquétipo do homem moderno que não consegue realizar 
uma análise neutra daquilo que está descrevendo, pois está 
demasiado inserido naquele ambiente que tenta descrever. 
Mariana, por exemplo, afirma que se tiver uma filha dará a ela o 
nome de Corina, por causa do edifício Kavanagh – prédio no qual 
já trabalhou, admira profundamente a história de sua construção 
e de sua fundadora, Corina Kavanagh.

Desse modo, podemos dizer que a cidade perpassa a 
construção das identidades desses personagens. São identidades 
que tentam se construir e se reconstruir, tendo como fundação 
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as mesmas formas dos prédios que se projetam pela cidade, o 
chão de Buenos Aires, a modernidade dos anos 2000 e a era 
digital.

As fobias, anseios e doenças que os personagens 
desenvolvem, que acabam fazendo parte de suas personalidades, 
possuem fundação encravada em solo portenho e crescem 
como os arranha-céus da cidade, tudo e todos estão conectados 
como em uma grande rede. Entre essas características da 
cidade acrescentadas às personalidades, podemos atribuir a 
flanêurie, isto é, a capacidade de vaguear pela cidade despojado 
de intenções, apenas observando o vai e vem de pessoas e 
carros. Martín define precisamente o sentimento desse homem 
vagante, perdido na cidade: “observar é estar e não estar. Ou 
talvez estar de uma maneira diferente. Assim, distraidamente fui 
me afastando” (TARETTO, 2011).

Para concluirmos o pensamento, inserimos aqui as 
palavras de Zygmunt Bauman (1998), que também versa sobre 
essa influência da cidade nas identidades de seus cidadãos:

Todas as sociedades produzem estranhos. Mas 
cada espécie de sociedade produz sua própria 
espécie de estranhos e os produz de sua própria 
maneira, inimitável. Se os estranhos são as 
pessoas que não se encaixam no campo cognitivo, 
moral ou estético do mundo; [...] se eles, 
portanto, por sua simples presença, deixam turvo 
o que deve ser transparente, confuso o que deve 
ser uma coerente receita para a ação, e impedem 
a satisfação de ser totalmente satisfatória; se 
eles poluem a alegria com a angústia, ao mesmo 
tempo que fazem atraente o fruto proibido; se, 
em outras palavras, eles obscurecem e tornam 
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tênues as linhas de fronteira que devem ser 
claramente vistas; se, tendo feito tudo isso, geram 
a incerteza, que por sua vez dá origem ao mal-
estar de se sentir perdido – então cada sociedade 
produz esses estranhos. (BAUMAN, 1998, p. 27)

A estranheza de Martín e Mariana é característica atribuída 
pela cidade, que proporciona mais do que um endereço de 
moradia aos que nela habitam: ela nos modifica, molda-nos, 
coloca seu DNA em nossa identidade, é parte da construção 
do que somos ou queremos ser. Misturamo-nos à cidade e de 
repente fazemos parte da paisagem dela e ela é a paisagem de 
nossa vida.

Os dois protagonistas de Medianeras vão moldando sua 
personalidade durante o filme. As escolhas que fazem para 
tentar afirmar essa identidade são motores que os levam a sair 
do casulo. O piercing e o corte de cabelo de Mariana fazem com 
que ela se sinta mais segura, consiga se livrar daquilo que a 
ligava ao passado e ter vontade de recomeçar. Quando Martín 
abre a embalagem contendo o boneco do personagem infantil 
Astro Boy – objeto que ele já tinha há anos, mas não tirava da 
embalagem devido ao fato de ser uma peça de colecionador – 
e vê o coração exposto do brinquedo, ele percebe que precisa 
mudar algo em sua vida. Depara-se, mais uma vez, com a vitrine 
que Mariana havia arrumado e decide comprar as roupas.

O amor

Vimos o quão difícil é moldar sua identidade em uma 
grande metrópole, sendo sufocado pela multidão; tentando 
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entender quem é, diante de um aglomerado de pessoas; tendo 
que conviver com as fobias, anseios e frustrações que derivam 
do fato de se entender como sendo apenas um na multidão.

De acordo com o poeta Luís de Camões [s/d], “Amor é fogo 
que arde sem se ver, ferida que dói e não e não sente”2. Como 
fazer esse fogo arder; como manter essa chama acesa diante de 
tantos desafios proporcionados pelas interações praticamente 
inexistentes; como a busca pelo amor se reinventou diante da 
modernidade? Será que likes e reações são o suficiente para 
demosnstrar o apreço pelo outro? Como se relacionar quando 
a desculpa da comodidade, que é se trancar dentro de casa e 
dentro de si, transforma-se em comodismo e o individualismo 
torna-se solidão?

Desde os tempos mais remotos, relacionar-se sempre foi 
algo de extrema importância para a humanidade, fosse por 
questão de sobrevivência, fosse para dar continuidade à raça 
humana. No entanto, ao mesmo tempo em que relacionar-se 
é essencial, também é um processo não muito confortável. A 
desconfiança e o medo são algumas barreiras que dificultam 
a interação em sociedade. Além disso, a era moderna trouxe 
consigo o legado das cidades superpovoadas, e, à medida que 
as cidades foram ficando mais povoadas, as pessoas foram se 
tornando mais solitárias. O medo constante de ser assaltado, a 
pressa, a falta do hábito de conversar com as pessoas ao redor 
têm nos transformado, cada vez mais, em ilhas.

2  Trecho da obra de Camões, retirado do site http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/
bv00 0164.pdf. Acesso em 25 maio 2020.

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv00%200164.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv00%200164.pdf
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Logo no início da trama ouvimos Martín afirmar: “faz mais 
de dez anos que me sentei em frente do computador e tenho 
a impressão de que nunca mais me levantei” (TARETTO, 2011). 
Para esse rapaz webdesigner, seu apartamento é a sua base, 
seu escritório, seu forte, e dele só sai quando houver grande 
necessidade. Trabalho, compras, relacionamento, todas essas 
atividades são mediadas pelo computador, o qual é mais uma 
das medianeras referenciadas pelo título do filme.

Como toda medianera apresentada no filme, o computador 
e a internet possuem dois viéses: metódo de separação e 
intermediador de algo. Retornando ao pensamento de Hissa 
sobre fronteiras e limites, o autor afirma que “talvez o significado 
mais decisivo de limite seja o que imediatamente conduz à ideia 
de cerceamento da liberdade” (2002, p. 19). Obviamente que, 
no contexto de sua obra, Hissa (2002) utiliza essa definição 
para falar do espaço geográfico, mas transpusemos aqui o seu 
pensamento para nos ajudar a explicar os limites impostos pelas 
relações mediadas na internet.

Vocês devem estar pensando que a internet não é um 
limite e sim uma forma de transpor a barreira da distância; 
que é, também, uma das graves imposições da modernidade 
que alargou o mundo que conhecíamos até então. Todavia, em 
Medianeras, falando especificamente do personagem Martín, 
a internet foi um dos fatores que propiciou cada vez mais sua 
reclusão.

Existem, basicamente, dois Martíns: aquele que possui 
facilidade de se relacionar na internet, conversar com as pessoas; 
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e outro recluso, que possui extrema dificuldade em falar quando 
se encontra com uma mulher pessoalmente. Tal ponto fica claro 
em dois momentos do filme; o primeiro é quando ele se relaciona 
com a passeadora de cães que, apesar de ir ao apartamento dele 
(onde os dois fazem sexo), não retorna para vê-lo no dia seguinte. 
O segundo é quando ele se encontra com Marcela – uma moça 
que havia conhecido em um site de relacionamentos. Durante 
o encontro, Martín quase não fala, enquanto a moça exercita, 
praticamente, um monólogo e, apesar de também terminar em 
sexo, os dois não tornam a se falar.

Entendemos que Martín é um fóbico social, o que justifica 
sua dificuldade em se relaciornar fora da grande rede, mas 
vemos que a tecnologia acaba amparando essa fobia social, uma 
vez que, hoje em dia, conseguimos nos comunicar, namorar, 
comer, estudar sem sair de casa. Parece mais fácil sermos quem 
somos (ou quem fingimos ser, o que é bem comum) atrás da tela 
do computador, através da qual podemos ter coragem de falar 
sobre tudo. Temos a sensação de que sabemos tudo e que somos 
muito mais “gostáveis”, bonitos, inteligentes e interessantes nas 
redes sociais.

É a voz de Mariana que indaga sobre qual seria o real papel 
da tecnologia nos dias de hoje: “tantos quilômetros de cabo 
servem para nos unir ou para nos manter afastados, cada um 
em seu lugar?” (TARETTO, 2011). Para Walter Benjamin (1995), 
a modernidade proporcionou ao homem que ele ficasse cada 
vez mais introspecto, reduzindo suas relações sociais a relações 
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de trabalho e tornando a residência uma espécie de mundo 
particular, muitas vezes impenetrável.

Pela primeira vez, o espaço em que vive o homem 
privado se contrapõe ao local de trabalho. 
Organiza-se no interior da moradia. O escritório 
é o seu complemento. O homem privado, realista 
no escritório, quer que o interior sustente as 
suas ilusões. Esta necessidade é tanto mais aguda 
quanto menos ele cogita estender os seus cálculos 
comerciais às suas reflexões sociais. Reprime 
ambas ao confirmar o seu pequeno mundo 
privado. Disso se originam as fantasmagorias 
do “interior”, da interioridade. Para o homem 
privado, o interior da residência representa o 
universo. (BENJAMIN, 1995, p. 37)

Mariana busca subterfúgios para fugir da solidão, mas, 
assim como Martín, suas experiências são frustrantes. A primeira 
vez que tenta, desiste. Após subir vinte andares até o restaurante 
no qual se daria um encontro – já que ela não entra em elevadores 
–, fica frustrada durante a relação sexual. Mesmo com tantos 
fracassos, esses personagens continuam em busca do amor. 
Insistem em resistir, assim como as plantas que crescem onde não 
foram semeadas. Para Martín, essas plantas que

brotam no cimento, crescem onde não deveriam. 
Com paciência e vontade exemplares erguem-
se com dignidade, sem nenhuma estirpe, 
inclassificáveis para a botânica. Uma estranha 
beleza cambaleante, absurda, que enfeita os 
cantos mais cinzentos. Elas não têm nada e nada 
as detêm. Uma metáfora de vida irrefreável, 
que paradoxalmente me faz ver minha fraqueza. 
(TARETTO, 2011)
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Falamos de como a cidade afeta as pessoas que nela 
habitam, sendo fator decisivo para delinear as identidades. 
Ela também se torna fundamental na construção das relações 
ou na ausência delas. Em um grande centro é comum que as 
pessoas se limitem a conhecer outras com quem trabalham ou 
que estão em seu círculo social. A correria dos dias, o medo do 
desconhecido, o cansaço – das tarefas rotineiras, do trabalho, 
do trajeto, às vezes, longo, ou de tudo isso junto – podem nos 
tornar ríspidos, desconfiados, pouco amigáveis. Muitas vezes não 
estamos dispostos a conversar com alguém que está esperando 
o ônibus ao nosso lado, ou que divide conosco o elevador, ou 
com pessoas que moram no mesmo prédio que nós. Às vezes 
podemos usar o medo e a desconfiança como uma espécie de 
escudo que nos blinda de qualquer contato com “estranhos”.

Discutimos, anteriormente, sobre o fato de Mariana usar 
as vitrines que fazia para externalizar seus sentimentos em dado 
momento. Mesmo infeliz com seu trabalho, pois não condizia 
com a sua formação, em dado momento ela percebe que está 
refletida nas vitrines: “só a luz de uma manhã tão clara me deixou 
ver com claridade o reflexo. Tarde, como sempre, percebi que 
era eu na vitrine, como um manequim: imóvel, silenciosa e fria” 
(TARETTO, 2011). É nesse momento que Mariana decide realizar 
algumas mudanças em sua vida, como se livrar de alguns objetos 
que estavam em sua casa, colocar um piercing no lábio e, o mais 
importante, ir contra as regras arquitetônicas da cidade abrindo 
uma janela clandestina localizada na parede medianera de seu 
apartamento.
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Ao mesmo tempo em que a ideia de abrir a janela ocorre 
à Mariana, ela também ocorre a Martín. A janela ilegal torna-se 
símbolo da libertação dos personagens: quando os apartamentos 
recebem a luz do sol, que não recebiam antes, a vida deles se 
ilumina. A planta de Mariana começa a brotar como um sinal 
de que as coisas podem entrar nos eixos. Enquanto ambos 
observam essa janela, a canção True Love Will Find You In The 
End começa a tocar no rádio. Eles cantam e se divertem ao som 
da música. O título da música quer dizer “O verdadeiro amor vai 
te encontrar no fim” (tradução nossa) e isso anuncia os fatos que 
seguirão ao final do filme.

Nesse momento, aquela medianera que era o elemento 
divisório torna-se o elemento intercessor. Quando as janelas estão 
abertas, Mariana e Martín olham para fora e se veem. Sentem 
um pelo outro uma certa cumplicidade – ambos são culpados 
do mesmo crime: abrir aquela janela ilegal, mas carregada de 
vida. Essa é a primeira vez que esses personagens se olham e se 
veem, uma vez que, por diversas vezes durante o filme, Martín 
e Mariana, que moram no mesmo quarteirão de Buenos Aires, 
cruzam-se na cidade, porém não se notam, pois estão sempre 
tão absortos em si mesmos, incapazes de se notarem.

Bauman (2001) discute as implicações da modernidade 
e a caracteriza como líquida, já que ela se comporta como 
os líquidos: fluida e capaz de assumir diferentes formas. Nas 
relações humanas, uma dessas implicações é o fato de as coisas 
se tornarem instantâneas e efêmeras. As pessoas estão sempre 
com tanta pressa, possuem tantos prazos para cumprir que 
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temos a impressão de que os dias se tornaram mais curtos, 24 
horas não são mais o suficiente. Nessa pressa, muitos indivíduos 
são incapazes de observar o que os cerca. A pressa, o medo, o 
não prestar atenção fazem com que os protagonistas do filme 
passem um pelo outro, no entanto não se vejam de fato.

A nova instantaneidade do tempo muda 
radicalmente a modalidade do convívio humano 
– e mais conspicuamente o medo como os 
humanos cuidam (ou não cuidam, se for o caso) 
de seus afazeres coletivos, ou antes o modo 
como transformam (ou não transformam, se for 
o caso) certas questões em questões coletivas. 
(BAUMAN, 2001, p. 147)

O primeiro encontro efetivo entre Martín e Mariana 
acontece no dia do apagão, quando se dirigem à mesma loja 
para comprar vela, a fim de iluminarem seus apartamentos. 
Acontece que, minutos antes, os jovens falavam um com o 
outro em uma sala de bate-papo na internet, entretanto, com a 
queda da energia, acabam não conseguindo trocar seus contatos 
pessoais. Na loja, não conseguem se ver por causa da escuridão, 
mas ao encostarem as mãos sentem um pequeno choque. O 
encontro de almas, porém, não acontece ali, acontece por causa 
do personagem Wally.

Dissemos, anteriormente, que Mariana era obcecada por 
encontrar o Wally. Ela o havia encontrado em diversos cenários, 
mas há anos o procurava e não o achava na cidade. Em virtude 
da sua obsessão, ela decora uma de suas vitrines com o tema 
do personagem. Martín, por sua vez, passa diante de uma de 
suas vitrines, aonde já havia passado diversas vezes, e decide 
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comprar as roupas. Quando vai embora utilizando as roupas da 
vitrine, Mariana o vê da janela, e, naquele momento, percebe 
que conseguiu encontrar o Wally na cidade. Ela desce à rua o 
mais rápido que consegue e encontra Martín. O filme se encerra 
com as imagens dos dois, no apartamento de Martín, fazendo 
vídeos para um canal do Youtube, canal que recebe o nome do 
casal.

Conclusão

A obra de Taretto pode ser considerada uma obra prima 
do cinema, discutindo em um formato leve e divertido os 
questionamentos de como o ser humano se relaciona na era 
em que as principais relações são mediadas pelo computador. 
Assim como as paredes dos prédios portenhos nos unem e nos 
separam, facilitam nossas tarefas do dia a dia, elas não são 
capazes de substituir nossa necessidade fisiológica de contato 
humano.

Durante nossa análise, vislumbramos como a cidade é 
capaz de influenciar nossas identidades e nossas relações. 
Quanto maior a metrópole, maior o distanciamento entre as 
pessoas, pois podemos sentir mais medo de sair à rua e temos 
menos tempo para admirar a beleza que nos cerca. Em diversos 
momentos da película, os protagonistas criticam a obstrução 
da visão do rio, pois há muitos prédios, fios, antenas e arranha-
céus que a atrapalham. O avanço da selva de concreto sobre os 
detalhes naturais adoece a natureza e, consequentemente, o ser 
humano.
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Pudemos entender que as diversas medianeras a que somos 
apresentados durante o filme – as vitrines, a câmera, as paredes, 
o computador – possuem dois lados. Como vimos na definição 
do termo, todas elas possuem a capacidade de mediar e separar, 
e somos nós (os seres humanos) que possuímos a capacidade de 
escolher qual o melhor uso para cada uma. Também foi possível 
entender que entre limites e fronteiras há sempre uma forma de 
transcender, há a possibilidade de atravessarmos, de chegarmos 
ao outro lado.

Para Hissa (2002), a instituição de fronteiras é um fruto 
resultante da humanidade, pois a natureza não as possui. Dessa 
forma, o teórico as entende como parte de um ato político. Da 
mesma forma são as medianeras, elas não são naturais, mas 
são impostas e também é ato humano e político transcendê-las. 
Por fim, é necessário que deixemos nossa obsessão pelo Wally, 
que abramos a janela para que a luz do sol entre e, somente 
dessa maneira, encontraremos algo superior ao que estamos 
procurando.
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CENAS DE ANA C.: MOVIMENTOS 

CINEMATOGRÁFICOS NA CONSTRUÇÃO 

POÉTICA DE ANA CRISTINA CESAR

Mariana Anselmo

A escritora carioca Ana Cristina Cesar, além de poeta, era 
tradutora, jornalista, acadêmica, crítica literária e de cinema. 
Com uma obra produzida entre os anos 1970 e o início dos anos 
1980, sua poética revela a apropriação da linguagem das várias 
áreas em que atuava. Uma incorporação não só da linguagem 
de outras áreas, mas do próprio modo do fazer poético, de 
vozes de outros poemas e autores. O empréstimo da plástica 
cinematográfica que atravessa seus poemas – como veremos 
a seguir – é perceptível nos temas (personagens, atores, cenas, 
músicas) e nos procedimentos (colagem, cenas, poemas-roteiro, 
termos técnicos do cinema).

Ler Ana Cristina Cesar – Ana Cristina, Ana C. ou A. C., 
conforme variava a assinatura em suas publicações − é ser 
interpelada e mobilizada pelo texto. A todo tempo, ela dirige-se 
diretamente ao leitor, chama-o a se movimentar, a experimentar 
o ritmo, o som, o espaço das palavras e do papel. A tensão entre 
o que é intimidade, confissão, verdade e mentira, que marca a 
poética da autora, é a armadilha do seu jogo poético. “A gente 
pode cair que nem um patinho na armadilha da intimidade, achar 
que estou revelando minha intimidade ou escondendo minha 



686
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

intimidade e não é isso, sabe? Podemos puxar outros. Ler é meio 
puxar fios, e não decifrar” (CESAR, 2016a, p. 301).

A armadilha contida na textualidade de Ana C. introduz 
seu leitor a um universo híbrido de vozes poéticas variadas (ora 
dela mesma, ora de outros) e técnicas literárias diversas (poesia, 
prosa, diários, cartas). Nesse universo não há a “Verdade com 
letra maiúscula”: a verdade – seja social, política ou íntima – 
é impossível em literatura, ela escapa; e é sob o princípio de 
que não existe uma verdade do texto que Ana C. afirma sua 
opção pela construção literária, convocando o leitor a puxar os 
significantes, associando-os a outros, formando constelações. 
Se a verdade é uma impossibilidade, a poeta opta pelo literário, 
pela intimidade fingida.

Ao convocar o leitor para puxar os fios desse tecido 
literário, Ana Cristina indica um caminho para a leitura de sua 
obra artística e teórica. Seus trabalhos acadêmico e de crítica 
exploram assuntos diversos – cinema, literatura, tradução, por 
exemplo – e evidenciam um viés essencial de seu pensamento: 
teorizar acerca de sua própria produção pelo atravessamento 
de outras obras. Enquanto analisa outros textos, teoriza sobre 
seu próprio fazer poético: Ana C. puxa os fios da malha que ela 
mesma tece, como Penélope que desmancha, à noite, a trama 
que teceu durante o dia.

A fala de Ana Cristina em depoimento concedido aos 
alunos da Faculdade da Cidade, em 1983, no curso de Literatura 
de mulheres no Brasil, sobre a leitura como o exercício de puxar 
os fios (CESAR, 2016a), mas não como um ato de decifrar o texto, 
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evidencia também sua leitura teórica, já que é Roland Barthes 
(2004), em A morte do autor, quem fala sobre o destecer-se da 
escritura:

Na escritura múltipla, com efeito, tudo está para 
ser deslindado, mas nada para ser decifrado; a 
estrutura pode ser seguida, ‘desfiada’ (como se 
diz uma malha de meia que escapa) em todas 
as suas retomadas e em todos os seus estágios, 
mas não há fundo; o espaço da escritura deve ser 
percorrido, e não penetrado; a escritura propõe 
sentido sem parar, mas é sempre para evaporá-
lo: ela procede a uma isenção sistemática do 
sentido. (BARTHES, 2004, p. 63, grifos do autor)

Ana C. é quem revela que seu processo de criação estética 
passa pela incorporação de trechos, versos, ideias de outros 
autores. Nesse mesmo depoimento, faz outras referências 
indiretas à leitura teórica de Barthes, como no comentário: 
“agora, ‘a teus pés’, como eu te disse, eu sinto como uma 
referência ao outro. Inclusive o assunto do texto é uma paixão. 
Quando você fala em ‘a teus pés’, você está fazendo ‘fragmentos 
de um discurso amoroso’”, em referência ao título do livro do 
autor Fragmentos de um discurso amoroso, publicado pela 
primeira vez em 1977, ou ainda: “todo texto desejaria não ser 
texto. Em todo texto, o autor morre, o autor dança, e isso é 
que dá literatura”, em referência ao artigo “A morte do autor”, 
publicado em 1967 (CESAR, 2016a, p. 303). Dá, também, chaves 
de leitura como o poema “Índice onomástico”, de A teus pé, 
publicado pela primeira vez em 1982, pela Editora Brasiliense, 
em que constam referências a autores e textos de que gosta.
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Em busca de compreender a dicção poética de Ana 
Cristina, Flora Süssekind (1995), no ensaio Até segunda ordem 
não me risque nada, a partir da análise de cadernos e rascunhos 
pertencentes ao acervo deixado pela autora, afirma a importância 
do trabalho de tradução na construção dessa dicção poética 
própria, chamando a atenção para o fato de que o exercício de 
tradução de alguns textos e a composição de certos poemas 
traduzidos sugerem leituras de sua própria poesia. Tendo como 
foco essa dicção, Süssekind (1995) define a poesia de Ana C. sob 
dois vieses.

O primeiro, interpretativo, toma a poesia como “arte da 
conversação”, escrita da conversação, como fala. O outro leva 
em consideração o terreno de interferências em que Ana Cristina 
desenvolve seu método poético, recorrendo a métodos alheios 
(tradução), linguagens não verbais (pictografia, desenho), diários 
de bordos e a própria reescritura de seus textos. O movimento 
em direção a uma dicção própria passa, além da recorrência 
a outros espaços artísticos, por uma série de diálogos com 
técnicas literárias distintas (prosa, poesia, ensaios pictóricos e 
gráfico-narrativos, exercícios de crítica), criando uma tensão 
entre “poesia da experiência e autorreflexão, entre dicção 
aparentemente ‘muito pessoal’ e postura quase sempre ‘em 
guarda’ [...], sobretudo quando se trata de esboçar, nos seus 
textos, um sujeito” (SÜSSEKIND, 1995, p. 10). Ainda nas palavras 
da pesquisadora:

É, pois, em meio a um burburinho, e como 
burburinho, que se apresenta esse “eu” – num 
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primeiro olhar com traços marcados, tão pessoal, 
tão confessional – que fala, e se deixa invadir por 
outras falas, nos seus poemas e nas formas breves 
da sua prosa. Numa segunda mirada, até que 
nem tão figurativo assim, crescem as zonas de 
sombra, despersonalizam-se falas, descentram-
se os “eus”, convertidos em conjuntos de 
tonalidades, vozes, modulações. Assim como a 
escrita, desdobrada necessariamente em escuta, 
conversação. (SÜSSEKIND, 1995, p. 10)

Para Italo Moriconi (2016), a poesia de Ana C. estabeleceu 
uma dinâmica das relações de som e sentido entre as frases 
poéticas, deixando transparecer um tipo de formação literária 
cosmopolita rara no Brasil:

O antiliterário era incorporado como problema 
do fazer poético. Se há vontade do literário 
efetivamente muito forte em Ana Cristina, o fato 
é que se defrontava com a necessidade histórica 
do antiliterário. Necessidade de assumir atitudes 
e temas que negassem ou desconsiderassem 
o sublime poético. Necessidade histórica 
que aproximava o clima estético dos anos 
1970 ao modernismo dos anos 1920 na 
esteira do tropicalismo dos 1960. Momentos 
dessublimadores, culturalmente revolucionários. 
Ana Cristina enfrentou essa contingência 
assumindo a lição de seu amado Baudelaire, 
paixão que roubou de Drummond e Eliot. Tentar 
o paradoxo: tornar literário o antiliterário, fazer 
do antiliterário manifestação, ainda, do belo. 
(MORICONI, 2016, p. 20)

Em ensaio publicado originalmente em 1976, no Jornal 
Opinião, Um livro cinematográfico e um filme literário, Ana 
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Cristina, atuando como crítica, comenta, especialmente (CESAR, 
2016a), duas narrativas literárias: Armadilha para Lamartine, de 
Carlos Sussekind e A festa, de Ivan Angelo. Em ambos os casos, 
a autora aponta uma aproximação entre a construção da obra 
literária e o cinema; identifica, então, um procedimento que 
denomina “cinematografização do texto literário”, a partir do 
processo de produção de sentido do texto literário, por meio da 
montagem. É a figura do narrador, ou uma espécie de ausência 
de narrador, que estrutura essas obras:

No romance de Carlos Sussekind o narrador só 
se manifesta uma vez, numa nota introdutória 
(à guisa e letreiros, onde situa os personagens). 
Depois se retira e “deixa os documentos 
falarem por si”. Sua presença estruturadora 
só se manifesta agora no silêncio das relações 
entre os dois textos, que convergem e divergem 
implicitamente. O narrador se cala de propósito, 
se recolhe de toda onipotência, em contraposição 
a uma literatura de pendor naturalista em que a 
voz do narrador sabe tudo e conta tudo. Há como 
que uma cinematografização do texto literário. 
(CESAR, 2016a, p. 203)

Tanto em Armadilha para Lamartine, em que o narrador 
se manifesta apenas uma vez, quanto em A festa, marcada pela 
mudança de focos narrativos, de narradores, e de formas de 
narrar, a cinematografização da literatura é abordada por A. 
C. como a técnica fundamental que estrutura os fragmentos 
das narrativas, já que a ausência da voz narrativa reforçaria a 
credibilidade do aspecto objetivo do que se mostra ao leitor. Essa 
cinematografização do texto literário consistiria na imitação, 
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apropriação do jeito de narrar do cinema, objetivo, dispensando 
a voz do narrador e, mesmo assim, produzindo continuidade no 
relato através da montagem.

A assimilação da forma de narrar do cinema operada 
pela literatura nas obras citadas, tal como percebida pela 
escritora, dispensa a voz do narrador naturalista, onisciente e 
em terceira pessoa, e ainda assim produz continuidade narrativa 
na montagem. O sentido se constrói por meio da montagem dos 
fragmentos e pela justaposição desses elementos sem que um 
narrador único conte o relato. O texto literário revela imagens; 
“mostra”, não conta, tomando para si a plasticidade de um filme. 
A cinematografização do texto literário é, assim, a plasticidade 
emprestada ao discurso narrativo que mostra sem narrar.

O conceito de cinematografização do texto literário por 
meio do empréstimo da técnica cinematográfica pela literatura, 
através da montagem e da multiplicação de enfoques, converge 
para o conceito de uma via de mão dupla entre literatura e 
cinema, apresentado por André Bazin, em seu ensaio Por um 
cinema impuro, de 1991.

Desde que o cinema surgiu como expressão artística, 
literatura e cinema mantiveram entre si um conjunto de relações 
sob a forma de um circuito de mão dupla: no primeiro momento, 
o cinema encontrou na literatura um modelo narrativo, que 
permitiu contar histórias através de imagens. Depois, a literatura 
– impulsionada pela vanguarda modernista – incorporou, por 
analogia, procedimentos e temas característicos do cinema, 
modificando sua própria estrutura narrativa.
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Em uma extremidade do circuito o cinema incorporava 
os traços romanescos e ganhava unidade narrativa; na outra, 
uma determinada produção literária de vanguarda modernista, 
contemporânea a esse cinema, incorporava os procedimentos 
de produção e recepção da arte cinematográfica, quer dizer, os 
“novos modos de percepção impostos pela tela, maneiras de ver 
como o close, ou estruturas de narrativa, como a montagem, 
ajudaram o romancista a renovar seus acessórios técnicos” 
(BAZIN, 1991, p. 121). Essa incorporação do procedimento e 
da recepção cinematográficos não se deu passivamente pela 
literatura, na medida em que pela escrita se criam imagens que 
ainda não haviam sido idealizadas pelo cinema contemporâneo. 
Ocorre uma soma ao repertório procedimental literário, tanto 
na poesia quanto na ficção.

A própria Ana Cristina, no ensaio citado, esclarece como se 
dá a utilização de técnicas que parecem estranhas a um espaço 
artístico específico, e que, como soluções radicais, funcionam 
como “reviravolta de uma linguagem tradicional”:

No cinema, as técnicas literatizantes sacodem 
a crença no objeto fotografado, o disfarce da 
manipulação narrativa e o enfeitiçamento das 
plateias. Na literatura, a técnica da montagem 
e da multiplicação de enfoques abre estranhos 
espaços no romance, em que o grande pai-
narrador cala e o leitor é chamado a pôr o livro 
em movimento. (CESAR, 2016a, p. 208)

Ao comentar a estrutura do livro A festa como um “livro de 
solução cinematográfica” em que “os elos narrativos são dados 
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fundamentalmente pela montagem, e não pelo discurso de um 
arquinarrador”, Ana Cristina revela, ao mesmo tempo, uma 
chave de leitura possível de sua própria obra – justamente como 
identificado por Süssekind em seu ensaio – que impele o leitor à 
quebra da passividade da leitura, e o convida a “mudar de galho 
a cada corte”, descobrir “nexos não explícitos da montagem” 
(CESAR, 2016a, p. 206).

Se, em Ivan Angelo, a autora aponta uma recusa do tom 
onipotente de um narrador único – como questionamento 
realizado pelo romance moderno às formas tradicionais de narrar 
–, na própria Ana Cristina Cesar, analogamente, observamos uma 
diluição do sujeito lírico nos poemas, em que o sentido do texto 
se dá pela montagem, articulação e justaposição de imagens.

Essa dispersão contudo não constitui um 
esfacelamento – porque a montagem as articula 
e comenta. Os textos são jogados uns contra os 
outros, diferentes perspectivas se contrapõe 
e modificam. O texto se cinematografiza para 
recusar a função onisciente do narrador.
(CESAR, 2016a, p. 207)

Tais considerações apontam para a possibilidade de a Ana 
C. crítica desvendar alguns dos artifícios da Ana C. poeta. Nesse 
sentido, este trabalho busca investigar, no texto poético da 
autora, o procedimento por ela mesmo apontado nos romances 
que analisa: a cinematografização do poema, que a autora 
detecta como modo de construção em textos literários por ela 
analisados e poderá consistir em procedimento essencial para a 
leitura crítica de sua obra poética.
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Cenas de Abril, lançada originalmente em edição artesanal 
em 1979 e incorporada por A teus pés na edição de 1982 da 
Editora Brasiliense, por exemplo, abre-se em uma panorâmica, 
com o poema:

Recuperação da adolescência
é sempre mais difícil
ancorar um navio no espaço
(CESAR, 2016b, p. 61)

A imagem de um navio ancorado no espaço abre o vazio 
para uma espécie de contemplação, convida o leitor a ser 
espectador. É assim que este adentra pela sala escura; como 
se avançasse pela sala de cinema, guiando-se por pequenas 
luzes que acompanham as escadas e fileiras; como estrelas, são 
guias para navegadores. O fim da fileira de luzes é a imensa tela 
branca ancorada no vazio, sobre a qual serão tecidas as imagens, 
as cenas de abril.

O livro segue revelando diversos empréstimos que faz 
às outras artes e as transcriações que operam a partir desses 
elementos, desde conceitos – como é o caso do próprio nome do 
livro, já que cena é um conceito do teatro, que pode designar o 
espaço utilizado para representação ou a subdivisão numa peça 
e ser apropriado pelo cinema, designando um trecho de filme 
com unidade de tempo e espaço, passando por citações diretas 
e indiretas de obras, personagens, autores, artistas (Casablanca, 
Baudelaire, Mia Farroy, King Kong, Álvares de Azevedo, entre 
tantos outros) – até os procedimentos (arpejos, odes, fotogramas, 
cortes, flashes).
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A operação poética de Ana C. construída como teia 
intertextual não é exclusividade de Cenas de Abril (1979): 
fragmentação, hibridez e, consequentemente, a plasticidade 
do cinema dão o tom da poética da autora. O livro A teus pés, 
de 1982, se fecha no “Índice onomástico”, em que figuram, ao 
mesmo tempo, referências da poesia de Ana C. e personagens 
de seus poemas: Billie Holiday, Gertrude Stein, James Joyce, 
Cecilia Meireles. E se o livro se fecha no poema-índice – nessa 
espécie de lista de nomes que, geralmente, apareceria na forma 
de elemento pós-textual (recurso estranho à poesia) – abre-se 
em um poema, sem título, cuja construção de sentido se dá, 
sobretudo, pela montagem dos versos: justaposição e colagem 
de imagens.

Trilha sonora ao fundo: piano no bordel, vozes 
barganhando
uma informação difícil. Agora silêncio; silêncio 
eletrônico,
produzido no sintetizador que antes construiu a 
ameaça das
asas batendo freneticamente.
Apuro técnico.
Os canais que só existem no mapa.
O aspecto moral da experiência.
Primeiro ato da imaginação.
Suborno no bordel.
Eu tenho uma ideia.
Eu não tenho a menor ideia.
Uma frase em cada linha. Um golpe de exercício.
Memórias de Copacabana. Santa Clara às três da 
tarde.
Autobiografia. Não, biografia.
Mulher.
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Papai Noel e os marcianos.
Billy the Kid versus Drácula.
Drácula versus Billy the Kid.
Muito sentimental.
Agora pouco sentimental.
Pensa no seu amor de hoje que sempre dura 
menos que o seu
amor de ontem.
Gertrude: estas são ideias bem comuns.
Apresenta a jazz-band.
Não, toca blues com ela.
Esta é a minha vida.
Atravessa a ponte.
É sempre um pouco tarde.
Não presta atenção em mim.
Olha aqueles três barcos colados imóveis no 
meio do grande rio.
Estamos em cima da hora.
Daydream.
Quem caça mais o olho um do outro?
Sou eu que admito vitória.
Ela que mora conosco então nem se fala.
Caça, caça.
E faz passos pesados subindo a escada correndo.
Outra cena da minha vida.
Um amigo velho vive em táxis.
Dentro de um táxi é que ele me diz que quer 
chorar mas não
chora.
Não esqueço mais.
E a última, eu já te contei?
É assim.
Estamos parados.
Você lê sem parar, eu ouço uma canção.
Agora estamos em movimento.
Atravessando a grande ponte olhando o grande 
rio e os três
barcos colados imóveis no meio.
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Você anda um pouco na frente.
Penso que sou mais nova do que sou.
Bem nova.
Estamos deitados.
Você acorda correndo.
Sonhei outra vez com a mesma coisa.
Estamos pensando.
Na mesma ordem de coisas.
Não, não na mesma ordem de coisas.
É domingo de manhã (não é dia útil às três da 
tarde).
Quando a memória está útil.
Usa.
Agora é a sua vez.
Do you believe in love...?
Então está.
Não insisto mais. 
(CESAR, 2016b, p. 9-11)

O plano inicial da cena é aberto pelos versos “Trilha sonora 
ao fundo. Piano no bordel. Vozes barganhando/ uma informação 
difícil” que compõem, por meio de cortes, vários segmentos 
de imagens: uma trilha sonora ao fundo, um piano no bordel, 
vozes negociando. O universo pop se aproxima de uma descrição 
de cena para um roteiro de filme, com indicação de cenário e 
trilha sonora; há um convite implícito à experimentação da cena 
através da sugestão do volume dos sons, a música, as vozes, o 
piano, e da aparente ausência do sujeito lírico. É pelo texto que 
se constrói o clima de suspense e subversão, pois é por meio 
dele que o leitor acessa o ambiente do poema.

Fugindo à lógica do discurso, a condução da cena se dá pela 
proposta da sensação do silêncio, “Agora é silêncio”, sintético, 
eletrônico, não natural. Secamente, as vozes, a música, o piano 
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se calam e dão lugar à ausência do som, preenchido depois 
pela ideia de “asas batendo freneticamente”, como ameaça. 
Existe, sem dúvida, uma dinâmica fragmentária incorporada ao 
poema – do piano ao sintetizador, até asas ameaçadoras – que 
remete à montagem cinematográfica: corte, colagem de cenas 
diversas, justaposição de lugares distintos. Ao mesmo tempo, 
materializa-se o processo de criação artística realizado em saltos 
e interrupções, e a ação do texto – sob direção do sujeito poético 
– é a da criação do próprio texto.

A ausência de pronome pessoal ou de verbo que indique 
a presença de um sujeito nos sete primeiros versos, em que a 
ação do poema é introduzida e caracterizada, é substituída 
nos quatro versos seguintes por uma voz que anuncia um ato 
de criação: o “primeiro ato de imaginação” é o “suborno no 
bordel”. A primeira “aparição” do sujeito lírico ocorre como voz 
de direção da cena que está se construindo concomitantemente 
à reflexão acerca da criação: “Eu tenho uma ideia/ eu não tenho 
a menor ideia”. A alternância de enfoque entre os sete primeiros 
versos e os quatro seguintes é uma fórmula que se repete ao 
longo do poema, produzindo mudança na posição ocupada pelo 
leitor diante dessa matéria. O enfoque muda, assim como muda 
a posição da câmera em um filme. Há momentos, inclusive, em 
que é dado ao leitor/espectador conhecer a voz da criação/
direção, como nos versos “muito sentimental/ Agora pouco 
sentimental”, por exemplo, nos quais o leitor é posicionado em 
um set de filmagem e assiste ao diretor orientar a elaboração da 
cena.
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A quebra de passividade da leitura, que Ana Cristina 
observa na obra de Ivan Angelo, é uma das estratégias utilizadas 
nesse poema. A leitura meramente contemplativa é rompida 
na medida em que é exigido do leitor que acompanhe as 
mudanças de foco, como se, pulando de galho a cada corte, 
pudesse descobrir “os nexos não explícitos na montagem” 
(CESAR, 2016a, p. 208), já que o texto é construído como uma 
sucessão de flashes, cenas mixadas, afirmações e falas um tanto 
desconectadas, todos separados por cortes, rupturas e vazios. A 
justaposição dessas cenas se dá sobre o vazio e o encadeamento 
se dá sobre os lapsos e, por isso, não é evidente. O poema é 
roteiro de um filme fragmentário, não linear: ele mostra, mas 
não conta (no sentido tradicional e corriqueiro do termo), não 
conduz um enredo, uma história.

Nesse sentido,
sabemos que a sucessão das partes não se 
dá de modo causal e, ainda, que dificilmente 
encontraríamos uma unidade que garantisse 
uma relação coesa e funcional entre essas partes, 
como se o todo fosse a soma transcendente de 
partes sempre a eles remetidas; sabemos que 
não se trata, tampouco, de submeter o sentido 
do poema a um significado majoritário, que 
unifique estes disparates e lhes assegure um solo 
seguro. No entanto, essas peças soltas parecem 
participar de uma tendência que compõe o todo 
do poema. De modo que essas cenas-fragmentos 
não seriam apenas retalhos arranjados ao acaso, 
mas criariam, entre si, um sentido, uma direção 
– sentido que nos faz associar os cortes a uma 
montagem. (MALUFE, 2009, p. 242)
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O paralelismo, que conecta os versos fragmentários do 
poema, revela a consciência da construção formal do texto, a 
reflexão acerca do ato de criação poética. É a montagem que 
encadeia e conecta os fragmentos poéticos, justapondo o fluxo 
de pensamento que revela vozes diversas: a certa altura, o sujeito 
lírico toma a voz da direção desse poema-roteiro. Em “Muito 
sentimental. / Agora pouco sentimental.” e em “Apresenta a 
jazz-band./ Não, toca blues com ela.” a voz do poema pertence 
ao diretor do filme fragmentário, dando a direção de atuação 
para um suposto ator (que talvez seja o próprio leitor), os versos 
se aproximam de uma indicação de roteiro.

O movimento que Ana C. cria nesse poema, a partir 
do procedimento de corte e montagem, atribui às partes 
fragmentárias do texto uma dinâmica próxima à filmagem e 
montagem das cenas de um filme. Assim, as referências ligadas 
à técnica e à forma cinematográficas, além das referências à 
temática do cinema, interferem diretamente na concepção 
poética da autora, como em “Outra cena de minha vida.”, em 
que brinca explicitamente com a forma de indicação de roteiro 
de filme:

Especialmente nos poemas que compõem a 
série “A teus pés”, do livro homônimo (de 1982, 
que reunia os três livros anteriores publicados 
em edições caseiras), o leitor se vê lançado em 
frases que parecem interrompidas pela metade, 
cruzando-se e atropelando-se num ritmo 
frenético. No corte que se dá entre palavras, 
ou entre versos, ou frases de um texto – tendo 
que esses poemas já não apresentam um gênero 
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fixo –, o leitor é lançado em inúmeros silêncios, 
não ditos instalados entre cenários, lugares, 
situações, que não se ligam, mas coexistem em 
um mesmo texto como se vindos de mundos 
distantes. (MALUFE, 2009, p. 4)

Todo o poema se articula de forma a dar a sensação de 
que o leitor está diante de um filme. Os versos “Trilha sonora ao 
fundo”, “Primeiro ato da imaginação.” e “Outra cena da minha 
vida” possuem elementos que demonstram a articulação para 
apresentar as cenas ao leitor, convidando-o a experimentar a 
sensação do corte-montagem, a mudança de uma imagem para 
a outra no momento da leitura. O uso do tempo presente e do 
indicativo também contribuem para essa sensação de movimento 
em tempo real, além da repetição de “Agora”, por quatro vezes 
ao longo do poema, como se tudo estivesse acontecendo no 
presente, diante dos olhos do leitor, como se ele pudesse assistir 
ao texto se materializando em imagem diante dos seus próprios 
olhos. Leitor-espectador.

O sujeito lírico diluído, que simula um olhar cinematográfico, 
resulta na formação de imagens ora justapostas, ora 
sobrepostas, pelo procedimento de corte e colagem, à maneira 
cinematográfica da montagem. Cinematografizasse o poema. 
Há uma espécie de ocultação e presença do sujeito lírico, que 
aparece ou desaparece conforme as mudanças de foco da 
montagem. A construção do texto poético de Ana C. se vale de 
procedimentos análogos aos apontados pelo texto crítico de Ana 
Cristina. Os fios estão puxados. Corta.
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AS METAMORFOSES DE PENNYWISE

Vitória Bueno

“Diziam que ela já estava ali desde antes de D’Iberville, antes 
de La Salle, antes dos índios e antes mesmo dos saudáveis animais e 

pássaros da floresta. Era a própria encarnação de um pesadelo, e vê-
la era o mesmo que morrer. Mas ela também os fazia sonhar, e isso 

era o bastante para lembrá-los que deviam manter distância.”
Howard Phillips Lovecraft (2020)

A Metamorfose

A palavra “metamorfose” tem sua origem na língua grega 
antiga. Seus prefixos “meta” e morfón significam “mudar” e 
“forma”, sucessivamente. Desse modo, metamorfose é o ato de 
mudar de forma. É sair de uma condição e transformar-se em 
uma outra – seja essa mudança de ordem física, moral ou até 
mesmo social.

Na literatura, não raro a questão da metamorfose vem à 
tona. E talvez o texto mais antigo que elucida o tema seja o da 
Odisseia, do poeta Homero, cujos indícios apontam que tenha 
sido composto no final do século VIII a.C.

No poema épico em questão, Odisseu, após lutar a favor 
dos gregos e obter vitória na famosa Guerra de Tróia, encontra 
alguns percalços em sua volta para casa. O herói possui a 
habilidade de enganar e mentir, com o fim de alcançar seus 
objetivos e é por isso chamado muitas vezes de “muita-astúcia” 
durante todo o texto homérico. Atena – a deusa da sabedoria, 
da estratégia em batalha, da justiça, da civilização e das artes 
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– o escolhe como protegido e o ajuda em seu retorno. Durante 
a narrativa, a deusa muda a aparência de Odisseu, conforme 
lhe é conveniente torna-o mais bonito ou mais feio, mais velho 
ou mais jovem. Além disso, ela própria se metamorfoseia em 
diversos momentos.

Odisseu no canto XVI, versos 207 a 212, fala a seu filho 
Têlemaco a respeito dos feitos da deusa Atena:

Mas sabe que este feito foi de Atena traz-butim,
a qual me torna assim como quer, pois é capaz,
ora semelhante a um mendigo, ora, de novo,
a um jovem varão com belas vestes no corpo.
É fácil para os deuses, que do largo páramo 
dispõem,
ou glorificar um homem mortal ou rebaixá-lo. 
(HOMERO, 2014, p. 436)

Antes disso, no canto X, a feiticeira Circe, assim como 
Atena, mostra seus poderes e – quando Odisseu zarpa na ilha 
em que ela reside – transforma os amigos do herói em porcos.

Uma série de outros autores também levantam essa 
temática. Dentre eles está Públio Naso Ovídio, em sua obra 
Metamorfoses – que se acredita tenha sido escrita por volta 
de 31 a.C. O poema narra diversos acontecimentos das 
personagens mais importantes da mitologia grega, assim como 
as transformações que lhes acometem. A narrativa de Ovídio 
– cuja edição utilizada do livro é de 2016 – perpassa desde os 
mitos antigos até os mitos que cercam seu tempo, e possui 
muitas vezes um tom lúdico, apesar de apresentar algumas 
lendas consideradas bastante grotescas.
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Outra obra que trata das metamorfoses é o texto de 
Franz Kafka, A Metamorfose, lançado pela primeira vez em 
1915. Esse livro, que possui um dos inícios mais icônicos da 
literatura – “Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de 
sonhos intranquilos, encontrou-se metamorfoseado num inseto 
monstruoso” (KAFKA, 1997, p. 5) –, vai tratar mais da metamorfose 
da família de Gregor do que de sua própria transformação. A 
família vai mudando seu comportamento pouco a pouco quando 
percebe que a mudança que acometeu o provedor da renda 
familiar não pode ser desfeita.

Relacionando-se a esses textos clássicos, há alguns estudos 
que analisam a metamorfose a partir da figura do monstro. O 
monstro seria o anormal, tudo aquilo que foge das leis naturais. 
A metamorfose está, então, intimamente ligada às ideias 
relacionadas ao mal.

O presente artigo pretende analisar e compreender uma 
outra metamorfose da literatura: a metamorfose apresentada 
por Stephen King em seu livro It, a coisa (2014) por meio da 
personagem Coisa – também conhecida como Pennywise – 
que se manifesta através do medo de suas vítimas. O intuito 
é observar como suas manifestações causam impacto no 
livro – visto que, nele, as diversas facetas de Pennywise são 
bem mais exploradas –, contrapondo com o foco maior que o 
palhaço possui na adaptação cinematográfica de mesmo nome 
(It: A Coisa) dirigida pelo cineasta argentino Andy Muschietti, 
lançada em 2017. Para isso, é preciso buscar estudos acerca do 
horror, dando um espaço maior para as análises propagadas por 
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Howard Phillips Lovecraft (2018) – principalmente em sua teoria 
a respeito do “horror cósmico”, apresentada por Júlio França e 
Ana Paula Araújo (2018) –, perpassando pelos textos do filósofo 
Noël Carroll (1999) e desaguando na ideia do próprio King (2012) 
sobre as três formas de manifestação do medo: terror, horror e 
repulsa.

Por fim, faz-se necessário buscar teorias sobre o cinema, 
abarcando, assim, a composição da cena e do espaço dentro da 
mídia cinematográfica, e como essa composição provoca medo 
e tensão nos telespectadores.

O horror em Stephen King

Noël Carroll (1999), em seu livro de não ficção A filosofia 
do horror ou paradoxos do coração, explica que houve uma série 
de autores que impulsionaram o consumo de histórias de terror 
na segunda metade do século XX. Com o sucesso da adaptação 
do romance de Ira Levin O bebê de Rosemary, em 1968, e da 
adaptação do romance O exorcista, em 1973, de William Peter 
Blatty para o cinema, ocorreu um aumento significativo de 
consumidores desse gênero. Assim, surgiu uma série de autores 
que marcaram e ajudaram a consagrar esse novo ciclo de horror 
– posterior à Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft, Bram 
Stoker e Robert Louis Stevenson, para citar apenas alguns, e dentre 
eles estão Robert Marasco, Jeffrey Konvitz e Stephen King.

Era muito comum os livros dessa época ganharem 
emblemáticas adaptações cinematográficas e, com elas, surgem 
leitores em busca da origem das histórias aterrorizantes que eles 
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assistiam nas salas de cinema. Segundo Carroll (1999, p. 14), a 
partir da década de 1970, o público que consumia terror “deixou 
de ser especializado, ampliou-se, e os romances de horror foram 
se tornando de acesso cada vez mais fácil”. E tratando-se de 
literatura de horror, não há talvez quem tenha produzido mais 
livros do que King.

Nascido em 1947, em Portland, Estados Unidos, King 
passou sua infância em Fort Wayne, Indiana, com a família 
do pai. Aos onze anos foi morar com a mãe em Durban, no 
Maine, estado que se mostra de grande importância para suas 
narrativas, uma vez que a maioria delas possuem como plano de 
fundo seu território. King graduou-se em Letras no ano de 1970, 
com licenciatura em inglês. Nessa época, ele já escrevia histórias 
curtas para revistas locais. Em 1973, seu romance Carrie foi 
aceito por uma editora e publicado em 1974. No ano seguinte, 
publicou A Hora do Vampiro. Começa aí a carreira de um grande 
escritor.

Até o momento, esse autor publicou cinquenta e nove 
romances, duas novelas e mais de duzentos contos, quase 
todos nos gêneros terror e fantasia. É um dos escritores cujos 
textos estão entre os mais adaptados para o cinema e para a 
televisão do mundo. Dentre as adaptações de suas obras estão: 
O Iluminado (1980), a minissérie It: Uma Obra-Prima do Medo 
(1990) e o filme It: A Coisa, um remake da aclamada minissérie, 
lançado em 2017, que conta com uma continuação lançada em 
setembro de 2019.
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As histórias e adaptações do considerado “Mestre do 
Horror” colecionam uma série de prêmios. Em 1990, a adaptação 
de It – A Coisa (1990) ganhou o Emmy de Melhor Trilha Sonora 
e foi indicada na categoria de Melhor Edição. Além disso, seu 
remake, lançado em 2017, venceu o MTV Movie & TV Awards na 
categoria Melhor Equipe nas Telas, além de ter alcançado o feito 
de longa-metragem de terror mais visto de todos os tempos. Em 
2003, King recebeu a Medalha Nacional da Fundação do Livro 
por sua contribuição à literatura americana. Em 2015, venceu 
o prêmio Edgar Award dedicado à literatura de mistério com o 
thriller policial Mr. Mercedes. Em 2013, venceu o prêmio Bram 
Stoker for Novel, com o livro Doutor Sono, uma continuação 
direta do famoso O Iluminado (1977).

Analisando todos esses dados, entende-se o motivo 
da fama e o prestígio do autor em meio à cultura pop. Mas e 
nos Estudos Literários? O que King e suas narrativas agregam 
para o meio acadêmico? Qual sua relevância? Por que estudá-
lo? Para além disso – e, desse modo, adentrando um pouco 
mais no objetivo deste artigo –, o quanto King foi influenciado 
por renomados escritores, conhecidos por construir famosas 
narrativas de horror? E o quanto ele mesmo influencia novos 
entusiastas do gênero, alcançando até mesmo produtores de 
outras mídias artísticas que não as do âmbito literário?

Com o fim de buscar responder a essas questões, é preciso 
partir da análise das narrativas que foram escolhidas para serem 
objetos de estudo deste artigo. Assim, em primeiro plano está o 
romance It, a coisa (2014), de King, e atuando como coadjuvante 

about:blank
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há a sua adaptação lançada em 2017, que contou com o roteiro 
de Chase Palmer, Cary Fukunaga e Gary Dauberman, além de 
direção do já mencionado Andy Muschietti.

It, a coisa (2014) vai narrar a história do embate entre o 
ser humano e uma criatura milenar de poderes inimagináveis. 
Sete crianças – Bill, Beverly, Ben, Mike, Richie, Eddie e Stan – 
veem-se diante de um mal imensurável, que vive nos confins da 
cidade de Derry e se alimenta há séculos de seus moradores, 
apesar de possuir um desejo mais intenso por crianças. Após o 
primeiro confronto com a Coisa, as crianças se separam, crescem, 
mudam-se e acabam esquecendo de toda a desventura vivida, 
retornando apenas 27 anos depois, após receberem a ligação de 
Mike – o único dentre elas que permaneceu em Derry –, falando 
sobre sua suspeita a respeito do retorno de Pennywise.

Nesse romance – e nas narrativas de King no geral – é 
possível encontrar algumas características interessantes. A 
que primeiro se destaca é o fato de suas técnicas narrativas 
lembrarem bastante a linguagem cinematográfica. Isso torna a 
narrativa mais cativante e faz com que o leitor crie uma relação 
mais íntima com a ação que se desenrola. Talvez esse seja o motivo 
para o segundo destaque que pode ser encontrado: King descreve 
e desenvolve o espaço de modo que ele se revela uma personagem 
de extrema importância para a produção de efeitos de sentidos na 
obra. Trata-se de um espaço vívido e próximo do leitor.

Derry, a cidade fictícia criada por King para servir de 
cenário para sua aterrorizante história, é, quando se pensa a 
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respeito, a verdadeira protagonista do romance, apesar de não 
ter sido tão explorada na adaptação cinematográfica. Ela possui 
por inteiro o aspecto de um espaço topofóbico – ou seja, um 
espaço marcado pelo medo –, já que se confunde com a própria 
Coisa, a entidade milenar que se alimenta do medo de crianças 
desde os primórdios da cidade.

As Metamorfoses de Pennywise

Além de seus livros de ficção, King também possui textos 
considerados mais teóricos, alguns nos quais discorre sobre o 
terror. Em seu livro de não-ficção Dança macabra (2012), o autor 
analisa diversas formas de entretenimento – com uma ênfase 
maior para o cinema e para a TV – que possuem o terror como 
base, em um aparato que vai desde os anos 1950 até os anos 1980. 
Esse livro discorre um pouco sobre o modo como os criadores de 
histórias de horror buscam atingir o ser humano por meio do 
medo. Segundo o autor, as manifestações artísticas que lidam 
com o terror o fazem em dois níveis: por meio do terror explícito, 
ou por meio de um terror que provoque no leitor/espectador 
um sentimento mais abstrato, sem precisar necessariamente 
materializar em sua mente algo físico. Segundo King (2012), 
o terror lida com o desconhecido e esse desconhecido tem o 
poder tanto de nos amedrontar quanto também de nos atrair. 

O autor sugere ainda, em Dança macabra (2012), três 
níveis no qual o modo terror se manifesta: o terror, o horror e 
a repulsa. O terror, para King (2012), é o medo em sua essência 
mais pura e está relacionado à relação imaginativa que o leitor/
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telespectador estabelece com o texto/motivação visual. Trata-se 
do não dito, das especulações que se cria durante a exposição 
ao objeto em questão, seja ele um livro ou um filme. O terror, 
desse modo, serve de base para o segundo nível, um pouco 
menos refinado, o horror. O horror provoca o indivíduo para 
a sensação de que algo realmente não está certo, como, por 
exemplo, a presença de seres e situações sobrenaturais. E, por 
fim, há a repulsa. A repulsa trata-se das sensações que tiram esse 
indivíduo de sua zona de conforto, colocando-o frente a frente 
com algo que lhe provoca nojo e mal-estar. Podem ser cenas 
perturbadoras ou aparições de seres repugnantes, mas também 
situações que ferem as leis morais e éticas da sociedade. Assim, 
“terror on top, horror below it, and lowest of all, the gag reflex 
of revulsion”1 (KING, 1983, sem paginação).

Para King (1983), o medo não necessariamente precisa 
estar relacionado ao sobrenatural. Às vezes, ele é de ordem 
política, econômica e psicológica. O autor explica ainda que 
cada pessoa possui seus “pontos de pressão fóbica” (KING, 2012, 
sem paginação), pontos que, se bem explorados, são capazes de 
provocar a sensação de medo.

Relevante refletir a respeito dessa fala de King, visto que, 
em It, a coisa (2014), ele trabalha os pontos de pressão fóbica 
para construir as individualidades de suas personagens, com o 
fim de tentar alcançar os pontos de pressão fóbica de seu leitor. 
A adaptação cinematográfica faz o mesmo no decorrer das cenas.

1  “no topo está o terror, em seguida está o horror, e abaixo de tudo, a golfada de repulsa” (KING, 
1983, sem paginação, tradução nossa).
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Pennywise pode ser considerado um dos pontos de pressão 
fóbica criado pelo autor tanto para atuar sobre seu leitor quanto 
sobre suas próprias personagens. Como já suscitado, um dos 
seus poderes é se transformar, e essa transformação ocorre para 
provocar medo em sua presa, com o intuito de prepará-la para 
a morte.

Há um trecho do livro no qual a própria Coisa fala sobre 
sua habilidade de estar sempre mudando. A cena em questão 
também é uma das mais famosas da adaptação cinematográfica, 
apesar de ambas possuírem diferenças e peculiaridades. Trata-
se do momento em que Beverly está no banheiro e começa a 
ouvir vozes vindas do ralo da pia. Inicialmente, são vozes de 
crianças e ela se questiona de onde elas estão vindo. Chega a 
pensar que é o filho de algum morador de seu prédio brincando 
com os canos. Mas ela então se lembra que não há crianças ali 
onde vive e, assim, sua curiosidade atinge outras proporções, 
passando para uma sensação de puro pavor, o qual é enfatizado 
quando a voz vinda do ralo da pia muda, tornando-se – como o 
próprio texto aponta – “mais engasgada e antiga” (KING, 2014, 
p. 386), dizendo para a menina que o irmão mais novo de seu 
amigo Bill, Georgie, que morrera apenas alguns meses antes, 
mandou-lhe um “oi”. Posteriormente, as coisas se intensificam, 
elevando o terror ao ápice:

De repente uma bolha vermelha surgiu no ralo 
e estourou, espirrando gotas de sangue na 
porcelana manchada.

A voz engasgada falou rapidamente […], e 
enquanto falava, mudava; agora era a voz jovem 
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da criança que ela ouviu primeiro, agora era uma 
voz de garota adolescente, agora (horrivelmente) 
se tornou a voz de uma garota que Beverly 
conhecia… Veronica Grogan. Mas Veronica estava 
morta, ela foi encontrada morta no bueiro…

– Sou Matthew… Sou Betty… Sou Veronica… 
Estamos aqui embaixo… aqui embaixo com 
o palhaço… e a criatura… e a múmia… e o 
lobisomem… e você, Beverly, estamos aqui 
embaixo com você, e flutuamos, mudamos…

Um jorro de sangue saiu de repente do ralo, 
manchando a pia, o espelho e o papel de parede 
com a estampa de sapos e folhas. Beverly deu um 
grito repentino e agudo.
(KING, 2014, p. 386, grifos do autor)

No filme, nessa mesma cena, Beverly entra no banheiro 
logo após se encontrar com seus amigos. Ela acaba de descobrir 
um cartão dentro de sua mochila e no papel há um poema de 
amor que ela pensa ter sido escrito por seu amigo Bill – verdade 
revelada posteriormente mostrando ser uma declaração de Ben. 
A menina entra no banheiro para ter privacidade, visto que sua 
relação com o pai é extremamente abusiva.

É necessário dizer que ela sofre constantemente violência 
psicológica por parte dele, que, além disso, parece ter uma 
estranha obsessão pela garota, questionando-a sempre se ela 
“ainda é sua garotinha”, uma expressão velada para “virgem”. Na 
adaptação cinematográfica, os dois moram sozinhos – diferente 
do livro, que traz sua mãe também como uma personagem.

Da banheira – lugar em que ela está sentada a fim de ler e 
reler o tal poema –, a menina escuta seu nome vindo do ralo da 
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pia. A voz pede socorro. Curiosa, ela levanta-se e aproxima-se do 
local. O que inicialmente era apenas uma voz transforma-se em 
várias, repetindo e repetindo que ali embaixo “todos flutuavam”. 
Beverly olha bem lá dentro do ralo e questiona de quem são 
aquelas vozes, as quais respondem, uma a uma, com seus nomes 
– os nomes das crianças desaparecidas da cidade de Derry. A 
menina então pega uma trena para medir a profundidade do 
cano – 7 metros. Em seguida, Beverly começa a puxar a trena, 
mas, depois de um tempo, essa aparece destruída e cheia de 
sangue. Junto com o sangue, mechas e mechas de cabelo – o 
cabelo que a jovem cortou há algum tempo, logo depois de seu 
pai tocá-lo. As mechas saltam para fora da pia e agarram-na 
prendendo-a ali, bem próxima ao ralo, que começa a jorrar muito 
sangue, manchando todo o banheiro de um vermelho vivo.

Nessa cena, observa-se o medo de Beverly. Este, assim 
como Pennywise, a partir de sua metamorfose, encontrou 
um meio de atingir a menina – uma metamorfose que acaba 
retomando a imagem de seu pai. O sangue, presente tanto no 
livro como no filme, representa a menstruação da menina – 
algo bem mais evidente na adaptação, na qual vemos o medo 
dela em deixar o pai saber do acontecimento, o que marca seu 
amadurecimento, uma passagem de menina para mulher. O 
cabelo – presente apenas no filme – trata-se de algo que ela 
decidiu arrancar, por ser um símbolo para o pai, algo de que ele 
gostava.

Pennywise não para por aí. Como a Coisa mesma diz no 
trecho apresentado anteriormente – “Sou Matthew… Sou Betty… 
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Sou Veronica… Estamos aqui embaixo… aqui embaixo com o 
palhaço… e a criatura… e a múmia… e o lobisomem…” (KING, 
2014, p. 386, grifos do autor) –, ela está sempre mudando. É o 
palhaço, é a múmia que assombra Ben, é também o lobisomem 
que tira o sono de Richie. A criatura medonha também assume a 
forma da culpa que Bill sente por ter deixado seu irmão George ir 
brincar sozinho na chuva e por ter permitido que o menino fosse 
uma de suas vítimas. Pennywise é qualquer coisa que tenha o 
poder de provocar medo.

O doutor em Literatura Comparada Júlio França (2008), 
em seu texto Terror, Horror e Repulsa: Stephen King e o cálculo 
da recepção, discorre sobre a literatura de King, apresentando 
em seu artigo diversos escritores e teóricos que, segundo 
ele, relacionam-se de alguma forma com os escritos do autor, 
mostrando o quanto King faz parte da tradição dos ficcionistas 
de horror. Sobre Lovecraft e relacionando-o às narrativas de 
King, França diz:

Para Lovecraft, as sensações relacionadas aos 
aspectos positivos das crenças em elementos 
sobrenaturais teriam sido, desde o início da 
humanidade, capitalizados e formalizados pelos 
rituais religiosos convencionais. Já os aspectos 
mais sombrios e malignos dos mistérios cósmicos 
acabaram sendo encampados pelas narrativas 
populares e folclóricas. (2008, sem paginação)

Dentro da narrativa de It, a coisa (2014) é possível fazer 
uma relação com a ideia de Lovecraft, discutida por França 
(2008), isso porque o leitor pode ser levado a emergir em uma 
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história que remete à cultura popular e ao folclore, visto que 
existe uma relação entre Pennywise e uma mitologia já há 
muito presente em nosso imaginário: a figura do Bicho Papão. 
Desse modo, o quanto a Coisa lembra essa famosa entidade? O 
quanto as sensações provocadas pela narrativa de King podem 
ser relacionadas ao imaginário popular e folclórico? Essas são 
algumas questões que emergem após o contato com a história 
de It, a coisa (2014) — não importa se esse contato é com o 
texto literário ou com a obra adaptada para o cinema.

O Bicho Papão é uma criatura sobrenatural presente 
na cultura de muitos lugares, como o Brasil, Portugal, na 
comunidade da Galiza, da Catalunha, das Astúrias, dentre 
diversas outras localidades. Na América do Norte, esse monstro 
é conhecido como The Boogeyman. Segundo as lendas, ele 
é a própria personificação do medo, podendo, assim, assumir 
qualquer forma maligna. Em cada cultura, o Bicho Papão possui 
suas peculiaridades, porém, uma é igual em todas elas: sua 
principal função é devorar crianças.

Com base em Lovecraft (2018), apresentado por Júlio 
França e Ana Paula Araújo (2018, p. 33), é preciso adentrar em 
alguns estudos levantados por ele e que hoje são popularmente 
chamados de “horror cósmico”. É um tipo de horror 
experimentado quando o leitor é confrontado por fenômenos 
que ele não é capaz de compreender. Esse sentimento advém da 
descoberta de sua insignificância diante da infinitude do universo. 
Para o autor, o “horror cósmico” é uma forma “superior” do que 
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ele chamou de weird tale, um modo fantástico muito conhecido 
pelos leitores e estudiosos de sua obra.

King é um grande leitor de Lovecraft e por isso é inegável 
que ele tenha bebido muito de sua fonte para escrever suas obras 
e isso traz à tona um questionamento: seria It, a coisa (2014) 
uma narrativa pertencente ao “horror cósmico”? E mais: seria 
Pennywise um ser comparável ao Cthulhu, a famosa criatura 
cósmica de Lovecraft? Compreende-se que a Coisa não pertence 
a este mundo, fato que pode considerá-la uma entidade cósmica. 
Seus poderes são inestimáveis e sua origem é uma incógnita, uma 
vez que são dadas muito poucas informações a esse respeito. 
Sabe-se que ela veio para a Terra bem depois que o planeta foi 
vomitado, e, dessa forma, criado por Maturin – uma criatura mais 
antiga e poderosa que Pennywise. No universo de King, Maturin 
possui a forma de uma tartaruga e é muito mencionada em It, a 
coisa (2014) – apesar de não exercer uma relevância tão grande 
para a trama. A Coisa é descrita como adversária de Pennywise:

A Coisa veio para cá bem depois que a Tartaruga 
se encolheu para dentro do casco, aqui para a 
Terra, e a Coisa descobriu uma profundidade 
de imaginação aqui que era quase nova, quase 
digna de atenção. Essa qualidade de imaginação 
deixava os alimentos muito suculentos.
(KING, 2014, p. 977)

Sabe-se também que ela assume a forma do maior medo 
de sua presa, e, desse modo, cada um a vê de uma maneira 
diferente, já que ela quase nunca mostra sua real aparência. Ao 
contrário do que muitos leitores pensam – questão reforçada 
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pelo modo como o cinema e a TV retratam a personagem – 
Pennywise não é um palhaço. Essa foi somente uma forma que 
ele encontrou para poder aparecer em público, aparência que 
acabou se tornando sua favorita.

E, nesse momento, é possível novamente levantar 
hipóteses. A personificação da Coisa em um palhaço também 
suscita reflexões. Andréia Pantano explica, em seu livro A 
personagem palhaço, que “O mundo espetacular do circo 
possibilita a inversão da ordem natural das coisas. A fim de 
apresentar o melhor espetáculo, tudo se torna absolutamente 
possível. […] A fera torna-se humana, e o homem extrapola os 
próprios limites de sua existência” (2007, p. 13-14). Percebe-se 
que o circo tanto pode trazer sensações positivas – evocando a 
diversão e o riso – quanto sensações que remetem à dúvida e à 
insegurança, visto que ali todas as convenções racionais caem 
por terra.

Ao se metamorfosear em um palhaço, Pennywise dá 
indícios de que aquele espaço se trata de um entre-lugar e 
dentro de seus limites não há distinção alguma entre o real e o 
irreal. A Coisa, então, ressignifica a atmosfera nostálgica do circo 
e do palhaço, e apresenta uma possibilidade macabra e marcada 
pelo medo.

Pennywise, na adaptação cinematográfica, provoca a 
sensação de medo antes mesmo de entrar em cena, e mais: 
sua presença muitas vezes é mais efetiva no quesito “provocar 
medo” do que muitas outras de suas metamorfoses o são. O 
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telespectador é estimulado a ficar tenso antes de vê-lo. Toda 
movimentação da câmera, com a ajuda da trilha sonora, prepara 
a quem assiste para a sua personificação efetiva. Segundo o livro 
A estética do filme (1995), de Jacques Aumont, Alain Bergala, 
Michel Marie e Marc Vernet, mesmo aquilo que não é captado 
pela câmera também está ligado à construção do espaço. 
Cabe ao espectador imaginar o que não é mostrado na tela, e 
cada um o faz a seu modo. O fato é que toda a composição do 
espaço, em It: A Coisa (2017), prepara o telespectador para a 
presença da Coisa e essa presença tem o intuito de impactar e 
amedrontar. Com seus esganiçados cabelos cor de laranja e sua 
roupa espalhafatosa, ela faz todos os olhos se virarem em sua 
direção. O diretor Andy Muschietti não poupa o telespectador 
e a apresenta da forma como é conhecida: “palhaço dançarino”, 
contracenando em cenas chocantes e violentas, dignas do nível 
de horror mais explorado por King em suas narrativas: a golfada 
de repulsa.

As diversas peculiaridades do universo cinematográfico, que 
não são possíveis de serem trabalhadas nos textos literários, são 
capazes de alarmar o telespectador de uma forma distinta da do 
romance escrito, porém não menos eficaz. Na adaptação fílmica 
It: A Coisa (2017), houve, por exemplo, uma sagaz exploração da 
capacidade do ator Bill Skarsgård (que interpreta a personagem 
Coisa) de movimentar os olhos de modo a apontá-los para 
direções diferentes. É possível notar, durante todo o filme, que 
um dos olhos de Pennywise atuam dentro da cena e se envolvem 
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com a narrativa, enquanto o outro permanece sempre voltado 
para a câmera, dando a ideia de que olha diretamente para o 
telespectador, puxando-o para dentro da cena, tornando-o 
quase parte do filme. Essa tática busca estender ainda mais a 
experiência de quem está assistindo, tornando a sensação ainda 
mais assustadora.

Atuando em conjunto com os olhos, sua boca, em 
um vermelho que lembra sangue, aparece constantemente 
salivando, provocando a ideia de uma insaciável fome. Tudo isso 
mostra o quanto a escolha de focar na metamorfose do palhaço, 
em prol de outras, faz-se efetiva. O único adendo à adaptação 
é o fato de toda a atmosfera do medo, criada por meio das 
aparições da Coisa, ser trabalhada sob o aspecto do susto, sendo 
imediata, mas não duradora. Desse modo, a repetição dessa 
tática acaba já preparando o telespectador que, depois de um 
tempo, acostuma-se à sensação, não conseguindo mais ser 
estimulado a se apavorar com as cenas.

Considerações finais

Após a análise realizada – apesar de pesquisas a respeito 
de King ainda serem embrionárias no espaço acadêmico – é 
possível vislumbrar que o autor vai adentrar cada vez mais no 
âmbito da crítica literária, tornando-se talvez, daqui uns anos, 
o que se pode chamar de “clássico” do horror. A respeito desse 
assunto, já dizia Italo Calvino que os clássicos são, dentre outras 
definições, aquelas histórias que se conhece sem nem mesmo ter 
lido. Para ele, “toda primeira leitura de um clássico é na verdade 
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uma releitura” (CALVINO, 2007, sem paginação) e, hoje em dia, 
principalmente depois do sucesso de crítica do remake de It: A 
Coisa, lançado em 2017, quem nunca ouviu falar de Pennywise, 
o “palhaço dançarino”?

Além disso, este artigo teve o objetivo de trazer uma 
análise acerca das personificações de Pennywise e sua relação 
com a sensação de medo. Desse modo, foi feito em alguns 
momentos um estudo comparativo entre alguns aspectos do 
livro versus filme, e isso sem levantar questões sobre qual tipo 
de arte é a melhor, já que se tratam de mídias diferentes e com 
particularidades que as transformam em obras distintas e únicas.

Por fim, por meio da temática “metamorfose”, foi possível 
notar as relações que existem entre os textos literários e que 
provavelmente ainda estão longe de se esgotar. Odisseia (2014), 
de Homero, de algum modo se relaciona com Metamorfoses 
(2016), de Ovídio, e esta pode ser lida com os olhos daquele 
que saboreou e ficou instigado pela ideia do “mudar de forma” 
encontrada em A Metamorfose (1997), de Kafka. Por fim, o leitor 
da trágica história de Gregor Samsa pode ler It, a coisa (2014) e 
assombrar-se com o mal a que ele se refere. São todas leituras 
distintas, mas que se ligam aparentemente por um mesmo 
elemento estético: a transformação.
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ENTRE ESPELHOS E TINTAS: UMA 

VIAGEM PELAS METAMORFOSES DE 

FRIDA KAHLO

Tamira Fernandes Pimenta

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nasceu em 
Coyoacán, no México, em 6 de julho de 1907. À frente de seu 
tempo, teve sua trajetória marcada por superações e se tornou 
uma das figuras mais fascinantes da pintura moderna com uma 
obra extremamente pessoal, que reflete suas dores, em meio 
à exaltação cultural do seu país. Frida Kahlo morreu antes de 
completar 50 anos. Nos dez últimos de sua vida, a artista 
escreveu um diário no qual documenta suas reflexões, fraquezas 
e o amor obsessivo por Diego Rivera, seu marido. Rivera foi 
um dos maiores artistas mexicanos do século XX, promovendo 
em seus murais e pinturas um nacionalismo cultural conhecido 
como mexicanidad.

Esta breve análise tem por objetivo apresentar algumas 
reflexões sobre as metamorfoses corporais presentes em O 
diário de Frida Kahlo, um autorretrato íntimo (2015), no qual os 
espaços insólitos podem ser vistos como marcas de ausência 
que a todo momento caracterizam a representação de uma 
dor imperativa na escrita de O diário e em suas composições 
pictóricas.

Assim, é oportuno dizer que, em O diário de Frida Kahlo 
e em algumas de suas pinturas, os corpos se apresentam como 



724
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

um elo de significações capazes de se metamorfosear. Nos 
delírios íntimos da pintora, esse potencial de metamorfose é 
apresentado por meio de cores intensas e de figuras que fundem 
a visão mágica da vida com as transfigurações responsáveis por 
passagens entre espaços reais e imaginários.

Enfatizamos que os mundos construídos nas composições 
da pintora, por meio dos biografemas estilhaçados e espargidos, 
evidenciam a desintegração do corpo e da alma, os quais são 
convertidos em cores e arte. Com a afirmativa reticenciosa 
“Eu sou a DESINTEGRAÇÃO...” (KAHLO, 2015, p. 1-2), única e 
potente, inicia-se a escrita de O diário, em um momento de 
grande dificuldade da vida de Frida Kahlo, e, por intermédio 
do jogo de espelhos e da pluralização de “eus” ao longo de sua 
obra, notamos os motivos para a artista escrever “Pés para que 
os quero, se tenho asas para voar” (KAHLO, 2015, p. 154). Sua 
imaginação, então, flui e nos arrebata para outras dimensões, 
e o que nos resta é contemplar e mergulhar nos multimundos e 
nas metamorfoses propiciadas pela obra e vida da pintora.

As imagens criadas por Frida Kahlo são carregadas de cores 
que se cruzam como em um sonho, no qual a realidade se imbrica 
a um universo onde reina o surreal e o onírico. A imaginação 
de Frida Kahlo é colocada em primeiro lugar como um princípio 
de devir psíquico, pelo qual há um impulso criativo. Este brota 
em suas produções por intermédio das figurações escritas e 
pictóricas que ganham vida diante das páginas em branco e da 
tela, que compõem e ordenam esses universos sonhados.
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Em O diário encontramos fragmentos de Frida Kahlo, 
passagens nas quais ela se mostra entremeada a outras, onde ela 
se apaga como num jogo de espelhos. Em relação a isso, Roland 
Barthes  afirma que “é preciso conceber o escritor (ou o leitor: 
é a mesma coisa) como um homem perdido em uma galeria de 
espelhos: ali onde a sua imagem está faltando, ali está a saída, ali 
está o mundo” (1982, p. 51).

Essa abertura que se dá para a construção de um espaço-
outro acontece pela abertura do “eu” e pela exposição ao 
irracional, o qual enseja uma absorção do real pelo mundo 
imaginário por intermédio dos sonhos e dos devaneios. Ocorre 
com tal característica a criação de um espaço ficcional que 
é regido por experiências e situações diversas, nas quais as 
possibilidades de pluralização de produção imagética e temporais 
são propiciadas. Gaston Bachelard explica o devaneio cósmico 
como um fenômeno da solidão:

É um fenômeno da solidão, um fenômeno que tem 
sua raiz na alma do sonhador. Não necessita de 
um decerto para estabelecer-se e crescer. Basta 
um pretexto – e não uma causa – para que nos 
ponhamos em “situação de solidão, em situação 
de solidão sonhadora”. Nessa solidão, as próprias 
recordações se estabelecem como quadros. Os 
cenários dominam o drama. As recordações tristes 
adquirem pelo menos a paz da melancolia. E isso 
ainda coloca uma diferença entre o devaneio e o 
sonho. O sonho permanece sobrecarregado de 
paixões mal vividas na vida diurna. A solidão, no 
sonho noturno, tem sempre uma hostilidade. É 
estranha. Não é verdadeiramente a nossa solidão. 
(2001, p. 14, grifo do autor)
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É notório como o devaneio cósmico se instaura de maneira 
elementar no universo pictórico e escrito de Frida Kahlo, na solidão 
que se mostra com aspectos pungentes e na apresentação do 
tempo como um estado de alma. Em suas produções emergem 
com aparência monstruosa aspectos que brotam de dentro de si, 
como em um pesadelo que ganha existência a partir da criação 
imagética.

A solidão vivenciada por Frida Kahlo e exposta nas suas 
telas parte do devaneio cósmico, por meio da intensificação de 
situações vividas, que é um tema tão recorrente em suas criações 
e evidencia como a solidão tem um formato discursivo e potente. 
O isolamento, desde a infância, por problemas de saúde sempre 
contribuiu para que o silêncio se instaurasse naturalmente e em 
suas telas fica explícito como ele surge de maneira arquitetada e 
metafórica, sugerido pela temática da morte.

O “silêncio” nunca deixa de implicar seu oposto 
e depender de sua presença: assim como não 
existe “em cima” sem “embaixo” ou “esquerda” 
sem “direita”, é necessário reconhecer um meio 
circundante de som e linguagem para se admitir 
o silêncio. Este não apenas existe em um mundo 
pleno de discurso e outros sons, como ainda tem 
em sua identidade um espaço de tempo que é 
perfurado pelo som. (SONTAG,1987, p. 18)

Esse som que acompanha o silêncio é composto na 
produção de Frida Kahlo por questões que atravessam suas 
memórias e mobilizam as emoções, mesmo que solitárias 
e incompreendidas, e se manifestavam na configuração de 
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como a pintora percebia o mundo, com uma abertura efetiva, 
sentimental e desfigurada que estava para além dela em um 
gesto interior e exterior.

A linguagem criada pelo silêncio resvalou o vazio com uma 
intensidade que transpassou os limites do espaço e do tempo e 
criou cenários em que se parece estar submerso em um sonho. 
Em sua maioria, esses se apresentam com aspectos que salientam 
a inquietude e a melancolia, e é sempre a partir do corpo que 
essa ambiência onírica se faz, seja em condição de luto (pelas 
lembranças da perda dos filhos e do sonho da maternidade), seja 
pelo desejo (de ser a detentora do amor de Diego Rivera).

A mistura de acontecimentos estranhos e que entrelaçam 
construções do real e do imaginário atua como um jogo no qual 
perpassam imagens e emoções pelo espelho, as quais estão para 
além do que é verificável e posto no mundo empírico.

Na composição imagética de Frida Kahlo se vê 
constantemente como as temáticas obscuras fascinam a 
pintora. É diante do espelho que a identidade imaginária, esse 
eu ficcional, constrói espacialidades de acordo com o seu estado 
emocional. O uso do espelho a transporta, assim como em Alice 
no país das Maravilhas, para outra materialidade, composta 
quase sempre por uma estética carregada de angústia. Essa é 
a contemplação que se coloca do espaço imaginado que por 
intermédio dos devaneios oferece uma escapatória ao tempo do 
mundo empírico, sendo a pintura a condição de se vislumbrar 
outras ambiências e a construção de “eus”.
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Essas construções partem da ruptura de algum elemento 
biografemático que se manifesta na distorção das perspectivas 
temporais e espaciais nas imagens criadas por Frida Kahlo. 
Nesse jogo de composições, o real é absorvido pelo imaginário 
e as projeções realizadas compreendem ações significativas no 
estatuto da função figurativa. Constrói-se a partir disso uma 
ambientação plausível para os atravessamentos do insólito 
e do onírico, os quais multiplicam a viabilidade de existência 
de personagens e dobras de si que emergem desses espaços 
verossímeis e ímpares.

Na escrita, em algumas partes de O diário, a configuração 
instaurada é de uma atmosfera de profusão de palavras, 
sentimentos que se colocam com formato inebriante, quase 
sempre de maneira estilhaçada e borrada. As figuras dispostas 
nas páginas de O diário parecem emergir de ambiências que 
fogem à compreensão comum: são deuses, figuras femininas 
vestidas com saias de tehuanas ou nuas, além de partes de 
corpos fragmentados, sendo o pé a simbologia mais recorrente.

Essas construções e desordens que se instauram explicitam 
as construções mentais e emocionais que Frida Kahlo passou 
em seus últimos anos de vida. Tais criações não interferem no 
discurso e, mesmo se apresentando de tal forma, conseguem 
fazer sentido. Semelhante ao processo onírico de composição 
pictórica de Frida Kahlo, em O sonho da razão produz monstros 
(1799), Francisco de Goya experencia aspectos similares. A 
produção de grande destaque criada por Goya compõe a série 
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Caprichos e evidencia como, por meio do sono, se está exposto 
ao irracional e ao grotesco, o que suscita identificar e criar uma 
nova leitura da realidade. Jorge Coli aponta que

a razão dorme e sua luz se apaga. Isso pressupõe, 
portanto, um esforço áspero de vigília, enquanto 
a noite, o obscuro, o monstruoso, existem por 
direito natural, prévios a qualquer racionalidade. 
Ao invés do triunfo do pensamento verdadeiro 
da razão, da claridade que invade para sempre o 
universo, o que se descobre é uma predominância 
invencível das trevas. Situação angustiada: a 
falha da vigília determina a invasão do irracional. 
Os olhos arregalados do lince nos falam dessa 
angústia: a da frágil razão que deve manter-
se alerta, embora não o consiga. Minúscula 
luz bruxuleante diante do negror espesso. Se 
notarmos bem, mesmo nas suas obras onde a 
Liberdade ou a Constituição são luminosas, essa 
luz nunca é triunfante, mas possui um caráter 
agônico, uma existência dificultosamente obtida 
diante do escuro. (1996, p. 310)

As construções de Frida Kahlo partem desse espaço 
figurado pelo sonho e como o corpo-espaço-tempo estão 
imbricados nessa cronotopia do onirismo, a multiplicidade 
de figurações criadas parte dessa invasão do irracional, que 
surge como um universo ilimitado, tanto nas criações de Frida 
Kahlo como nas de Goya. As composições imagéticas que dão 
ênfase à monstruosidade e ao grotesco revelam esse estado de 
constante melancolia no qual o teatro das ilusões é apresentado 
pelo reflexo do espelho. É necessário evidenciar que, de acordo 
com os estudos de Marisa Martins Gama-Khalil, “os processos 
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de composição de personagens relacionam-se diretamente aos 
processos de composição temporal e espacial, porque não há 
personagem se não houver para ela uma ancoragem no tempo e 
no espaço” (2018, p. 159).

Os traços da realidade se mostram por intermédio de 
ecos que reverberam em meio ao silêncio das projeções de 
si. Essas construções partem sempre da ruptura de algum 
elemento biografemático que se manifesta na distorção das 
perspectivas temporais e espaciais. O mundo real é absorvido 
pelo mundo imaginário e as projeções realizadas compreendem 
ações significativas no estatuto da função figurativa. Constrói-
se a partir disso um mundo possível para os atravessamentos 
do insólito e do onírico, que multiplicam e proporcionam a 
existência de personagens e dobras de si que emergem desses 
mundos ímpares proporcionados pela contemplação no espelho.

A consistência imagética com que são criados esses 
mundos e seus “personagens” aparece nas inúmeras criações em 
que Frida Kahlo se autorrepresenta, como observamos na tela O 
veado ferido (1946 – ver Figura 1, no Anexo). A representação 
metamorfoseada com traços humanos e de animal salienta a 
ligação da artista com a criação de mundos nos quais a melancolia 
poetiza a degenerescência tanto física quanto psíquica. Um 
cervo, com corpo animal e fisionomia humana semelhante à 
Frida Kahlo, possui em cima da cabeça uma galhada e seu corpo 
sangra, pois é trespassado por nove flechas que lhes causam 
ferimentos, o que vai ocasionar provavelmente uma morte de 
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forma lenta. Enquanto isso, o rosto permanece inalterado diante 
da dor, com uma expressão de nobreza e dignidade.

Ao assumir o corpo do animal como uma simbologia 
particular, Frida Kahlo insere nesse universo um devir animal, 
por meio do qual é retirada a individualidade do animal e a sua 
presença é corporificada com a mistura humano-animal, que 
desencadeia uma figura que se torna realmente “outra coisa” 
dentro desse cenário. Notamos, desse modo, como há nesse 
processo uma ressimbolização da existência, a qual emana uma 
multiplicidade de forças pelo corpo machucado. A imagem parece 
surgir de um cenário onírico, no qual a ambiência verde e as águas 
claras, que passam ao fundo da pintura, acrescidas da figuração 
insólita e fantástica, colaboram para essa caracterização.

Assim, Frida Kahlo busca simbolizar como se sentia nos 
lugares de alvo e presa do sofrimento. As flechas salientam 
essa dor permanente e demorada, sentida enquanto ainda se 
está vivo no processo de morrer, além de rememorar o santo 
da Igreja católica, São Sebastião, o qual também possui o corpo 
transpassado por flechas nas imagens que o representam. A 
unidade do corpo composta pela metamorfose é vista na cultura 
mexicana contemporânea como algo bastante difundido; ela se 
baseia no folclore e na cultua indígena ao utilizar componentes 
do mundo natural interconectados, o humano e o animal, pois

se supõe que os seres humanos “partilham com 
outras vidas não humanas a mesma matéria 
humana”. Por essa razão, os artistas pré-
colombianos produziam criaturas abstratas, 
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compostas, metade humana e metade animal, 
para simbolizar a ideia de continuidade e 
nascimento. (HERRERA, 2011, p. 432)

As composições imagéticas da pintora, diferente do Belo 
retratado por outros artistas, procura na desordem apresentar 
uma beleza pautada no grotesco, no onírico e no fantástico. A 
pintura A mesa ferida (1940 – ver Figura 2) apresenta bem essa 
insolitez na composição imagética do corpo que se configura 
pela presença de seres com características perturbadoras e um 
espaço que parece imergir de um sonho.

A cena parece se passar em um palco de teatro. Nele, o 
chão composto por quadriláteros dá a ideia de profundidade, as 
cortinas vermelhas têm franjas detalhadas em dourado. Parece 
haver uma encenação de um acontecimento importante: ao 
centro da mesa, sentada, tem uma mulher semelhante à Frida 
Kahlo com um único braço e esse se torna a continuação do 
braço de Nyarit (um ídolo pré-colombiano). A figura feminina 
veste roupas de tehuana, no barrado branco do seu vestido há 
um borrão de sangue que parece vir dos pés fragmentados da 
figura monstruosa que está sentada ao seu lado, um Judas, e do 
esqueleto que possui os pés que sangram.

A figura do Judas dispõe de um corpo disforme e grotesco 
em suas dimensões e composição, aparece como reflexo ou 
avesso do mundo do sonho ou da loucura e suas características 
causam um olhar de questionamento sobre a qual ambiência tal 
figura pertence. A sua cabeça é pequena e sangra; seu corpo está 
cheio de dinamites e em um abraço terno ele acolhe a figura da 
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mulher, acarretando em uma composição insólita e não familiar. 
Ademais, as figuras utilizadas na imagem pictórica partem do 
imaginário popular mexicano, como o esqueleto que acaricia 
uma mecha do cabelo da mulher. A composição imagética do 
quadro causa incompreensibilidade devido à insolitez dos 
elementos que são utilizados, como a mesa que apresenta pés 
humanos fraturados com aspecto de dissecados.

A folhagem que compõe a parte externa do espaço e o 
cervo de estimação de Frida Kahlo, El Granizo, salientam a 
ligação da pintora com a natureza e as múltiplas composições 
que não se submetem ao teste da realidade, mas surgem por 
meio da aparição de figuras do contexto cultural mexicano. 
Nessa pintura, visualizamos a presença dos sobrinhos da pintora, 
Isolda e Antonio Kahlo.

A composição de A mesa ferida (1940 – ver Figura 2) se 
assemelha à imagem de A última ceia (1495-1498), de Leonardo 
da Vinci, que representa o anúncio aos doze apóstolos que 
alguém entre eles trairia Jesus e é baseada no texto bíblico 
de João 13:21. Como a figura principal (Jesus), ao centro da 
mesa, que foi traído por um de seus apóstolos, Frida Kahlo – de 
maneira caricata e empregando elementos da cultura mexicana 
– apresenta, em A mesa ferida (1940), a metáfora de como se 
sentia traída pela vida. De acordo com Hayden Herrera,

o papel de sofredora heroica tornou-se parte 
integral de Frida: a máscara tornou-se o rosto. 
E uma vez que a dramatização da dor passou 
a ter uma função cada vez mais fundamental 
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em sua autoimagem, ela exagerava os fatos 
de seu passado, alegando, por exemplo, que 
não tinha ficado apenas um, mas três meses 
no Hospital da Cruz Vermelha. Ela criou um eu 
que era suficientemente forte para suportar os 
golpes que a vida lhe reservara; um eu capaz 
de sobreviver na verdade, transformar – aquele 
planeta desolado. (2011, p. 100)

O universo “aberto pela arte” assegura esse ir além nos 
mundos que habitam os pensamentos de Frida Kahlo, nos quais 
são traduzidos os diversos elementos que se compõem pelo seu 
olhar. Os delírios insólitos perpassam por esses espaços que são 
criados e proporcionam a representação e a ficcionalização de 
um “eu”, por intermédio das percepções desenvolvidas pela 
imaginação, que se apresentam como em um sonho, deslocadas 
e sobrecarregadas de solidão e de insolitez. Assim como vemos na 
página de O diário (ver Figura 3), que é caracterizada por imagens 
despedaçadas do corpo, com cenas que se consubstanciam, 
desencadeando uma desestruturação no imaginário corporal, 
que implica consequentemente a um retorno da expressão 
do sofrimento. O aspecto desordenado com que as partes de 
corpos estão distribuídas conduz a ramificações que parecem ter 
vida e buscam se agarrar em algo, suas pontas parecem presas.

Na parte superior do quadro há figuras disformes que 
parecem chorar e são compostas pela mescla de cores claras e 
escuras, mostrando que há algo para se ver no espaço, que é 
utilizado como um campo atemporal profundo. Os arranjos de 
acontecimentos dispostos ganham uma áurea fantástica devido 
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à combinação e à seleção tão específica de elementos. Como em 
um sonho, tudo se mescla e se junta. Walter Benjamin aponta que

a vida só parecia digna de ser vivida quando se 
dissolvia a fronteira entre o sono e a vigília, 
permitindo a passagem em massa de figuras 
ondulantes, e a linguagem só parecia autêntica 
quando o som e a imagem, e a imagem e o som, 
se interpenetravam, com exatidão automática, de 
forma tão feliz que não sobrava a mínima fresta 
para inserir a pequena moeda a que chamamos 
sentido. (1994, p. 22)

O espaço insólito criado nas combinações de Frida Kahlo 
desloca essa áurea, pois nas produções da artista parece 
irromper a todo o momento esse lugar entre o sonho e o 
devaneio como condição para se expandir ficcionalmente e por 
meio vertiginoso a sua própria realidade. O que contrastava 
consequentemente com a sua maneira particular de ver o real e 
a possibilidade de existência desses outros espaços, nos quais ela 
se ficcionalizava, se redobrava, proporcionando uma irrupção do 
insólito e a multiplicidade de opções ao se deslocar para outras 
materialidades.

Tais construções se apresentam como no Retrato de Luther 
Burbank (1931 – ver Figura 4), no qual se tem um homem plantado 
em meio a um espaço insólito e com traços grotescos. O retrato 
que Frida Kahlo pintou de Luther Burbank, em 1931, é um dos 
quadros que carrega toda a atmosfera onírica e uma construção 
espacial singular. Burbank foi um cientista que realizava diversas 
experiências com plantas e vegetais híbridos, e a pintora atribui 
à representação dele, pela forma pictórica, uma metamorfose.



736
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

Ela acoplou o corpo humano a um suporte composto 
por raízes que possuem tamanhos variados e transpassam 
a corporeidade de uma caveira, que está em um espaço 
semelhante a uma cova, submersa no solo. Na imagem (ver 
Figura 4), há a encenação de um ciclo da vida, semelhante à 
cadeia alimentar, bem como a dualidade entre a vida e a morte. 
O espaço superficial é composto por um céu azul e árvores com 
frutos, enquanto abaixo da superfície é sombreado e inóspito.

A roupa escura da figura masculina se contrabalanceia 
com as folhas verdes que ela segura, como sendo o homem 
detentor da vida nas variadas espacialidades citadas. Os 
espaços desordenados criados na obra de Frida Kahlo não se 
“enquadram” na estética do movimento surrealista, apesar 
de algumas criações conterem traços dessa estética. Muitas 
de suas telas possuem características ímpares e não notamos 
o desprendimento total da realidade, como é esperado nas 
produções surrealistas. O princípio do automatismo por si só 
fica desconsiderado até mesmo em O diário, pois, em meio à 
mistura de fragmentos de corpos e palavras, ainda é possível 
resgatar estilhaços biografemáticos na composição das imagens 
pictóricas e dos escritos.

Enfim, a heterogeneidade da obra de Frida Kahlo e as 
configurações com que são articulados os espaços heterotópicos 
e as várias possibilidades de ficcionalização demostram a 
liberdade “consciente” que a pintora possuía na feitura de seu 
trabalho. O mais significativo para Frida Kahlo não era pertencer 
a algum círculo artístico, mas fazer da arte uma tradução e um 
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espelhamento de seu olhar em relação à vida e colocar em sua 
obra estilhaços de suas memórias. Por meio da contemplação 
no espelho é que os principais espaços de fabulação, sonho e 
devaneio se instauram. Nessas configurações se enlaçam vida 
e morte, tristeza e esperança, tudo é possível. Não há, dessa 
maneira, categorização para algo tão grandioso e único como a 
arte dela e para ela.

Nessas condições, a irrealidade cria tempos e espaços 
fantásticos responsáveis pela configuração de um mundo 
sonhado, o qual proporciona possibilidades a partir da 
imaginação criante de Frida Kahlo que, sem dúvida, fornece 
composições pautadas em suas trajetórias de existência com 
elos que desestabilizam as nossas certezas em relação ao que é 
real. A dor ou o sonho?
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Anexo

Figura 1 – O veado ferido, 1946

Fonte: KETTENMANN, Andrea. Kahlo. Slovakia: Taschen, 2015, p. 74.
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Figura 2 – A mesa ferida, 1940

Fonte: PARENTE, Belisa. Da flor afloram as obras primas. ZENA. 2010. Disponível 
em: http://revistazena.com.br/belisaparente/materia/da-dor-afloram-obras-

primas/. Acesso em 15 jan. 2020.
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Figura 3 – Diário

KAHLO, Frida. O Diário de Frida Kahlo: um autorretrato íntimo. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 2015, p. 72.



742
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

Figura 4 – Retrato de Luther Burbank, 1931

Fonte: KETTENMANN, Andrea. Kahlo. Slovakia: Taschen, 2015, p. 25.



POESIA E CANÇÃO NO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO
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JORGE MAUTNER: O SUJEITO 

COMPOSTO DO “MARACATU ATÔMICO”

Ênio Bernardes de Andrade

Sujeito singular

Jorge Mautner é um dos artistas mais singulares do panteão 
de nossa canção popular. Tal especificidade advém de sua 
própria origem: enquanto a maioria dos compositores nacionais 
é oriunda de famílias brasileiras ligadas às tradições culturais 
de suas regiões de nascimento, Mautner é filho de europeus 
fugitivos do holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. 
Nasceu um mês após a chegada de seus pais ao Brasil, em 1941. 
Sua história pessoal confunde-se, dessa forma, com um dos mais 
relevantes e trágicos capítulos da história da humanidade.

Em 2006, o compositor deu a conhecer a peculiaridade 
dessa formação ao publicar o livro O filho do holocausto, no 
qual narra suas memórias e as de sua família, desde a origem 
europeia até o ano de 1958, prestes a completar 18 anos. Nessa 
narrativa da infância e da adolescência, em que revela sua 
condição de sobrevivente, surgem personagens que evidenciam 
o cruzamento de culturas que o marcaram: o pai judeu, instável 
financeiramente e de profunda formação filosófica, que o 
apresentou, desde cedo, a Nietzsche e outros tantos pensadores; 
a mãe católica, que se divorciou do pai em um tempo no qual 
essa prática era um escândalo; o padrasto, um músico erudito 
alemão, filho de nazistas, responsável por ensinar violino ao 
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futuro compositor; a babá, uma jovem negra, mãe de santo 
em um terreiro de candomblé carioca, onde a criança Mautner 
adormecia no embalo dos cantos e dos tambores.

Sua constituição originária de sujeito singular é a base de 
sua forma de ver o mundo, instaurando uma atitude integradora 
que assimila o horror de sua ascendência ao sonho real da vida 
em um país miscigenado e tropical: “eu sempre tive que conciliar 
(se isto é possível) os escombros medonhos das almas mortas 
no sangue do Holocausto com a mais aguda e estonteante 
felicidade de ter nascido no Brasil, envolto pelos batuques 
dos descendentes dos escravos que construíram esta nação!” 
(MAUTNER, 2006, p. 98).

É essa história de um brasileiro estrangeiro, o qual 
acredita no poder de conciliação entre realidades tão opostas, 
que transforma o sujeito singular Jorge Mautner em um sujeito 
composto, capaz de reunir em si mesmo as diferenças e tomá-las 
como modo de vida e de criação estética.

Da “Mitologia do Kaos” ao “Maracatu Atômico”

Partindo de sua trajetória involuntária como filho de 
fugitivos da Segunda Guerra Mundial, passando pela infância no 
colo da babá sob os encantos mágicos do candomblé, o compositor 
criou uma cosmovisão pautada na fusão criadora entre opostos, 
formulada em um pensamento filosófico presente tanto em 
sua produção como escritor quanto em suas obras cancionais. 
A essa concepção de mundo denominou “Mitologia do Kaos”, 
chegando a difundi-la em um “partido” pouco convencional:
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O Partido do Kaos representava e representa 
um esforço de vontade de absorver os opostos 
e harmonizar as dissonâncias. A sua meta era e é 
a amálgama, e neste sentido não faço mais nada 
a não ser repetir e reinterpretar a grande criação 
brasileira, que é um presente para o mundo e 
que é justamente a sua cultura, a cultura mais 
amalgamada, a própria cultura do amálgama, 
em perpétuo movimento dadivoso e criativo, 
sendo antropofágica e, ao mesmo tempo, 
reconciliadora, de permanente inclusão e sem as 
barreiras dos preconceitos.
(MAUTNER, 2006, p. 107)

Nesse sentido, podemos tomar como peça emblemática 
de seu projeto estético e filosófico a conhecida “Maracatu 
atômico”, composta em parceria com o músico Nelson Jacobina 
(seu principal parceiro ao longo da carreira), lançada no disco 
Jorge Mautner, de 1974 (e no mesmo ano por Gilberto Gil), e 
revigorada por Chico Science & Nação Zumbi na década de 1990. 
É o que buscaremos observar por meio da análise de traços 
musicais, poéticos e entoativos que formam o todo da canção.

Antes de tratar da obra, observemos o relato do compositor 
sobre o embrião de sua gênese, na narrativa de um episódio 
ocorrido vinte anos antes do lançamento do fonograma em disco:

Era o ano de 1954 e era o centenário da fundação 
de São Paulo, e nós quatro, eu, Arthur, Aguilar 
e Elisabete, fomos para a inauguração do 
Ibirapuera. A partir desse momento, um mundo 
novo se abriu para nós. Era o imenso universo 
da superdiversidade da cultura brasileira que 
penetraria para sempre em nossos corações! Sob 
uma intensa chuva de papéis dourados que eram 
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jogados lá do céu por aviões, grupos folclóricos 
com suas danças regionais se apresentavam em 
vários palcos simultaneamente para nós, que, 
embevecidos, comendo pipocas ou algodão doce, 
íamos boquiabertos de pavilhão em pavilhão rindo 
e chorando com emoção profunda, aplaudindo 
e delirando com a apresentação das congadas, 
dos jongos, dos tambores de crioula e cantos de 
mina, música mineira, música caipira, música de 
roda da Bahia, candomblé, frevos esfuziantes e 
maracatus de todos os estilos, maracatus que 
me inspiraram para fazer mais tarde o “Maracatu 
atômico”. (MAUTNER, 2006, p. 126)

Mautner demonstra seu entusiasmo diante da diversidade 
da cultura popular brasileira, com a qual certamente relacionava 
o período da primeira infância em que adormecia ao som 
dos tambores do candomblé. Em seu “discurso hiperbólico” 
(VELOSO, 2006, p. 12), o compositor destaca não uma simples 
diversidade, mas o “imenso universo da super diversidade” de 
nossa cultura. Além da referência direta a uma das expressões da 
cultura popular presentes no evento − o maracatu −, buscaremos 
analisar como Mautner e Jacobina concretizam, em “Maracatu 
atômico”, não somente a inspiração em uma linguagem popular 
específica, mas o propósito de integração harmonizadora desta 
super diversidade.

Vejamos a transcrição da letra da canção, com a devida 
ressalva de que, por não trazer em si a melodia e a performance 
vocal, mas apenas a representação gráfica de um de seus 
componentes, o texto verbal que é cantado, ela não corresponde 
à própria obra:
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Maracatu Atômico
(Jorge Mautner/ Nelson Jacobina, 1974)

Atrás do arranha-céu tem o céu, tem o céu
E depois tem outro céu sem estrelas
Em cima do guarda-chuva tem a chuva, tem a chuva
Que tem gotas tão lindas que até dá vontade de comê-las

No meio da couve-flor tem a flor, tem a flor
Que além de ser uma flor tem sabor
Dentro do porta-luva tem a luva, tem a luva
Que alguém de unhas negras e tão afiadas se esqueceu de por

No fundo do para-raio tem o raio, tem o raio
Que caiu da nuvem negra do temporal
Todo quadro-negro é todo negro, é todo negro
Eu escrevo seu nome nele só pra demonstrar o meu apego

O bico do beija-flor beija a flor, beija a flor
E toda fauna flora grita de amor
Quem segura o porta-estandarte tem arte, tem arte
E aqui passa com raça eletrônico o maracatu atômico
(MAUTNER; JACOBINA, 1974)

Do ponto de vista da gravação, as versões originais de Jorge 
Mautner e Gilberto Gil, ambas lançadas em 1974, não apresentam 
as células rítmicas e os instrumentos de percussão do maracatu, 
o que só vai acontecer em 1996, na gravação de Chico Science & 
Nação Zumbi, no álbum Afrociberdelia, quando a faixa se tornou 
um dos ícones do movimento Manguebeat. Nesse registro, 
como é característico da estética do grupo pernambucano, o 
acento de maracatu nos instrumentos de percussão se dá de 
forma integrada a instrumentos contemporâneos elétricos e 
eletrônicos, da guitarra ao sampler, conduzidos por um canto 
próximo à linguagem do rap.
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Portanto, não se pode afirmar que a composição seja, 
propriamente, um maracatu. Não se trata, tampouco, de uma 
canção que se enquadre em um gênero definido. As versões 
originais do disco Jorge Mautner (1974) e do compacto de vinil 
de Gilberto Gil do mesmo ano (posteriormente incluído no CD 
Cidade do Salvador, de 1998) são lançadas no contexto que 
costuma ser denominado “pós-tropicalismo”, dando sequência ao 
projeto de mistura, fusão e liberdade contracultural instaurado 
pelos tropicalistas no final da década de 1960. A composição de 
Mautner e Jacobina é aberta a diferentes linguagens musicais 
para se materializar nos diferentes registros, podendo revelar 
variações rítmicas e timbrísticas do samba (bossa nova, samba-
jazz, samba-rock), da linguagem pop (rock, rap) ou das tradições 
da cultura popular (maracatu, cantiga de roda).

O canto pode variar desde o registro de tonalidade mais 
aguda com melodia bem definida de Gilberto Gil, até a entoação 
mais próxima da fala em tonalidade mais grave e incisiva, como 
na performance vocal de Science. Podemos imaginar, até mesmo, 
a canção entoada em coro uníssono, sem acompanhamento 
harmônico, com o ritmo marcado pelas palmas, tal qual em uma 
cantiga de roda.

Em todos os casos, entretanto, teremos uma canção 
com andamento acelerado, na qual a melodia se desenvolve 
em notas curtas com alturas próximas, entrecortadas por 
consoantes percussivas. Isso a situa, conforme a teoria semiótica 
de Luiz Tatit no campo predominante da “tematização”, no 
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qual “a tematização melódica é um campo sonoro propício às 
tematizações linguísticas” (1996, p. 23). As canções temáticas 
correspondem a formas nas quais o cancionista (termo criado 
pelo teórico) costuma exaltar um tema em gêneros dançantes 
e celebrativos, por meio de “movimentos de concentração, 
involução e tendência à aceleração” (TATIT, 2016, p. 55), nos 
quais há “só celebração dos encontros e satisfação pelas uniões” 
(2016, p. 56).

A entoação melódica da canção em andamento acelerado 
revela, antes mesmo da apreensão do sentido verbal, que 
“Maracatu atômico” é obra voltada à celebração de um tema, 
cujo título antitético poeticamente sintetiza. Trata-se de um 
ícone do movimento de harmonização dos contrários proposto 
pela “Mitologia do Kaos”: sua liberdade está alicerçada no 
relativismo de Einstein e no som da batucada deste Brasil-
Universal (MAUTNER, 2006, p. 108). A expressão poética 
“Maracatu atômico” reúne, assim, a junção de duas metonímias 
que incorporam o impulso libertário de união das diferenças 
proposto por seu compositor: “maracatu” para a cultura das 
batucadas, “atômico” para a ciência de Einstein.

Do substantivo composto ao devaneio poético

“Maracatu atômico” (1974) é constituída por quatro 
estrofes que repetem a mesma métrica poética e melódica, com 
algumas variações sutis. Entoando circularmente a tematização 
melódica, cada conjunto de dois versos tomará como tema, do 
ponto de vista verbal, um objeto cujo nome é um substantivo 
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composto: “arranha-céu”, “guarda-chuva”, “couve-flor”, “porta-
luva”, “para-raio”, “quadro-negro”, “beija-flor” e “porta-
estandarte”, este último culminando em “maracatu atômico”, 
que surge como uma espécie de novo substantivo composto, 
inovação que sintetiza todos os anteriores. Sendo um texto 
criado para a expressão oral, alguns substantivos são cantados 
fora da norma escrita culta: “porta-luva”, e não “porta-luvas”, 
“para-raio” e não “para-raios”. O uso do plural normativo 
comprometeria sensivelmente a fluência do texto cantado.

O substantivo composto é uma forma linguística que 
carrega em si mesma a própria ideia de amálgama, reunindo 
dois vocábulos que se fundem em um só, podendo juntar 
dois diferentes substantivos (“couve-flor”), um verbo e um 
substantivo (“arranha-céu”), um substantivo e um adjetivo 
(“quadro-negro”), sempre criando um novo objeto, diferente dos 
seus componentes originários. O substantivo composto é, dessa 
forma, adotado como materialização linguística do amálgama 
criador.

A abordagem de cada um desses substantivos compostos 
também seguirá um percurso em comum ao longo das estrofes. 
Após a apresentação de cada um, é evocado seu sentido 
esquecido pelo desgaste do uso da linguagem corrente, um 
sentido óbvio e primeiro, relacionado às partes componentes do 
todo de cada expressão. Com isso, cada substantivo abandona o 
campo banal da fala corrente, passando a formar uma imagem 
estendida de si mesmo, para fora (“atrás do arranha-céu tem o 
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céu”; “em cima do guarda-chuva tem a chuva”) ou para dentro 
(“no meio da couve-flor tem a flor”; “dentro do porta-luva tem 
a luva”).

O movimento iniciado com a apresentação do objeto, 
seguido da expansão de sua imagem, é sempre sucedido pela 
repetição do final dos versos (“tem o céu, tem o céu”; “tem 
a chuva, tem a chuva”). Esse recurso de repetição é um dado 
que remete às cantigas populares, nas quais é comum o eco do 
encerramento dos versos, facilitando a memorização e o canto 
coletivo. Trata-se de um procedimento que evoca na obra sua 
porção “maracatu”, compreendido como representante das 
culturas populares e dos batuques. A repetição lúdica é uma 
espécie de brincadeira, que abrirá o território para o verso que 
se segue.

O movimento expansivo das imagens derivadas do 
substantivo composto no primeiro e terceiro versos de cada 
estrofe se ampliará nos versos seguintes, o segundo de 
cada dístico. O sentido primeiro do substantivo composto, 
prolongado em imagem mais aberta ou fechada e celebrado 
pela repetição ritual do canto, se abrirá ainda mais: das imagens 
para a imaginação, numa “ação construtiva do devaneio poético” 
(BACHELARD, 1988, p. 10).

É assim que para além do arranha-céu e do céu surge um 
“outro céu sem estrelas”; que a chuva que expande a imagem do 
guarda-chuva passa a ter “gotas tão lindas que até dá vontade 
de comê-las”; ou que sobre a imagem das luvas esquecidas no 
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porta-luvas irrompe a figura de “alguém de unhas negras e tão 
afiadas”; ou, ainda, que do estático quadro-negro brote o gesto 
afetivo do cantor romântico: “e eu escrevo seu nome nele só pra 
demonstrar o meu apego”.

É desse impulso de devaneio poético que emana o 
movimento que culmina na imagem síntese do título: “e aqui 
passa com raça eletrônico o maracatu atômico”. A imagem 
conciliadora é a criação de um novo mundo partilhado pela voz 
poética:

O devaneio poético nos dá o mundo dos mundos. 
O devaneio poético é um devaneio cósmico. É 
uma abertura para um mundo belo, para mundos 
belos. Dá ao eu um não-eu que é o bem do eu: o 
não-eu meu. É esse não-eu meu que encanta o 
eu do sonhador e que os poetas sabem fazer-nos 
partilhar. (BACHELARD, 1988, p. 13)

O percurso de construção dos sentidos, comum em todas 
as estrofes, desenvolve, assim, um trajeto em que parte do 
plano dos objetos concretos com características de dualidade 
amalgamada, os substantivos compostos; detém-se a um 
reconhecimento desses objetos para além do sentido desgastado 
da linguagem corrente; celebra o objeto-tema pela repetição do 
canto; abre um espaço subjetivo de devaneio poético em que 
imagens inesperadas são construídas a partir do substantivo 
composto originário.

A subjetivação da realidade objetiva pelo devaneio 
poético se alinha aos anseios contraculturais de libertação 
característicos da década de 1970 no Brasil, e do contexto pós-
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tropicalista no qual se insere a canção. Essa libertação, por meio 
de uma linguagem estética que harmoniza as diferenças, opõe-
se à realidade objetiva e desgastada do mundo prático, voltado 
para o trabalho. Trata-se de uma contraposição do princípio do 
prazer (estético) ante o princípio da realidade, numa linha de 
pensamento contracultural alinhada às proposições de Marcuse, 
um dos principais filósofos utilizados na fundamentação da 
contracultura dos anos 1960 e 1970:

Obviamente, a dimensão estética não pode 
validar um princípio de realidade. Tal como 
a imaginação, que é a sua faculdade mental 
constitutiva, o reino da estética é essencialmente 
irrealista; conservou a sua liberdade, em face do 
princípio de realidade, à custa de sua ineficiência 
na realidade. [...] Perante o tribunal da razão 
teórica e prática, que modelou o mundo do 
princípio de desempenho, a existência estética 
está condenada. Contudo, tentaremos mostrar 
que essa noção da estética resulta de uma 
repressão cultural de conteúdos e verdades 
que são inimigos do princípio de desempenho. 
[...] Essa tarefa envolve a demonstração da 
associação íntima entre prazer, sensualidade, 
beleza, verdade, arte e liberdade.
(MARCUSE, 1975, p. 156)

A dimensão irrealista do campo estético, oposta ao princípio 
da realidade, é convergente com a natureza do devaneio:

Mas o devaneio, em sua própria essência, não nos 
liberta da função do real? Se considerarmos em 
sua simplicidade, veremos que ele é o testemunho 
de uma função do irreal, função normal, função 
útil que protege o psiquismo humano, à margem 
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de todas as brutalidades de um não-eu hostil, de 
um não-eu estranho.
(BACHELARD, 1988, p. 13, grifo do autor)

O devaneio poético é, dessa forma, materialização da 
essência irrealista da arte, praticada e celebrada na canção 
(“quem segura o porta-estandarte tem arte, tem arte”). 
Tomada como tema e como prática, a abertura para o campo 
da imaginação se apresenta como gesto de liberdade contra a 
repressão imposta pela realidade, numa atitude necessária para 
a harmonização dos contrários, que assumem função criadora e 
renovadora.

Não por acaso, Caetano Veloso (1997, p. 442-445) 
define Mautner como um “irracionalista radical”, “exemplo de 
indivíduo rebelde que, ao invés de adequar-se às convenções e 
ao mercado, seria sempre seu crítico”. Essa crítica, vinda de um 
irrealista irracionalista, jamais se pautará nos argumentos da 
razão, preferindo os desvios do devaneio para construir novos 
sentidos e possibilidades de visão de mundo. É esse irracionalismo 
irrealista do devaneio poético que age como combustível para a 
explosão do “Maracatu atômico”.

O rito em círculos

Retomando o campo da melodia entoativa, cabe observar 
que o princípio conciliador celebrado em forma de tematização 
carrega em si o seu oposto complementar, que corresponde, 
conforme os estudos de Tatit (1996, p. 23), à “passionalização”. 
Ao contrário das canções temáticas, no universo das canções 
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passionais verificamos andamentos desacelerados, vogais que 
se prolongam e melodias que ampliam suas alturas para notas 
mais agudas. Ao invés da celebração em conjunção ao tema, o 
que predomina é a falta e o sentimento de carência.

Como dissemos, “Maracatu atômico” é uma canção 
predominantemente temática. Mas, ainda conforme o 
semioticista,

o pleno funcionamento da linguagem cancional 
se dá evitando a saturação ou extinção das duas 
modalidades melódicas. [...] Tanto as melodias 
temáticas quanto as passionais trazem recursos 
complementares que, por um lado, atenuam suas 
próprias características centrais, e, por outro, 
convocam traços do modelo oposto.
(TATIT, 2016, p. 58, grifos do autor)

Um desses recursos complementares se dá no 
“desdobramento melódico” da canção, como podemos observar 
no ponto exato do meio das estrofes de quatro versos, entre o 
final do segundo e o início do terceiro. Interrompendo a dinâmica 
percussiva das vogais curtas cortadas pelas consoantes, o 
segundo verso é sempre encerrado pela ampliação da duração 
da vogal tônica da última palavra: o “e” de “estrelas”, o “o” de 
“sabor”, o “a” de “temporal”, o “o” de “amor”. Tal extensão 
coincide com o encerramento da palavra que conclui a imagem 
expandida pelo devaneio poético diante do objeto: do “arranha-
céu” às “estrelas”, do “para-raio” ao “temporal”. O canto, pela 
duração da nota prolongada, estende-se em conjunto com a 
imagem ampliada.
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Outro recurso complementar de passionalização se 
apresenta no verso seguinte, o terceiro de cada estrofe, por meio 
da elevação da altura melódica do segmento de notas. Logo após 
a vogal estendida, a sequência de objetos tematizados ganha 
um reforço emotivo que a afasta da mera enumeração. Assim, 
o modo de cantar do terceiro verso de cada estrofe é diferente 
do primeiro (embora escritos apresentem a mesma estrutura), 
atenuando a tematização e acentuando o dado emotivo, que já 
havia sido deflagrado no encerramento do verso anterior pelo 
canto prolongado da vogal.

Após essa acentuação passional complementar (ou 
atenuação temática), a harmonia abandona o ciclo de dois 
acordes que estrutura a canção, passando por uma sequência 
harmônica com acentos rítmicos que preparam a resolução do 
último verso, criando “expectativa para um retorno confortante 
à sonoridade assimilada” (TATIT, 2016, p. 59). Na conclusão das 
estrofes, a canção se reinicia, retomando o ciclo da tematização. 
Em processo de conciliação dos contrários, a canção temática 
assume os traços passionais que se manifestam no meio de cada 
estrofe, ponto que marca a metade do círculo a partir do qual será 
retomado o percurso rumo à estabilização celebrativa do tema.

Um dado relevante em “Maracatu atômico”, por se tratar 
de uma canção de predominância temática, é a ausência de 
um refrão, como se verifica na transcrição da letra. Refrão se 
constitui como porto seguro para o qual retornam as canções 
temáticas após suas variações em estrofes ou desdobramentos 
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melódicos. Embora não o verifiquemos na transcrição da letra, 
esse “retorno confortante” ao final de cada estrofe, marca do 
refrão, acontece por meio da volta do ciclo de dois acordes, base 
sobre a qual se desenvolve a celebração do canto. A recorrência 
harmônica se encarrega de marcar o retorno ao centro da 
canção.

Mas a versão que, em um primeiro momento, tornou-se 
mais conhecida foi a de Gilberto Gil, dada a maior exposição do 
intérprete. Nela, o retorno que se repete a cada retomada do 
círculo harmônico que encerra as estrofes inicia-se pela frase 
melódica do contrabaixo e da faixa grave do piano, respondida 
por um canto de sílabas sem significação em língua portuguesa: 
anamauê ô (que na versão de Science é reforçado e continuado: 
aêa, aê). O próprio Mautner passa a adotar essa vocalização nas 
apresentações ao longo de sua carreira. Aparentemente não 
constante da composição original, esse canto ficou impregnado 
à obra de tal modo que não costuma ser lembrada sem que ele 
seja entoado.

Cantada sobre uma base moderna em seu tempo, seja 
com Gil ou Science, essa vocalização − que para o ouvinte é 
desprovida de um sentido definido − acaba por concretizar-
se como mais uma das materializações sonoras da ideia de 
um “Maracatu atômico”. A voz nos remete aos cantos tribais 
ritualísticos das culturas indígenas ou negras, tais quais os do 
terreiro de candomblé onde adormecia o pequeno Jorge. Trata-se 
de uma forma de vocalização na qual “a voz ultrapassa a palavra”, 
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em um percurso no qual “as emoções mais intensas suscitam a 
voz, raramente a linguagem: além ou aquém desta, murmúrio 
e grito [...], explosão do ser em direção à origem perdida: ao 
tempo da voz sem palavra” (ZUMTHOR, 2010, p. 11). Esse canto 
sem sentido é campo de expressão do universo mágico da 
imaginação, oposto à racionalidade pragmática.

Se no início da canção o canto tribal surge como introdução 
e prenúncio do que virá, a cada final de estrofe constitui-se 
como celebração do que foi cantado, ao mesmo tempo em que 
prepara um novo festejar. A conclusão das estrofes sempre volta 
ao início, em ciclos, tornando eterno o rito do canto entoado pelo 
conjunto das vozes. A própria sequência das estrofes acentua 
esse caráter circular, uma vez que não há uma série lógica de 
encadeamento. Na versão de Science, por exemplo, a estrofe 
final se transforma em estrofe de abertura, como uma evocação 
da canção-rito que se iniciará.

Seja qual for o intérprete, em shows nos quais “Maracatu 
atômico” é apresentada é comum a manifestação espontânea do 
canto coletivo a cada retorno circular das sílabas desprovidas de 
sentido, em um ritual que integra público e artista em um mesmo 
corpo vocal. Esses espetáculos, com modernos equipamentos 
de sonorização e iluminação, transformam-se, nesse ato, em um 
terreiro contemporâneo de celebração. Anamauê ô se converte 
em refrão sem sentido verbal, o qual, prescindindo do significado 
das palavras, alcança sentidos profundos pela voz, tematizando 
e sintetizando todo o conceito de diversidade criadora que 
sustenta a canção.
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Sujeito composto

Jorge Mautner é um sujeito singular que, acreditando na 
força de uma cultura plural, converte-se em um sujeito composto. 
Sua concepção sobre o amálgama que reúne as diferenças e cria 
novas configurações de mundo, convertida nos objetos artísticos 
que elabora, ajuda-nos a perceber nossa realidade e arte com 
outro olhar sobre quem somos, sobre nossa forma de ver e 
interpretar, e sobre o Brasil, como bem observa Caetano Veloso, 
no Prefácio ao livro de memórias do compositor:

Eu próprio tenho dito e escrito que o Brasil 
precisa tornar-se o mais diferente de si mesmo 
para poder encontrar-se. Mautner me parece 
personificar essa equação. Sua ligação direta com 
os temas mundiais, fugindo do Brasil fechado em si 
mesmo que todos cultivamos; sua assintonia com 
a bossa nova e a poesia concreta [...]; seu amor 
sério pelo rock, precoce, mundialmente pioneiro, 
pré-Beatles; tudo isso faz dele antibrasileiro. E no 
entanto o resultado final é sempre um samba-
exaltação, nascido não apenas da gratidão de 
vítima salva pela generosidade natural de um país 
continente à deriva, mas da capacidade profunda 
de ver os grandes bens ocultos em nossas 
misérias. (2006, p. 12-13)

“Maracatu atômico”, um dos ápices do encontro entre Jorge 
Mautner e Nelson Jacobina, é uma canção capaz de condensar 
essa diferença que culmina em celebração renovadora de sua 
própria diversidade. O título, coincidente com o encerramento 
do texto cancional, figura como mote e consequência do 
desenvolvimento musical, poético e entoativo da canção, 
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materializando a síntese dos contrários almejada por Mautner: 
cultura e ciência, tambores e teoria da relatividade, origem e 
futuro, canto tribal e música pop.

Tal fusão é fundada em um princípio de liberdade estética 
oposta às amarras da racionalidade objetiva e pragmática, 
possibilitando que ordinários substantivos compostos expandam 
seus sentidos para dentro e para fora de si próprios, alcançando, 
pelo devaneio poético, a harmonização dos contrários convertida 
em força criadora e renovadora. Ou, ainda, que o canto ritualístico 
e circular se perpetue em um universo contemporâneo de discos 
e shows sustentados pelo engenho tecnológico.

Esse amálgama resultante é composto por seres, objetos 
e pensamentos que, sem deixar de conter as partes originárias, 
constituem-se como nova unidade. “Maracatu atômico”, 
expressão cancional da “Mitologia do Kaos”, é universo recriado, 
que concilia o aparentemente inconciliável. Renova, pela 
celebração ritualística que ultrapassa a racionalidade lógica, o 
que já existia diante de nós, mas não percebíamos, e cria novos 
mundos.
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A CHAVE MESTRA DO RAP: O 

CONTEMPORÂNEO NA VOZ DE BACO 

EXU DO BLUES

Léa Camila de Souza Ferreira

“Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu 
tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro.”

Giorgio Agamben (2009)

Introdução

Quando se trata da sociedade ocidental, é comum a ideia de 
linearidade cronológica difundida no século XIX. A história seria 
apenas um conjunto de eventos que se dão em um determinado 
espaço de tempo entre o passado e o presente, o qual avança 
contínua e desenfreadamente para o futuro. Contudo, com a 
chegada do século XX, essa proposta passou a ser questionada 
juntamente com suas debilidades e os apagamentos que 
provocava.

Em seu livro Infância e História (2005), Giorgio Agamben 
já apontava para a necessidade de uma revolução em relação à 
temporalidade, ao sinalizar que a ideia de origem marcada como 
um ponto em uma cronologia, ou seja, como uma causa inicial 
que separa no tempo um antes e um depois, era ineficiente 
quando pensada em relação às ciências humanas. Como “A 
origem de um tal ‘ente’ não pode ser historicizada porque ela 
própria é historizante; é ela que funda a possibilidade de algo 
como uma história” (AGAMBEN, 2005, p. 118, aspeamento do 
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autor), ou seja, ela é própria e diretamente constitutiva do 
humano. O que se propunha como mudança, então, não era a 
propriedade metafísica do conceito de tempo, mas sim a nossa 
experiência em relação a ele.

Nitidamente ancorada no pensamento benjaminiano, e 
diferente de apenas uma sobreposição de fatos consecutivos, 
essa ideia daria lugar a uma leitura da história sempre a partir 
de uma constante interrupção da cronologia por um tempo 
ou outro. Somente assim seria possível, então, vislumbrar as 
sombras deixadas no presente, aquilo que para Agamben é 
chamado de Contemporâneo.

No ensaio O que é o contemporâneo? (2009), o autor 
declara que “A contemporaneidade, portanto, é uma singular 
relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo 
tempo, dele toma distâncias; mais precisamente, essa é a relação 
com o tempo que a este adere através de uma dissociação e 
um anacronismo” (AGAMBEN, 2009, p. 59). Procedimentos 
necessários, como veremos mais adiante, para se desbravar o 
caminho em direção à arqueologia daquilo que no presente não 
podemos viver e que, por vezes, não vimos quando observado:

É nesse sentido que se pode dizer que a via de 
acesso ao presente tem necessariamente a 
forma arqueológica que não agride, no entanto, 
a um passado remoto, mas a tudo aquilo que no 
presente não podemos em nenhum caso viver 
e, restando o não-vivido, é incessantemente 
relançado para a origem, sem jamais poder 
alcançá-la. Já que o presente não é outra coisa 
senão a parte de não-vivido em todo vivido, 
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e aquilo que impede o acesso ao presente é 
precisamente a massa daquilo que, por alguma 
razão (o seu carácter traumático, a sua externa 
proximidade), neste não conseguimos viver. A 
atenção dirigida a esse não-vivido é a vida do 
contemporâneo. E ser contemporâneo significa, 
nesse sentido, voltar a um presente em que 
jamais estivemos. (AGAMBEN, 2009, p. 70)

Nesse sentido, para expressão da arte, contemporâneo se 
torna tanto uma ação política que se relaciona com as relações 
de poder de diferentes tempos no não-vivido, quanto um 
movimento constante de um retorno que não para de se repetir.

A anunciação de um projeto maior: um presente em 

que jamais estivemos

Muito além das restrições delimitadas pelas clássicas 
correntes literárias, o contemporâneo se mostra como um 
lugar das múltiplas possibilidades, assim como os sujeitos que o 
constituem e conjuntamente são constituídos por ele de várias 
faces, seja no aprofundamento de uma escrita autobiográfica, 
seja na exploração das novas identidades historicamente 
silenciadas, como o negro, a mulher, o pobre, o marginalizado 
etc.

Com o contemporâneo, essas identidades ganham 
voz e adicionam à equação literária pluralidade e o peso da 
experiência em um processo de escrita que se confunde com 
o próprio testemunho. E nesse ponto, como ressalta Diana 
Klinger (2012), marca uma das maiores distinções em relação 
à escrita do século XIX (e arrisco dizer também XX) ao mostrar 
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que agora “a memória não é mais um dispositivo ao serviço da 
conservação dos valores de classe, mas, pelo contrário, funciona 
como testemunho e legado de uma geração que precisamente 
teve um projeto de mudança de valores” (KLINGER, 2012, p. 57).

Longe de determinar uma origem, mas consciente das 
fissuras do presente, esse projeto pode ser antevisto já nos 
ideais transgressivos dos anos 20. Com o modernismo, ainda 
que de forma ambiciosa, é dado início à tentativa de estender as 
questões sobre quem, como e o que se escreve, recapturando 
uma experiência da temporalidade não só pelos sujeitos, mas 
também em relação às textualidades em que ela viria a ser 
inserida, como aponta Haroldo de Campos:

Ao projeto totalizador da vanguarda, que, no 
limite, só a utopia redentora pode sustentar, 
sucede a pluralização das poéticas possíveis. 
Ao princípio-esperança, voltado para o futuro, 
sucede o princípio-realidade, fundamento 
ancorado no presente. Uma poesia do “agora”, 
uma poesia “do outro presente” e da “história 
plural”. (1997, p. 268, grifos do autor)

Essa declaração de Campos (1997) se encontra com o 
pensamento de Agamben (2009) ao marcar a diferença entre a 
dialética de retorno e uma ação regressiva. Para ambos, não se 
poder falar em condições perdidas na história ou em formas de 
substituição de realidades já contadas. Assim, ao contrário de 
subtrair, o contemporâneo vem para ampliar.

Esta poesia da presentidade, no meu modo de 
ver, não deve, todavia, ensejar uma poética da 
abdicação, não deve servir de álibi ao ecletismo 
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regressivo ou à facilidade. Ao invés, a admissão 
de uma história plural nos incita à apropriação 
crítica de uma “pluralidade de passados”. 
(CAMPOS, 1997, p. 269, grifo do autor)

Em meio a essa revolução, o rap surge como um espaço de 
enunciação para essas pluralidades de passados e oferece a este 
e outros tempos um novo tipo de narrativa capaz de alcançar 
“outros presentes”. Como o próprio significado da sigla, Rhythm 
And Poetry, ritmo e poesia convergem, a partir da oralidade, 
para a criação de um tratamento específico do texto literário, 
com o qual transforma o modo de escrita e o modo de leitura. 
Ao ampliar a luz às novas identidades.

A chave mestra abre as portas

No objeto pelo qual nos cabe discorrer, temos o rapper 
Baco Exu do Blues como sendo um daqueles que mantêm 
uma singular relação com o seu e outros tempos e que, por 
deslocamento e dissociação, ainda são capazes de enxergar 
a descontinuidade do presente. Com sua obra sendo, assim, o 
exemplo de arcabouço propício para análise do contemporâneo.

A voz: Baco Exu do Blues

Nascido na Bahia, mais precisamente em 1996 na cidade de 
Salvador, Diogo Álvaro Ferreira Moncorvo é também conhecido 
como o cantor e compositor brasileiro Baco Exu do Blues. 
Diagnosticado ainda na infância com uma singular hiperatividade, 
o cantor sempre esteve em contato constante com a arte. Sua 
mãe, professora de Literatura, foi colaboradora direta para esse 
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interesse. Enquanto crescia, Baco se dividia entre o hip-hop e 
o pagode da Bahia, também influenciado pelas vertentes do 
blues e da soul music, juntamente com referências regionais do 
rap nacional, como o grupo Racionais Mc’s e o cantor Don L, 
conhecido pelo seu protagonismo na cena do rap nacional. Já na 
adolescência, Baco integrou o coletivo Oldisgraça, formado por 
um grupo de amigos músicos da Bahia, no qual se aprofundou 
em suas raízes regionais e passou a produzir autoralmente um 
conjunto de materiais que misturava influências conceituais e 
identitárias da região.

Em 2016, em parceria com o rapper Diomedes Chinaski, 
membro fundador do Coletivo Chave Mestra1, lança o que viria 
a ser o estopim de sua carreira:“Sulicídio”, faixa independente 
na qual o cantor lança mão de fortes críticas ao cenário do rap 
nacional, que, até então, dividia-se entre os estados do Rio de 
Janeiro e São Paulo. Na música, Baco reproduz a atmosfera 
de disputa entre cantores das diferentes regiões do país, 
ao denunciar a alta concentração de recursos da indústria 
fonográfica e a invisibilidade regional das vozes originárias da 
região Norte e Nordeste.

Em padrão de disputa, Baco dava voz aos apagamentos 
provocados pela corrida territorialista da arte nacional e revogava 
o protagonismo da cultura regionalista por meio do rap:

1  Fundado em 2009 em Pernambuco, pelos rappers Diomedes Chinaski e Faraó, o Coletivo Chave 
Mestra hoje conta com artistas de diversos países que colaboram juntos para o fortalecimento da 
identidade do rap. Disponível em: https://chavemestradesdesempre.blogspot.com/2013/10/essa-e-
uma-entrevista-para-disciplina.html. Acesso em 30 maio 2020.

about:blank
about:blank
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Como é que você nunca ouviu falar
Nos bruxos lendários do Norte?
Dos números raros da sorte?
Não convém ao lobo no covil falhar
Como é que você nunca ouviu falar
Nas cocadas de sal, na missão do saldo?
Nordeste desgraça, engrossa o caldo
Primórdio comparsa já deu o laudo
Sem amor pelos rappers do Rio
Nem paixão por vocês de São Paulo
Vou matar todos a sangue frio
E eu tenho caixão pra caralho
Minha lírica, cítrica, implica e complica
E aplica esses caras no funeral
Exceto o merda do Nocivo Shomon
O resto nem é nada pessoal
Contratantes, respeitem meu grande time
Pois o crime compôs cada vírgula
Cês só vão perceber que num é filme o time
Quando a gente quebrar uma clavícula
Ainda bem que não sou o Don Cesão, irmão
E nunca invejei o flow de Nog
Meus irmãos querem ser o que são
E não existe nada que os irmãos não podem
O dobro do que Dalsin fez
Chinaski já fez, mais de uma vez
Chover no deserto, só aceito o trono
Ou abre espaço ou vai abrir o reto
Ret arrotou, Don L matou
A vida mostrou que existe um só caminho
Nordeste no topo, do topo, do topo
Fazendo dinheiro e viajando o Brasil!

Bate cabeça, ladrão
Bate, que bate cabeça, ladrão
É Oldisgraça e Chave Mestra
Rap sujo proibidão, rap sujo proibidão
Bate cabeça, ladrão
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Bate, que bate cabeça, ladrão
É Oldisgraça e Chave Mestra
Rap sujo proibidão, há.

Nordeste, Nordeste, Nordeste, não teste
Nordeste, Nordeste, Nordeste, não teste
Nordeste, Nordeste, Nordeste, não teste
Nordeste, Nordeste, Nordeste, não teste.

Bate cabeça, ladrão
Bate, que bate cabeça, ladrão
É Oldisgraça e Chave Mestra
Rap sujo proibidão, rap sujo proibidão
Bate cabeça, ladrão
Bate, que bate cabeça, ladrão
É Oldisgraça e Chave Mestra
Rap sujo proibidão

Seu MC favorito fala muito na internet
Seu MC favorito compra coca e paga com boquete
Fila da puta respeita o Nordeste
Não é comendo travesti que se vira fenômeno
Alguém avisa pro Ret
Foda-se o Felp
Diretamente de Salvador
Tacando crack no ventilador
Exu do Blues não é Kendrick, “control”
Assumo o controle do seu rap remoto
Vim pra plantar a desgraça, não pra tirar foto
Meu rap é pipoca, num é bloco
É os pivete bom, fazendo fita de moto, sem perder o foco
Rapá, cês fazem rap para comer fã
Meu rap é agressivo
Mandei algumas fãs soropositivo pro seu camarim
MC’s depressivos e os Escobar condomínio
Fazer o Sudeste falar mais meu nome do que Dalsin fala “chefe”, primo
Vai se foder para lá ou apenas se foder
Esses mc’s são tudo favela gourmet
Exu do Blues é vilão
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Baco, capitão de areia
Mato sua banca sozinho, mato, que mato sua banca sozinho
Sua banca sozinho
Aprenda a diferença de One Direction pra Um Só Caminho
Aprenda a diferença de One Direction pra Um Só Caminho

Nordeste, Nordeste, Nordeste, não teste
Nordeste, Nordeste, Nordeste, não teste
Nordeste, Nordeste, Nordeste, não teste
Nordeste, Nordeste, Nordeste, não teste

Bate cabeça, ladrão
Bate, que bate cabeça, ladrão
É Oldisgraça e Chave Mestra
Rap sujo proibidão, rap sujo proibidão
Bate cabeça, ladrão
Bate, que bate cabeça, ladrão
É Oldisgraça e Chave Mestra
Rap sujo proibidão
****
Eu sou o patrão da vida loka
Eu sou patrão da vida loka
Antes eu andava na boca do povo
Hoje o povo é que anda na minha boca. 
(BLUES, 2016)

A obra “Sulicídio”, um grito

De forma intrincada, a faixa é construída por um forte 
jogo de disputa entre realidades diferentes. Juntos, Baco e 
Chinaski listam os intensos apagamentos da cultura fonográfica 
regional em detrimento da exposição da produção do sudeste 
do Brasil. Desde o início a faixa já marca a insatisfação quanto à 
omissão e negligenciamento das produções regionais, aludindo 
às expressões “bruxos do Norte” e “cocadas de sal”. Conduzidos 
pela “lírica cítrica”, são expostos obras e nomes de cantores 
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que, anos antes, já tentavam romper com a distância entre as 
produções. Os rappers Primórdio, Don L e o próprio Chinaski 
protagonizam, então, os adversários marginais dos citados Filipe 
Ret, Dalsin e Don Cesão, cantores representantes do Sudeste. É 
válido ressaltar que o que está em questão ao longo da faixa não 
é uma disputa particular entre os artistas. O ringue de luta servia 
como pano de fundo para um confronto muito maior, que era o 
direito à própria arte e valorização dela como tal. Nesse caso, a 
voz do “eu” é empregada de forma a falar por muitos; o sujeito 
não está mais em uma ação por si só, ele ganha força e ressoa 
em mutirão.

Pela voz individual prenhe do saber coletivo, o 
narrador/lavrador extrapola o local e divulga ao 
mundo a experiência pungente e dolorida do viver 
histórico e cotidiano à margem das metrópoles e 
das instituições governamentais. Ao desencapar 
o fio histórico da margem, o narrador/lavrador 
curto circuita todo o sistema elétrico da 
atualidade brasileira e coloca a ferramenta de 
trabalho a serviço do futuro. Reivindica e cria 
condições melhores de vida para os vindouros. 
(SANTIAGO, 2015, p. 15)

No verso “Meus irmãos querem ser o que são/ E não 
existe nada que os irmãos não podem”, o que nos chama 
atenção é exatamente a disseminação do sentimento de valor 
que é atribuído à identidade regional. Nesse caso, a revogação 
não se daria por ato comparativo ou imitativo, visto que uma 
das formas de se fazer ouvido pelo monopólio musical global 
é assimilar o padrão que está em alta e reproduzir uma versão 
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similar. No lugar disso, é conduzido o sentido de valor para a 
própria particularidade, para o sentido de identidade como 
força pungente, fortalecido com o refrão “Nordeste, Nordeste, 
Nordeste, não teste/ Nordeste, Nordeste, Nordeste, não teste/ 
Nordeste, Nordeste, Nordeste, não teste/ Nordeste, Nordeste, 
Nordeste, não teste”.

O tom forte e latente da faixa não passou despercebido 
pela indústria e logo foi descoberto por mais vozes. A música 
tomou força e hoje é defendida como um marco, ou como, para os 
criadores, um grito de resgate e defesa vibrante de experiências 
antes não contadas. É possível perceber que o movimento de 
revogação protagonística da arte de produção regionalista não 
é inédito, ou, como para Agamben, não é de um agora, e sim de 
vários antes e ainda em aberto. Em 1926, Gilberto Freyre, junto 
com outros escritores brasileiros, já marcava a fissura dessa 
revogação com o Manifesto regionalista, documento publicado 
na primeira fase do modernismo e composto de um conjunto de 
declarações que propunha a renovação cultural no país, dando 
destaque à cultura regional do Nordeste e do Brasil como um 
todo.

Quando questionado sobre a necessidade de resposta à 
possível agressividade da faixa, Chinaski anunciou em nota ao 
site Genius: “Não vou passar o resto da vida esperando entrar em 
um jogo que sempre fizeram questão de nos excluir por receio 
[...] como se as demais regiões não tivessem qualidade pra está 
ali. Eu tenho história de vida e disposição pra mudar essa história 
de vida pra melhor” (2020, sem paginação).
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Já Baco tornou concreto o meio pelo qual Agamben (2009) 
já descrevia o método do escritor contemporâneo, conforme 
citado na epígrafe deste trabalho:

Eu faço poesia de escória/escárnio minha missão 
é te chocar com algo que soe como absurdo 
ou impossível para você procurar o verdadeiro 
sentido dessa frase, se você lê um trecho da 
música separado ou tirar alguma frase do 
contexto, até entendo me interpretar mal, mas se 
escuta com atenção as coisas ficam mais escuras 
se assim posso dizer.
(BACO apud ESTADÃO, 2010, n.p)

Considerações finais

Para o pesquisador Paulo Patrocínio (2010), em Escritos da 
margem, a revolução que o rap traz não é apenas estrutural, é 
também uma condução política:

O texto literário, em consonância ao tratamento 
político oferecido ao rap, se torna para estes 
autores formados pela cultura hip-hop um 
instrumento pedagógico de formação de uma 
consciência própria do leitor. Seja por meio 
de uma estrutura maniqueísta rígida ou com 
um discurso claramente ancorado na poética 
formadora do rap, os autores marginais utilizam a 
literatura como um veículo de intervenção social 
a partir do texto. Seja na poesia ou na prosa, 
o texto literário é o invólucro de um discurso 
político determinado em construir uma reflexão 
que fornecerá os elementos necessários ao 
leitor para a observação crítica de uma realidade 
específica. (PATROCÍNIO, 2010, p. 127)

Em meio a isso, o trabalho do rapper Baco Exu do Blues 
opera de maneira binária, ganhando força na fundação crítica 
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que somente um tipo de textualidade como o rap pode oferecer, 
transgredindo a formação de identidade deixada pela literatura. 
Em sua obra, lírica e poesia ganham força na sucessão de passados 
para a criação de uma biografia de presentidades que, tal como 
o autor contemporâneo se manifesta, operam de forma não a 
mudar o passado, mas que, enxergando as fissuras deixadas no 
presente, são capazes de transformar a esperança em realidade.
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HILDA HILST: DESEJO E LOUCURA 

ENTRE VOOS E UIVOS

Karyne Pimenta de Moura Costa

O modo de se conceber a poesia na cultura grega dialoga 
com a criatividade nas produções literárias contemporâneas. Os 
versos abaixo, do canto XX de Hilda Hilst (1930-2004), publicado 
em Amavisse (1989), aludem à problemática do homem diante 
da representação de como a arte e a criatividade são alinhadas 
à imitação e ao divino. Alcançar a inspiração por esferas 
desconhecidas e por ela ser inebriado denotava, na cultura 
grega, o êxtase:

XX

De grossos muros, de folhas machucadas 
É que caminham as gentes pelas ruas.
De dolorido sumo e de duras frentes
É que são feitas as caras. Ai, Tempo

Entardecido de sons que não compreendo.
Olhares que se fazem bofetadas, passos
Cavados, fundos, vindos de um alto poço
De um sinistro Nada. E bocas tortuosas

Sem palavras.

E o que há de ser da minha boca de inventos
Neste entardecer? E do ouro que sai
Da garganta dos loucos, o que há de ser?
(HILST, 2017, p. 451)

É árduo o exercício da palavra rumo ao alcance da verdade, 
do conhecimento e do sublime. Esse canto repercute um 
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questionamento diante do entusiasmo pela poesia, que percorre 
nuances de mistério. Por meio das imagens do primeiro verso, 
“De grossos muros” e “de folhas machucadas”, o eu caracteriza 
o caminhar “as gentes pelas ruas”, cujos rostos denotam dureza 
e desconcertam o fazer da palavra pelo poeta: “o que há de ser 
da minha boca de inventos”.

Diante da solidão e das vicissitudes de se representar 
a palavra, o eu questiona o perpetuar da existência da arte 
como criação nos dois versos finais: “o que há de ser?” Essa 
interlocução do eu com sua esfera criativa desvela a força do 
desejo como palavra que tem continuidade a partir da conquista 
do divino, um arrebatamento próximo da loucura, mas prenhe, 
simultaneamente, de lucidez e de clareza diante do desconhecido. 
O desejo pela palavra remete-nos a uma antiga questão que 
envolve o fazer poético, a mímesis, representação da realidade.

Via de representação de imitação, de falseamento, 
da realidade (verossimilhança) e do entusiasmo, a mímesis, 
considerada aqui como um falseamento da verdade, circunda 
a condição humana desde a Grécia Arcaica. Já em A República 
(1949), Platão questiona a mímesis, cujo teor imitativo reproduz 
falsidades pela natureza (a aparência). Por meio da voz do poeta, 
a narrativa mimética traria ao discurso um estilo de educação 
pela música pautado na aparência, cópia da cópia:

Pois, segundo entendo, no limite do cognoscível é 
que se avista, a custo, a ideia do Bem; e, uma vez 
avistada, compreende-se que ela é para todos a 
causa de quanto há de justo e belo; que, no mundo 
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visível, foi ela que criou a luz, da qual é senhor; 
e que, no mundo inteligível, é ela a senhora da 
verdade e da inteligência, e que é preciso vê-la 
para se ser sensato na vida particular e pública. 
(PLATÃO, 1949, p. 319)

A imagem platônica da caverna retrata o ascender à 
verdade a partir da superação da mímesis. É uma narrativa 
simbólica que descreve um aprisionamento na caverna, cuja 
saída permite a conversão e o alcance da luz, oportunizado 
pelo retorno do esclarecido aos homens ainda acorrentados. 
A alegoria da caverna é um modo figurativo de Platão referir-
se ao mundo sensível em contradição com o inteligível, sendo 
esse último assimilável por aquele que captou a contemplação 
da verdade não a partir das cópias refletidas pelas sombras 
aos cativos da caverna, mas a partir da luz original, o sol. Para 
Geneviève Droz, em Os mitos platônicos, “há para cada um 
de nós (cativos que somos) a possibilidade de deixar a própria 
caverna e fazer a ascensão para a verdade” (1997, p. 81).

Na alegoria da caverna, no mundo sensível, a visão ilusória 
dá-se por sombras, cujos reflexos são reproduzidos pelo fogo. Eis 
a imagem da mímesis, a representação da aparência que ofusca a 
verdade, cuja fonte de luz é o sol, o inteligível. Como no canto XX 
de Hilst (2017), o conhecimento pleno é ofuscado pelo desafio 
de se libertar de uma crença na representação como verdade: 
o “Tempo” traz sons “que não compreendo”, logo a palavra do 
conhecimento esvai-se.

Nesse sentido, as palavras de Antoine Compagnon (2001) 
perfazem a mímesis em Platão: “na República, a mímesis é 
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subversiva, ela põe em perigo a união social, e os poetas devem 
ser expulsos da Cidade em razão de sua influência nefasta 
sobre a educação dos ‘guardiões’” (COMPAGNON, 2001, p. 98). 
Ao espalhar mentiras, o poeta dissemina vontades e desejos, 
sentimentos que trariam injustiça à cidade por remeterem à 
porção apetitiva da alma.

Em Aristóteles (1984), na Poética, a mímesis tem um 
aspecto da mania e da inspiração, assim como em Platão. Para 
o retórico, a verossimilhança e a imitação são a essência da 
criatividade e do conhecimento. Todavia, Aristóteles imiscui a 
mímesis de uma ação comum a todo cidadão, como via para o 
desenvolvimento do intelecto e a afeição na arte do representar, 
quando a realidade é recriada e melhorada. Pelo gesto imitativo 
que o homem é distinguido do animal: “O poeta é imitador como 
o pintor ou qualquer outro imaginário; por isso, sua imitação 
incidirá num destes três objetos: coisas quais eram ou quais são, 
quais os outros dizem que são ou quais parecem, quais deveriam 
ser” (ARISTÓTELES, 1984, p. 266).

De acordo com Adma Muhana, “Imitar a natureza é torná-
la verossímil. Ou melhor, para tornar a natureza verossímil 
é bastante imitá-la” (2004, p. 104). Assim, o poeta traz a 
semelhança do conhecimento a partir da linguagem e provoca 
catarse.

Conforme Luiz Costa Lima, em Mímesis. Desafio ao 
pensamento, Aristóteles traz na mímesis o ensinamento de 
“que é preciso aprender a viver sobre dupla via e não sobre 
a via única da verdade alcançada pelo pensamento” (2014, p. 
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32). Nesse rumo, o texto artístico repensa a realidade. Eis um 
verossímil devir assinalado no canto XX de Amavisse (1989) pelas 
imagens “muros” e “folhas”, simbólicas das gentes cujas caras e 
caminhadas são dissonantes e arrebatam o eu.

Longino, em Do sublime, atribui ao êxtase e ao maravilhoso 
o sublime e o relaciona ao entusiasmo: “Pois, por natureza de 
certa forma, sob o efeito do verdadeiro sublime, nossa alma 
se eleva e, atingindo soberbos cumes, enche-se de alegria 
e exaltação, como se ela mesma tivesse gerado o que ouviu” 
(1996, p. 51). O sublime agrada todos e é alcançado quando se 
imita os “grandes escritores e poetas do passado e com eles o 
espírito de emulação” (LONGINO, 1996, p. 65). Sendo assim, o 
gesto mimético no contemplar do Belo na arte é vinculado ao 
deleite do divino pela inspiração e seus mistérios.

Natureza e arte, representadas sob entusiasmo e paixão, 
provocam no outro, verdade, pois as metáforas criam o sublime. 
O canto XX traz nas imagens “minha boca de inventos” e “Da 
garganta dos loucos” alusões ao sublime e à natureza como 
inspiração da arte: “boca” e “garganta”, símbolos de natureza, 
denotam a voz lírica e representam a criatividade da palavra 
como um caminho para o entusiasmo propiciado pela arte 
da linguagem. Quando traz inventos e perpassa por esferas 
desconhecidas, as mesmas da loucura (do entorpecimento, 
do sopro divino), o poeta exerce a linguagem como mímesis. 
Portanto, dessa garganta sai “ouro”, ou seja, o entusiasmo da 
palavra criada e transformada.
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Vejamos a seguir a tônica do referido entusiasmo poético 
como expressividade do desejo como linguagem e mímesis, 
em contraposição à loucura, pelas imagens referentes a voos e 
uivos no canto XIII de “Via espessa”, primeiramente publicado 
na obra Amavisse em 1989, pela Editora Massao Ohno. Esse 
canto apresenta o diálogo do eu com Samsara, cuja simbólica, 
no poema, representa o cosmos movente: o fluxo é contínuo 
e se dirime quanto ao tempo, o nascimento, o renascimento e 
a morte, enquanto movimentos do existir. Samsara representa 
junto ao eu poético o outro “eu”, um eu que se opõe ao dela, 
duas atitudes em uma só:

Do Desejo nos mostra o desvio dessa consciência 
diante do terror da morte, a fuga, a traição 
repulsiva, o correr obstinado para longe dela, o 
apego desesperado ao sensório, corpóreo, sexual, 
alcoólico, a vestimenta de um nome alternativo 
que representa a entrega ao fragmentado, 
inconstante, ao presente: Samsara.
(FONTES, 2014, p. 186)

De acordo com a concepção de sagrado pelo hinduísmo, 
o budismo e outras religiões, Samsara remete-se à evolução e 
progresso porque flui, infinitamente, renascimentos em esferas 
de mundos. É um conceito sobre um modo de se entender a 
vida, a espiritualidade e a revelação do mundo e do sagrado e 
se insere em uma tríade que compreende o Carma-Samsara-
Nirvana, sendo o último um estado sublime de elevação diante 
dos demais e o primeiro uma inauguração de ciclos que precisam 
ser repetidos rumo a uma ascensão. Samsara seria o sofrimento, 
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a temporalidade, o cosmos, como um reflexo de sequências de 
ciclos de vidas, mortes e renascimentos. Nesta análise, faremos 
referência a Samsara como sendo um duplo, um lado imaginativo 
com o qual o eu lírico convive e dialoga.

A obra Reencarnación: la transmigración de las almas 
entre Oriente y Occidente melhor nos esclarece acerca do que 
seria o ciclo de reencarnações, pois o situa diante do hinduísmo, 
do jainismo e do budismo: “Los movimientos heterodoxos como 
budismo y jainismo mantienen el mismo postulado de la doctrina 
clásica: lo que permite la salvación es el conocimiento unido a la 
purificación”1 (BERNABÉ; KAHLE; SANTAMARÍA, 2011, p. 571).

Entendemos que Samsara, dessa maneira, representa, no 
poema hilstiano, uma outra metade do eu, seria um duplo, uma 
outra metade. Acerca desse Outro que no eu habita, é tecido um 
diálogo marcante com contradições e questionamentos de uma 
essência anterior criativa:

XIII

— Queres voar, Samsara? Queres trocar o 
moroso das pernas
Pela magia das penas, e planar coruscante
Acima da demência? Porque te vejo às tardes 
desejosa
De ser uma das aves retardatárias do pomar
Aquela ali talvez, rumo ao poente.

Pois pode ser, lhe disse. Santos e lobos
Devem ter tido o meu mesmo pensar. Olhos no 
céu
Orando, uivando aos corvos.

1  “Os movimentos heterodoxos como budismo e jainismo mantêm o mesmo postulado da 
doutrina clássica: o que permite a salvação é o conhecimento unido à purificação” (BERNABÉ; KAHLE; 
SANTAMARÍA, 2011, p. 571, tradução nossa).
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Então aproximou-se rente ao meu pescoço:
— Esquece texto e sabença. As cadeias do gozo.
E labaredas do intenso te farão o voo.
(HILST, 2017, p. 458-459)

As ambivalências imagéticas hilstianas estendem-se ao 
artefato poético, como Pernas/penas/planar: aliteração do /p/ e 
ambiguidade de penas, os sofrimentos e o pelo dos pássaros. As 
tensões dos enjambements: coruscante/acima; desejosa/de ser; 
santos e lobos podem constituir sua identidade, porque “Olhos 
no céu” podem ser os dela e os de seu outro eu. Olhos no céu 
vão para o outro verso, orando.

O diálogo intensifica-se com o ponto de interrogação. Ele 
inaugura no eu a possibilidade de, por meio de sua criatividade, 
reverter a condição de um tempo profano e sofrido a um tempo 
sacralizado pela plenitude e leveza do ar, com o canto das 
imagens: “voar”, “penas”, “planar” e “acima”. Dessa maneira, há 
erotismo no exercício do canto do eu lírico, que recorre ao etéreo 
como via para alcance de um estágio mais sublime e sedutor, 
sensório, sensual, erótico e livre, como o tempo de Samsara.

Georges Bataille (1968) associa o gesto criativo na poesia 
ao erotismo da criação poética em virtude de oposições e 
dissonâncias como postas em similitude. Assim, o desejo pela 
união tangencia a criatividade do poeta, instaurando seu 
posicionamento diante da ruptura com o tempo descontínuo 
rumo a uma unidade.

Em um segundo momento, o eu interroga a série infinita de 
mutações a que a vida se submete: “Acima da demência?” Estar 
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acima é superar. Dessa forma, o eu canta uma transcendência 
além do corpóreo e das submissões que o cosmos incorre sobre 
o homem temporal e mortal. Estar demente é estar desprovido 
de memórias, de subjetividades e de lógicas. É estar plenamente 
entregue a uma ronda terrível que não tem fim e que retira do 
ser sua essência, sobretudo criativa.

A fim de alcançar libertação dessas algemas temporais 
que acorrentam o eu ao tempo-morte, a palavra é cantada 
em seu aspecto de mistério e superioridade, pela imagem 
“magia”. Logo, ao sagrado do ofício de versos vinculam-se 
criatividade, interioridade e sublimação, pois estar em Samsara 
é se transformar-se como rendido, eroticamente, aos prazeres 
e impulsos inconscientes, só possíveis pela total entrega ao 
elemento ar: “No instante poético o ser sobe ou desce, sem 
aceitar o tempo do mundo, que reduziria a ambivalência à 
antítese, o simultâneo ao sucessivo” (BACHELARD, 1986, p. 184).

Nos demais versos da primeira estrofe, o eu, além de 
dialogar com o lado imaginativo, a ele responde em uma procura 
por explicação e convencimento de superação do vínculo desse 
conceito à finitude. Nessa estratégia, o eu lírico o induz a crer 
que deseja “ser uma das aves retardatárias do pomar”.

Quando retoma o desejo, o eu intervém à temática do 
erotismo, cantado no poema com o aspecto de uma procura 
por aquilo que falta. O lado liberdade desejaria reverter sua 
condição temporal rumo ao infinito por meio de duas imagens 
nesses versos: “aves retardatárias” e “rumo ao poente”. No 
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que se refere a elas, a primeira condiz à subversão do tempo, 
característico do duplo, pois essas aves seriam inexatas e 
impontuais. Ou seja, seriam livres e dariam ao referido conceito 
uma noção de ruptura do tempo profano rumo a um tempo que 
se estende ao infinito.

Sonhar-se uma ave ao poente traz desejo de sublimação. 
O eu, ainda, vincula-se à espacialidade doméstica, pela imagem 
“aves retardatárias do pomar”. O intimismo que envolve essas 
“aves retardatárias” remete a uma intenção do eu em aconchegar 
Samsara numa atmosfera de acalento, de fazer com que ele 
subverta o devir e tenha no mesmo uma continuidade, “rumo 
ao poente”, que alcance as esferas do mistério e do infinito. O 
pomar oferece certo aconchego doméstico e paz a essas aves no 
poente.

Na segunda estrofe há imagens de animalidades vinculadas 
ao terrível e à mordicância: “lobos”, “corvos” e “uivando”. É 
como se, no entanto, a animalidade repousasse na essência 
criativa do eu em aspecto intuitivo e para ele fizesse companhia 
na argumentação com o lado inconsciente. Novamente, a fluidez 
e a possibilidade engendram o canto: “Pois pode ser, lhe disse” e 
em “Devem ter tido o meu mesmo pensar”. Ao mesmo tempo em 
que oravam e uivavam, percebemos que coexistem o sagrado e 
o corpóreo em “Santos e lobos”. O eu deixa a possibilidade de 
oração e uivo sem atribuir a qual imagem estaria destinada cada 
um desses gestos.

Outra presença de asa também é cantada nessa estrofe: 
a imagem “corvos” (indefectível do corvo agourento de Edgar 



787
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

Allan Poe). São a eles que são destinadas as orações e os uivos de 
“Santos e lobos”. Para a literatura universal, a imagem do corvo 
é marcante como simbólica de mau agouro. Poe (1809-1849) 
escreveu o célebre poema O corvo (2019) e sua musicalidade e 
acepção de terrificância estava no bater de asas, no fato de estar 
trepado estático no busto de Palas e na repetição de Nevermore. 
Essa ave, no poema do escritor americano, levou o eu a delírios, 
desespero e à certeza de que nunca mais teria o amor de Lenora.

O diálogo é constante, as duas vozes dialogam. Assim 
como em O corvo (2019), o eu dialoga com sua consciência, 
o interlocutor do canto profere sua voz: “— Esquece texto e 
sabença. As cadeias do gozo./ E labaredas do intenso te farão 
o voo”. O esquecimento seria, para o lado erótico, uma via para 
libertação dos grilhões que ele mesmo determina sobre o tempo, 
sobre os homens, instituindo o fluxo incessante de nascimento, 
vida e morte.

Esse fato natural traria para o eu, no esquecimento de 
“texto e sabença”, a expectativa de que sua voz, seu canto e 
sua sabedoria seriam insuficientes para o alcance de uma esfera 
de suspensão de fluxos. Desprender-se do conhecimento e das 
palavras faria do eu mais próximo de uma esfera de libertação, 
pois, no lugar desses apegos, ele se cingiria de um escudo 
protetor, o deleite propiciado pelo erotismo: “As cadeias do 
gozo”.

O prazer seria, nesses versos, corrompido pelo exercício de 
palavras e de erudição, o que percebemos pela imagem “cadeias”. 
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Portanto, o último verso do canto, “E labaredas do intenso te 
farão o voo”, converge, em única imagem, os elementos fogo e ar 
e alude à figura mítica Fênix, uma ave simbólica de renascimento 
e vitalidade após um declínio. Gaston Bachelard (1999), em A 
psicanálise do fogo, remete a esse elemento a coexistência dos 
contrários, desde o bem até ao mal, da mesma maneira como a 
ele atribui as transformações e as explicações:

O fogo é, assim, um fenômeno privilegiado capaz 
de explicar tudo. Se tudo o que muda lentamente 
se explica pela vida, tudo o que muda velozmente 
se explica pelo fogo. O fogo é o ultravivo. O fogo 
é íntimo e universal. Vive em nosso coração. Vive 
no céu. Sobe das profundezas da substância e se 
oferece como um amor.
(BACHELARD, 1999, p. 11)

De suas cinzas, provenientes do fogo, Fênix soerguia em 
brilho e plenitude: “o pássaro na sua forma mítica e etérea, a 
Fênix, é a realização transcendente da Grande-Obra” (DURAND, 
2002, p. 133). Nesse sentido, conforme o diálogo do lado sensual 
com o eu, ao esquecer seus atributos de vaidade, o eu estaria 
liberto do tempo, entregar-se-ia voluptuosamente aos prazeres 
de um tempo erótico e alçaria um voo intenso em si mesmo, um 
voo que o ascenderia rumo a um tempo total e transformador 
de sua essência.

Em consequência disso, é visível que o eu integra o lado 
criativo e a ele atribui significados de Nirvana. Transforma, desse 
modo, a fluidez do tempo e se embate rumo a um entendimento 
e superação do cosmos e do destino, por meio do canto de 
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imagens de voo e aves. Tendo em vista o quadro mimético e 
mítico traçado, verificamos que, nos dois cantos analisados 
da poeta Hilda Hilst, foram evocadas concepções ancestrais 
antecipadas pelo pensamento da Grécia Antiga na tentativa de 
compreensão da verdade como experiência, a qual reatualiza a 
problemática da mímesis como representação da realidade.
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OS CLÁSSICOS DA LITERATURA 

BRASILEIRA: MODOS DE LER E ESTAR 

NAS REDES SOCIAIS DIGITAIS

Álvaro Antônio Domingues Gonçalves Costa

“Direitos imprescritíveis do leitor
O direito de não ler.

O direito de pular páginas.
O direito de não terminar um livro.

O direito de reler.
O direito de ler qualquer coisa.

O direito ao bovarismo (doença textualmente transmissível).
O direito de ler em qualquer lugar.

O direito de ler uma frase ali e outra ali.
O direito de ler em voz alta.

O direito de calar.”
(PENNAC, Daniel.1993)

Introdução

Ao caminhar pela história, notamos que a leitura passou 
por diferentes espaços sociais, culturais, políticos e educacionais, 
transformando nossos modos de ler e estar no mundo. Posto 
isso, neste imenso tecer de palavras, encontramos os clássicos 
da literatura brasileira, que revelam, através de suas histórias, 
marcas de um tempo que ainda reverberam em nossa sociedade. 
Já dizia Ítalo Calvino que “os clássicos são aqueles livros que 
chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que 
precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na 
cultura ou nas culturas que atravessaram” (2007, p. 11). Ou seja, 
são livros que não se corroem pelo tempo, continuam sempre 
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atemporais nas leituras e releituras. Visto isso, frente à geração 
que se apresenta atualmente, quais seriam os modos de ler os 
clássicos da literatura brasileira, convertidos em fruição, diversão 
e prazer?

Para este problema de pesquisa, ajustaremos o foco 
deste artigo sob o olhar da prática de leitura literária dos 
clássicos nacionais, pelas vias das redes sociais digitais. Desta 
forma, tomaremos como objetos de estudo o projeto de leitura 
coletiva, realizado pelo WhatsApp, chamado “Lendo Literatura 
Brasileira” (LLB) e o perfil literário, no Instagram, nomeado @
ALVAROBOOKS. São ações que não se limitam ao tempo e 
espaço, pois estão inseridas nesta teia global, denominada redes 
sociais digitais, que, neste caso, visam a promoção e formação 
de leitores.

A caminhada de escrita será intensa, tendo em vista 
que, para alcançar os objetivos propostos nesta reflexão, será 
necessário contextualizar brevemente a história da leitura, 
conceituar clássicos da literatura, para, enfim, problematizar 
os modos de ler e estar nas redes sociais digitais neste mundo 
contemporâneo. Ao final, será retomada a reflexão do texto, 
trazendo considerações acerca do assunto, de maneira que o 
projeto de leitura literária nas redes sociais digitais seja também 
um lampejo de inserção nos espaços escolares.

Um breve histórico da leitura

Vagando pela história da humanidade, percebemos que 
a leitura sempre ocupou um papel de destaque na sociedade. 
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Ainda nos primeiros anos do homem primitivo, quando a escrita 
já se constituía parte do discurso, valorizavam-se os registros, 
as falas, os gestos, a identificação e a assimilação de símbolos. 
Mais à frente, com a organização de uma sociedade civilizada, 
novamente a leitura exerceu sua função na interpretação de 
informações ligadas ao serviço mercantil, por exemplo.

A partir do ano de 1450, o alemão Johann Gutemberg 
revolucionou a prática da leitura com a página impressa. “Na 
verdade, essa invenção anunciou uma das maiores rupturas 
intelectuais e sociais da história” (FISCHER, 2006, p. 187). Com o 
avanço das máquinas de impressão, o livro físico começou a se 
tornar cada vez mais comum na vida das pessoas, transformando 
radicalmente, dessa forma, o modelo de sociedade tradicional 
da época.

Mais de 600 anos se passaram, após a primeira impressão 
de um livro. Durante esse período, milhares de escritores 
sentiram-se motivados a criar uma literatura que provocasse 
sentimentos nos leitores, que contribuísse para a revolução 
de uma sociedade, eternizando uma produção de significados 
construídos juntamente com o leitor.

A partir desse acelerado avanço, chegamos ao século 
XX. Grandes mudanças no mundo das ideias, transformações 
ocorridas no campo das ciências, um novo modelo de sociedade 
regida pela tecnologia e, por consequência, uma nova forma de 
apropriação da leitura. Agora, “o livro se transformava em uma 
mercadoria de massa” (FISCHER, 2006, p. 269).
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Nesse período, começaram a surgir grandes nomes nos 
romances mundiais, os chamados best-sellers, disputando com 
o exclusivo nicho de mercado até então desfrutado pela Bíblia, 
conforme destacado por Steven Roger Fischer:

Vendendo milhões de cópias: Nada de novo 
no front (1929), de Erich Maria Remarque, E o 
vento levou... (1936), de Margaret Mitchell, O 
apanhador no campo de centeio (1951), de J. D. 
Salinger, O senhor dos anéis (1954-1955), de J. R. 
R. Tolkien, e Pássaros feridos (1977), de Colleen 
McCullough. (2006, p. 276)

E, no final do século XX, houve uma grande explosão no 
mercado editorial, com a publicação de livros que revolucionaram 
a prática de leitura, reconhecidos como supersellers. Em 1990, 
a série de livros infanto-juvenis Harry Potter, escrita por J. K. 
Rowling, surgiu como um sucesso extraordinário na literatura e 
se arrastou para o cinema, abarcando dessa maneira uma nova 
geração de leitores.

Ocorreu, então, a tão aguardada virada do ano 2000 e 
chegou o século XXI, que alguns afirmam ser o período da pós-
modernidade, outros dizem ser a sociedade da informação ou 
geração Z. O fato é que temos novos instrumentos de leitura, 
como os e-reader, e-books. Além disso, com o surgimento das 
redes sociais digitais, a comunidade leitora não se restringe 
apenas ao encontro presencial, mas há uma crescente demanda 
de leitores digitais. Nesta teia globalizada, podemos compartilhar 
nossas experiências a qualquer momento, em qualquer lugar, 
com qualquer pessoa, pelo mundo todo.
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É neste contexto que destacamos a importância dos 
clássicos da literatura nos modos de ler e estar neste mundo 
contemporâneo. Sendo assim, qual o papel deles frente à 
geração que se estabelece atualmente? Antes disso, vamos 
entender melhor o que é efetivamente um clássico da literatura.

O que é um clássico da literatura?

Muitos já leram, outros estão lendo, alguns ainda vão se 
deparar com estes livros, que possuem até hoje um papel muito 
significativo na história da humanidade. Para início de conversa, o 
que seria um clássico da literatura no “sentido literal” da palavra, 
ou melhor, da expressão? Segundo o dicionário Michaelis (2019), 
ao nos referimos com respeito a uma obra ou autor, estamos lhe 
atribuindo um valor impecável, um modelo digno de admiração. 
Assim, a produção de uma literatura clássica rompe com o 
modelo tradicional, provoca mudanças no tempo e espaço, 
estabelecendo um novo modelo. Para Calvino, “Os clássicos são 
livros que exercem uma influência particular quando se impõem 
como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras 
da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou 
individual” (2007, p. 10). É muito pertinente essa fala do Calvino 
(2007), pois estes livros são inculcados na memória do leitor, 
de forma que ele revisite suas vivências e experiências mais 
profundas, para que seu modo de estar no mundo seja (re)
significado particular ou coletivamente.

Além disso, os clássicos são escritos atemporais, não se 
corroem pelo tempo, promovem constantemente diálogos 
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entre as mais variadas gerações. Calvino (2007, p. 11) comenta 
que se tratam daqueles livros que nos chegam trazendo marcas 
de leituras anteriores e carregam traços de outras culturas, 
linguagens e costumes. Sendo assim, é inevitável separar os 
clássicos da literatura da história de um povo, da cultura de uma 
geração, permeada pelos seus costumes, pelas suas crenças e 
formas de ler o mundo. É aqui que destacamos os clássicos da 
literatura brasileira: são obras que trazem consigo os vestígios de 
uma diversidade histórica, social, cultural, política e educacional 
que ainda reverberam em nosso cotidiano.

Exemplificando, se lemos o texto realista de Machado 
de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) ou Dom 
Casmurro (1899), não podemos deixar de rememorar todo um 
contexto histórico, social, cultural, político e econômico do 
século XIX. Lendo Graciliano Ramos, é inevitável desassociar sua 
postura crítica em relação às mazelas que o Brasil vivenciou na 
década de 1930 (século XX), como a seca, a pobreza, a fome e o 
regime ditatorial, levando o leitor a refletir como a obra continua 
reencarnada em nossos tempos atuais. “[S]ão livros que, quanto 
mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de 
fato se revelam novos, inesperados, inéditos” (CALVINO, 2007, p. 
12), de modo que é um engano dizer que obras clássicas escritas 
no século XV, por exemplo, são “desatualizadas”. Pelo contrário, 
são escritos que se renovam a cada leitura, se colocam à frente 
do tempo e espaço.

Com esses argumentos apresentados em favor dos 
clássicos nacionais, é fato que a literatura brasileira possui um 
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papel ideológico, produtor de significados diante dos retratos 
do país. Porém, os detalhes são: De que forma os leitores têm 
se apropriado desta leitura? Como os clássicos têm chegado 
nas mãos do povo brasileiro? E principalmente hoje, em pleno 
século XXI, na era da informação, será que o caminho da prática 
da leitura modificou, ou continua ainda o mesmo dos séculos 
passados?

Modos de ler e estar nas redes sociais digitais

Fazendo um breve passeio pela história, percebemos que 
a leitura ocupou diferentes funções na sociedade e na escola 
não foi diferente. Até a década de 1980, havia uma concepção 
da prática leitora nas escolas brasileiras muito arraigada aos 
modelos tradicionais de alfabetização, baseada na decodificação, 
na memorização e na reprodução de uma leitura sem vínculo 
com a realidade do aluno. Para Josca Ailine Baroukh e Ana 
Carolina Carvalho,

para os alunos já alfabetizados, muitas vezes, 
a leitura era utilitarista, vista como meio para 
ensinar determinado conteúdo, para treinar a 
fluência da leitura em voz alta sem preocupação 
com a compreensão leitora, para moralizar, ou 
ainda, para “formar a consciência” dos leitores, 
impingindo uma interpretação única. (2017, p. 15)

Contudo, essa ideia da leitura utilitarista na escola só foi 
sendo refutada a partir da década de 1980, com o surgimento 
de pesquisas, congressos, seminários e políticas públicas que 
pensariam sobre ler de forma significativa nos espaços escolares. 
Atualmente presenciamos vários projetos e propostas de (re)
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significar os modos de estar na prática de leitura. Por este ângulo, 
Jurema Nogueira Mendes Rangel afirma que “A escola é o espaço 
responsável pelo adentramento do sujeito em vivências tais que, 
necessariamente, viabilizam um projeto de compreensão de 
mundo” (2005, p. 28). Nessa perspectiva, o ambiente escolar se 
legitima como um poderoso espaço de (re) significações.

Nesta afirmação, não podemos deixar de assinalar a figura 
do professor mediador. Antes de tudo, o docente precisa ser um 
entusiasta e conhecer com afinco seu objeto de trabalho, para 
conseguir despertar no aluno o desejo pela leitura. Ou seja:

O professor lê e faz ler os seus alunos. O professor 
lê e provê conteúdo. O professor lê e prevê 
caminhos. O professor lê e se vê melhor nas 
suas caminhadas. O Professor lê e se reconstrói 
nas experiências. O professor lê e se revitaliza 
incessantemente.
(SANTOS; NETO; RÖSING, 2009, p. 28)

Embora a mediação seja popularmente reconhecida no 
ambiente escolar, notamos que os mecanismos utilizados pelo 
educador também nos espaços não escolares, que igualmente 
têm como objetivo o desenvolvimento do conhecimento e 
aprendizagem dos sujeitos envolvidos, são reconhecidos, 
sim, como mediação pedagógica. Mas antes de avançarmos 
nas contribuições sobre o tema, é necessário compreender 
o significado desse processo de construção coletiva da 
aprendizagem:

Por mediação pedagógica entendemos a atitude, 
o comportamento do professor que se coloca 
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como um facilitador, incentivador ou motivador 
da aprendizagem [...] É a forma de se apresentar 
e tratar um conteúdo ou tema que ajuda o 
aprendiz a coletar informações, relacioná-las, 
organizá-las, manipulá-las, discuti-las e debatê-
las com seus colegas, com o professor e com 
outras pessoas (interaprendizagem), até chegar a 
produzir um conhecimento que seja significativo 
para ele, conhecimento que se incorpore ao seu 
mundo intelectual e vivencial, e que o ajude a 
compreender sua realidade humana e social, e 
mesmo a interferir nela.
(MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2000, p. 144)

É claro que, via de regra, temos mais contato com os 
clássicos da literatura brasileira nos espaços escolares. Mas 
é importante ressaltar que existem os espaços não escolares 
que têm se apropriado das obras nacionais, como: bibliotecas 
públicas, livrarias, feiras literárias e agora mais recentemente as 
redes sociais digitais, as quais transformam os modos de ler e 
estar no mundo contemporâneo.

Assim, tendo em vista o contexto que vivenciamos 
atualmente – com a era da informação, da pós-modernidade, 
com os avanços da tecnologia, o surgimento de novos aplicativos 
e principalmente com a popularização das redes sociais digitais 
– é necessário destacarmos as plataformas de interação social 
como o WhatsApp e o Instagram por exemplo, sendo fontes 
inovadoras usadas para a promoção da prática da leitura literária. 
Para elucidar o presente tema, enfatizamos a importância da 
página do Instagram literário @ALVAROBOOKS e do projeto de 
leitura coletiva “Lendo Literatura Brasileira” (LLB) em um grupo 
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privado no WhatsApp, reconhecendo como as ferramentas 
tecnológicas colaboram para práticas pedagógicas. Segundo 
Edvaldo Souza Couto,

as narrativas de si se multiplicam e encontram nas 
redes sociais digitais espaços importantes para 
acelerar e multiplicar as diversas possibilidades 
para cada um construir e dar visibilidade a si 
mesmo, a uma determinada percepção, defender 
e divulgar um ponto de vista. (2014, p. 47)

O LLB surgiu no início de 2018, com o intuito de ler, discutir, 
trocar experiências, através das obras que compõem a literatura 
nacional. Além de descontruir um discurso pejorativo em relação 
a seus clássicos, incentiva ler por prazer, para compreendermos 
melhor a história do povo brasileiro, para nos entendermos 
enquanto sujeito de múltiplas vivências.

É neste sentido que o LLB, realizado pelo WhatsApp, 
juntamente com a página @ALVAROBOOKS, no Instagram, 
procuram desenvolver ações com o seu público. Em relação 
ao LLB, existe um objetivo muito bem definido, começando 
pela seleção dos livros que serão lidos e discutidos ao longo do 
ano. Uma parte dos livros é selecionada pelos integrantes do 
grupo, onde os mais votados serão escolhidos. A outra parte é 
selecionada pelo curador do projeto, de maneira que haja maior 
diálogo entre as leituras. A proposta dessa ação é diversificar 
as obras em vários segmentos, para que o leitor tenha acesso a 
elas desde os clássicos até a literatura contemporânea, a livros 
escritos por mulheres, a temas que discutem o contexto social, 
cultural e político do Brasil.
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A cada mês é definido, portanto, um título da literatura 
brasileira de acordo com o cronograma previamente sugerido. 
As discussões ocorrem aos domingos, com horários livres para 
as considerações. Isto é, não tem um horário específico no qual 
todos devem estar online naquele momento. A ideia é flexibilizar 
os horários de discussões, garantindo um envolvimento maior, já 
que o participante poderá discorrer em diferentes momentos do 
dia, sem se preocupar se perderá o horário da discussão.

Além disso, o LLB se apropria de outras ferramentas 
tecnológicas, como o Google Drive, que se fundamenta como 
um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos em 
nuvem. Compartilhamos com o grupo e-books, materiais de 
apoio e complemento às leituras, para que nossas experiências 
sejam ainda mais significativas.

Com o intuito de utilizar as redes sociais como prática de 
leitura, há um incentivo para que os integrantes do LLB usem 
seus perfis nas redes sociais como ferramenta de promoção 
da leitura, a fim de publicar, compartilhar, comentar e curtir 
conteúdos que emergem do universo literário. Para Couto,

a cultura da participação é a própria cultura do 
compartilhamento. As pessoas descobrem que 
cooperar e compartilhar não só torna a vida mais 
fácil e divertida como dá diferentes sentidos 
a tudo o que fazemos. [...] Participar quer dizer 
se colocar como agente, narrar, publicar, falar e 
intercambiar uns com os outros, em público, mas 
quer dizer, sobremaneira, colaborar e aceitar 
colaboração, fazem em conjunto, encontrar 
soluções por meio de parcerias. E nada disso faz 
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sentido se alguém deseja guardar as experiências 
e descobertas para si. (2014, p. 53)

Isso é participar, ser sujeito ativo nos modos de ler e estar 
nas redes sociais digitais. Algumas das maiores recompensas 
de promover a leitura coletiva nestes espaços são a troca de 
experiências, a possibilidade de conhecer também a leitura de 
mundo do outro e de aprofundar na verdadeira história e cultura 
do povo brasileiro.

Considerações finais

Depois de tentar caminhar pela história da leitura, 
reconhecendo algumas de suas diversas facetas na formação e 
desenvolvimento da humanidade, foi necessário posteriormente 
compreender melhor o conceito dos clássicos da literatura. 
Começando pelo sentido literal da palavra/expressão, na 
sequência ampliando seu significado numa perspectiva mais 
subjetiva, para em seguida destacar os clássicos nacionais, 
reconhecendo seu papel na formação do povo brasileiro. Toda 
esta contextualização foi necessária para, enfim, chegarmos 
nos modos de ler e estar nas redes sociais digitais deste mundo 
contemporâneo. A prática leitora não se restringe mais somente 
ao papel, ao silêncio e ao individualismo. Notamos que ações 
como o @ALVAROBOOKS e o “Lendo Literatura Brasileira” estão 
se tornando cada vez mais comuns, numa perspectiva inovadora, 
dinâmica e coletiva, no intuito de promover as práticas de leitura 
literária através das redes sociais digitais.
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Neste sentido, fica essa sugestão de ações a serem 
realizadas nos espaços escolares, a fim de desconstruir aquele 
cenário deprimente e caótico que infelizmente ainda é tão 
recorrente nas salas de aulas. Olhando para a história, vimos 
quantas coisas mudaram, mas parece que a sala de aula, 
a relação professor e aluno, o contato do educando com a 
literatura continuam estagnados no período medieval. É fato 
que os modos de ler e estar no mundo dos livros precisam ser 
melhor pensados nos espaços escolares. E para isso temos como 
aliadas, e não como empecilho, as plataformas tecnológicas e 
as redes sociais digitais, que vieram não só para revolucionar as 
relações sociais, mas também as relações de ler o outro, de ler a 
si e de ler o mundo.
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O USO DA LITERATURA NO ENSINO 

DE HISTÓRIA DA ÁFRICA NA SALA DE 

AULA

Cosme Humberto Alves
Ryhã Henrique Caetano e Souza

Introdução

É inegável o papel da literatura enquanto instrumento 
libertador carregado de significados, meio pelo qual indivíduos 
e sociedades se recodificam, e expressam cultura. A literatura 
é, também, uma ferramenta que possibilita o empoderamento 
sociocultural. Nesta perspectiva, as vozes negras, então 
abandonadas à impossibilidade de assumirem e proclamarem 
a sua identificação cultural, erguem-se como um baluarte 
compondo um novo panorama no qual a diversidade e a 
multiplicidade estabelecem-se como essência de uma nova 
estética literária.

As vozes negras, na literatura nacional, contam-nos 
outras vivências e novas histórias. Ao assumir o comando e a 
autoria de sua própria escrita, esses sujeitos convergirão para o 
estabelecimento de uma “contra história” centrada na afirmação 
de suas raízes socioculturais. Alvitramos a utilização de textos 
poéticos como instrumentos didáticos nas aulas de ensino de 
História da África, tendo por base a Lei 10.639, de 2003, que 
confere à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, 
especificidade na abordagem da história africana. A Lei 10.639 
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estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 
incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade 
da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” (BRASIL, 2003).

Logo, o objetivo desse artigo consiste em analisar as 
possibilidades de utilização de poemas no ofício docente, 
buscando verificar a interação (in)direta entre a literatura e o 
ensino de História da África. Para tanto, utilizamos os seguintes 
autores: Solano Trindade (1988), Carolina Maria de Jesus (1960), 
Luiz Carlos (1978) e Jeremias Brasileiro (1982), procurando revelar 
as formas como seus romances, poesias e diários se articulam ao 
cotidiano do educando.

As vozes negras

Muitos artistas negros agem e escrevem com a dor e o 
sentimento de que nada mudou. Expressam o medo, a opressão, 
o racismo e o sentimento de que vivemos ainda em um regime 
de escravidão, em um país que não nos reconhece como somos, 
como pensamos.

O posicionamento engajado só começa a corporificar-se 
efetivamente por meio de vozes precursoras, nos anos de 1930 e 
1940, e ganha força a partir dos anos 1960 com Solano Trindade, 
Luiz Carlos (Cuti) e Carolina Maria de Jesus, presenças destacadas 
através de grupos de escritores assumidos ostensivamente como 
negros ou descendentes de negros, no final dos anos 1970 e, 
com Jeremias Brasileiro, na década de 1980. Preocupados em 
marcar, em suas obras, afirmação cultural da condição negra na 
realidade brasileira, escritores negros começam a manifestar 
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em seus escritos o comprometimento com a etnia e seu lugar 
sociocultural.

Os propósitos de afirmação étnica e de identidade cultural, 
o espírito de grupo, aliados às dificuldades mercadológicas 
que enfrentaram e enfrentam, levaram-nos a integrar grupos 
e movimentos que não só escreviam, mas acima de tudo 
denunciavam o que passavam e como estavam, se sentiam, 
dentro de um país que não os reconhece enquanto autores 
sérios.

Estes autores procuravam apontar as más qualidades em 
que os seus concidadãos se encontravam, sobretudo no período 
da Ditadura, no qual a censura do governo não permitia a livre 
expressão. Estes poetas tiveram a bravura de denunciar as 
mazelas às quais o Estado os submetia.

A quase totalidade da produção das obras centralizava-se 
na tomada de posição, inclusive na forma de enunciação; raros 
são os exemplos em que observamos preocupação com uma 
linguagem lírica e prolixa: os textos se fazem de versos livres, com 
uma ou outra manifestação em verso tradicional. Transparece 
um comprometimento ideológico deliberadamente assumido, 
uma preocupação de levar por meio da arte a possiblidade de 
uma tomada de consciência crítica, por exemplo, com relação a 
um povo usurpado de sua dignidade ao longo da história. Logo, o 
propósito dos textos é, fundamentalmente, resgatar uma posição 
de resistência e luta pela afirmação e pelo reconhecimento 
social.
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Solano Trindade – Cantor da alma coletiva

Solano Trindade foi um escritor, poeta e artista plástico 
que se envolveu com os movimentos de luta pela consciência 
negra. Trindade acreditava que ninguém vive a morte do outro, 
a vida do outro, ou o sonho do outro. Assim resolveu escrever 
olhando para si, com sua visão intimista e por meio dela procura 
demonstrar como sentimentos, emoções, medos e angústias são 
universais, independendo da etnia, crença, cultura e qualquer 
outra questão sociológica (TRINDADE, 1999).

O autor, entretanto, acredita que alguns textos jamais 
poderiam ser escritos por um escritor branco, por faltar-lhe o 
particularismo de viver uma experiência negra e porque o branco 
vive com naturalidade sua identidade. A identidade do negro 
foi constantemente ameaçada, agredida e muito dela perdida 
pela aculturação, promovida pelos reinos cristãos europeus. Ao 
ser escravizado era submetido a uma nova ordem global com 
umas novas regras de conduta, muitas delas baseadas na Igreja 
católica.

O autor nos mostra, em sua obra e em particular no 
poema abaixo, o desejo dos afrodescendentes de exibirem sua 
cultura e demostrar por meio dela a força de um povo que lutou 
bravamente ao longo do tempo com as formas mais bestiais de 
agressão: a escravidão e a aculturação.

Além disso, observamos o local de fala dos sujeitos, o que 
pode ser problematizado historicamente, pois, no decorrer do 
poema, são citados locais da periferia de grandes cidades. Assim 
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fica evidente para nós a crítica feita pelo poeta à segregação, 
ainda que invisível, da população negra no Brasil e são também 
notórias no poema as condições materiais e sociais dos sujeitos 
envolvidos:

TEM GENTE COM FOME

Trem sujo da Leopoldina
correndo correndo

parece dizerem gente com fome
tem gente com fome
tem gente com fome
Piiiiii
Estação de Caxias
de novo a dizer
de novo a correr
tem gente com fome
tem gente com fome
tem gente com fome
Vigário Geral
Lucas
Cordovil
Brás de Pina
Penha Circular
Estação da Penha
Olaria
Ramos
Bom Sucesso
Carlos Chagas
Triagem, Mauá
trem sujo da Leopoldina
correndo correndo
parece dizer
tem gente com fome
tem gente com fome
tem gente com fome
Tantas caras tristes
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querendo chegar
em algum destino
em algum lugar
Trem sujo da Leopoldina
correndo correndo
parece dizer
tem gente com fome
tem gente com fome
tem gente com fome
Só nas estações
quando vai parando
lentamente começa a dizer
se tem gente com fome
dá de comer
se tem gente com fome
dá de comer
se tem gente com fome
dá de comer
Mas o freio de ar
todo autoritário
manda o trem calar
Psiuuuuuuuuuuu (TRINDADE, 2008.p. 37)

Carolina Maria de Jesus

Em o Quarto de despejo – livro-diário em que Carolina 
Maria de Jesus relata a fome cotidiana, a miséria, os abusos e 
os preconceitos sofridos por ela, seus filhos e outros moradores 
da favela –, como em toda favela, a sua maioria é de moradores 
negros, que, sem condições financeiras e sem apoio para os 
estudos, não conseguiam uma projeção maior na sociedade 
desta época.

Nesta obra, a escritora busca demonstrar a face cruel e 
perversa, pouco conhecida e muito acobertada, da miséria da 
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fome e da precarização dos serviços públicos às populações de 
áreas periféricas, resultado de reformas urbanas e do receio 
que as elites econômica e cultural vivenciaram em tempos 
de perda de hegemonia. Sem necessidade de precisarem das 
áreas de onde vêm os perigos, as elites que se resguardam em 
aparatos hegemônicos de poder, não relativizando atos quando 
ameaçadas por “gente de fora”, por grupos estranhos. Carolina 
Maria de Jesus tinha consciência de que era uma mulher negra, 
favelada e revela o orgulho da sua negritude em sua obra.

No entanto, percebemos o prejuízo psíquico instigado pelo 
racismo; em alguns trechos do livro, isso é extremamente visível. 
Carolina Maria de Jesus, por diversas vezes, deixa transparecer 
aspectos do seu (sub)consciente que dizem respeito ao fato de 
que o que há de ruim está ligado à cor da sua pele. Seguem 
algumas passagens da edição do livro que utilizamos:

Adoro a minha pele negra, e o meu cabelo rústico. 
Eu até acho o cabelo negro mais educado do que 
o cabelo de branco. (JESUS, 2006, p. 58)

Despertei pensando no cigano, que é pior do que 
o negro. (JESUS, 2006, p. 58).

Olhava para o meu barraco envelhecido. As 
tábuas negras e podres. Pensei: está igual a 
minha vida.

A minha (vida), até aqui, tem sido preta. Preta é a 
minha pele. Preto é o lugar onde eu moro.

Comeram e não aludiram a cor negra do feijão. 
Porque negra é a nossa vida. Negro é tudo que 
nos rodeia. (JESUS, 2006, p. 48)
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Carolina Maria de Jesus é hoje uma figura icônica, que 
revelou em seus escritos, sem disfarces, nossos preconceitos e 
injustiça social, por isso, foi relegada naquele momento histórico 
ao segundo plano da literatura nacional.

Luiz Carlos (Cuti)

Eis um poeta da negritude, um poeta negro, ou seja, um 
“negro pronto”. A poesia de Cuti apresenta uma negritude 
agressiva. É uma negritude contra a branquitude que a oprime e 
deseja esfacelá-la. Ele não perde a consciência dos motivos reais 
por que a branquitude tenta (em vão) esfacelar a negritude. Ao 
mesmo tempo em que tem a noção clara da opressão cultural 
que sofre, bem como da desfiguração física do negro através 
da miscigenação, não perde de vista os objetivos finais da 
branquitude.

O poeta denuncia as falsidades da branquitude, mas 
sempre sem perder a noção dos porquês dessas atitudes; sabe 
que não são gratuitos os estereótipos que nos sãos impostos e 
que acabamos por aceitar. Exaltando a beleza negra, Cuti não 
o faz de graça, simplesmente pela autoafirmação. É claro, nós 
sabemos que somos. Mas ele mostra a contradição dos padrões 
de beleza da branquitude e da negritude.

A poesia de Cuti é toda assim; é protesto. Mas sem lamento, 
sem angústia. Protesto ferino, às vezes sutil, venenoso sempre. 
Enfim, o poeta não manda uma mensagem de desespero, mas, 
pelo contrário, de fé, de denúncia, de esperança. E, acima de 
tudo, ele sente a dimensão da sua universalidade.
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Cuti faz de seus livros um rico poemário, cujos poemas 
ora são armas de luta, ora um espelho cristalino a refletir a má 
zelosa situação em que vive a antiga mão-de-obra da economia 
do Brasil escravista, agora, mais do que nunca, sedenta de 
justiça, devido ao que se fez no passado com a escravidão física 
e cultural. Hoje essa mesma população continua com as más 
condições sociais, a falta de oportunidades e dignidade, porém 
o negro não se cansa de lutar.

CRAVOS VITAIS

escrevo a palavra
escravo
e cravo sem medo
o termo escravizado
em parte do meu passado

criei com meu sangue meus quilombos
crivei de liberdade o bucho da morte
e cravei para sempre em meu presente
a crença na vida. (CARLOS, 1978, p. 135)

Jeremias Brasileiro

O poeta transcreve com muita propriedade todo o 
sentimento de sua geração – quando, através de seus versos, 
pronuncia tudo o que sente, com uma sensação de tristeza – 
de que o racismo e o preconceito somados à fome e à miséria 
possibilitam desvendar.

A indignação do poeta é com a exploração de outras 
matérias que comparam o negro com a sua cor; porém, não é 
somente a cor, pois o sentimento, o respeito e o orgulho próprio 
o fazem ser bem maior que uma simples comparação.
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O negro é forte e luta contra todas as desigualdades. Ele 
trabalha, corre, dança, canta e encanta aqueles que olham para 
ele sem o vértice da pele do racismo. Este poema reflete o que o 
negro sente e pensa, ele é um forte guerreiro:

RACISMO

Terra maldita e repleta de marginalização
Dizei-me quem é mais negro
Nossa pele escura ou quem suja o seu chão
O petróleo é negro, o carvão é negro e usam 
como exploração
Nossa pele é escura, nosso peito é guerreiro
Por isso arrancam o nosso coração.
(BRASILEIRO, 1982, p. 14)

Algumas questões afro-raciais

Este trabalho em sala de aula é reflexo do momento em 
que vivemos, pois estamos repensando valores e atitudes, pelos 
quais se espera a reconstrução de uma sociedade na qual todos 
possam exercer os seus direitos de cidadão. A partir do “Curso 
de Formação Continuada do Eixo Raça, Gênero e Etnia”, que 
possibilitou o estudo da obra de escritores negros nacionais 
e internacionais, decidimos falar dos seguintes escritores 
brasileiros, conforme exposto na Introdução: Solano Trindade, 
Carolina Maria de Jesus, Luiz Carlos (Cuti) e Jeremias Brasileiro, 
que – por meio de seus romances, diários e poesias – vêm 
mostrando o negro enquanto cidadão participante e atuante na 
sociedade.

Nesse momento em que se questiona a promoção de 
ações e políticas públicas afirmativas, permanentes ou não, que 
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busquem compensar perdas provocadas pela discriminação, 
raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros, ao longo da 
história. E que tem por objetivo erradicar as desigualdades 
historicamente acumuladas, possibilitando a inclusão e a 
acessibilidade de oportunidades e de direitos para todos e, em 
especial, aqueles referentes aos afrodescendentes.

Este trabalho é reflexo da atual conjuntura, e acreditamos 
que seja imprescindível que o ensino de história leve em conta 
a cultura do negro brasileiro e as formas de luta empreendidas 
por esse grupo social ao longo do tempo. Vivemos em tempos 
de autoafirmação, um momento histórico no qual a arena do 
discurso histórico precisa ser ocupada pela polifonia e pela 
multiplicidade. Não podemos repensar valores, atitudes, sem 
levarmos em conta a empatia; só assim iremos (co)participar da 
reconstrução de uma sociedade cidadã.

A discriminação racial é claramente percebida, pois um 
modelo de valorização do branco está presente, por exemplo, 
na mídia, na literatura e na sociedade. E temos sempre que 
lembrar da luta e do sofrimento que forjaram a história dos 
afrodescendentes nesse país. Por mais de 300 anos foram 
eles, escravizados, que forjaram a economia do Brasil. Foram 
construtores da riqueza da nação brasileira, e a libertação em 
1888 não significou sua inclusão plena na sociedade.

Essa percepção se torna concreta ao serem examinados 
os índices de estatísticas em relação ao negro. Dados sobre 
escolaridade, mercado de trabalho, presença do negro nas 
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artes, na literatura e na política, nos espaços burocráticos do 
Estado, ou o seu acesso aos bens sociais, à saúde, à produção 
do conhecimento etc. evidenciam a discriminação racial e as 
diversas formas e práticas de racismo.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que mede a 
qualidade de vida, considerando os indicadores de educação, 
expectativa de vida e rendimento per capita, confirma a gritante 
desigualdade racial e social brasileira. O estudo feito pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) apontou que a 
qualidade de vida do negro brasileiro fica em 101º lugar e do 
branco em 46º lugar, e a expectativa de vida dos negros é de 
65 anos, enquanto que a dos brancos é de 71 anos. Os dados 
mencionados foram retirados do IPEA, no subsetor de Secretaria 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). A última 
coleta de dados, abrangendo todos os estados da Federação 
acerca da condição do negro do Brasil, foi realizada em 2014.

De acordo com estudos, dos 53 milhões de pobres 
brasileiros, 63% são negros e 37% brancos. Dos 22 milhões de 
habitantes que estão abaixo da linha da pobreza, 70% são negros. 
No final da década de 1990, os dados não são muito animadores, 
pois 26,2% das famílias negras e 30,4% das pardas viviam com 
até meio salário mínimo, enquanto apenas 12,7% das famílias 
brancas viviam com tal quantia. É como se o Brasil se dividisse 
em dois países: um com qualidade de vida de primeiro mundo 
para os brancos e outro com nível inferior para a população 
negra.
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Na educação1, por exemplo, enquanto 95% de crianças 
negras e brancas cursam o Ensino Fundamental, no Ensino Médio 
há uma diferença: os brancos são 60% e os negros, 37%. Porém 
a taxa de analfabetismo entre os brancos é de 9,0%, enquanto 
entre os descendentes afros essa taxa sobe para 22,2%, brancos 
com mais de 10 anos de idade tinham em média 6,3 anos de 
estudo, enquanto negros e pardos 4,3 anos.

Em termos de renda, em média, homens negros recebem 
metade do que os brancos; as mulheres brancas recebem 63% e 
as negras, 32% do que ganham os homens brancos. A Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2018 mostrou 
que os homens recebiam, por sua atividade principal, em média 
R$931,10; as mulheres brancas R$554,60; os homens negros 
R$428,30; e as mulheres negras R$279,70.

Isso demonstra que, apesar de políticas públicas voltadas à 
questão racial estarem sendo implementadas, cada vez, mais nos 
últimos anos, elas ainda sofrem resistência e se tornam tímidas 
diante do tamanho das diferenças. É preciso mais políticas 
voltadas, sobretudo, à infância e à juventude, dirigidas à cultura 
e à educação.

É necessário, portanto, reverter situação tão excludente. 
Sabemos que o racismo existente no Brasil é a forma mais clara 
de discriminação na sociedade brasileira. O racismo estrutural é 
presente no cotidiano de todos, mas sabemos que o brasileiro 

1  Os números aos quais fazemos referência acima foram extraídos da PNAD de 2018. Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/81c9b2749a7b8e5b67f9a736
1f839a3d.pdf. Acesso em 26 out. 2020.
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tem dificuldade em assumir essa atitude, muito por conta da tão 
propagandeada “democracia racial”.

Cabe lembrar que essa noção, no Brasil, é antiga e bastante 
difundida durante o Império como sendo responsável pela 
construção da nação brasileira. Entretanto, é a partir de Sérgio 
Buarque de Holanda, com seu livro Raízes do Brasil, que essa 
noção é conceituada e estruturada, sociologicamente, passando 
a servir como parâmetro para a construção da nacionalidade, da 
identidade cultural e histórica brasileira. No entanto, hoje essa 
concepção é amplamente criticada, tendo como um dos mais 
notórios propagadores o sociólogo Jessé de Souza, em seu livro 
A elite do atraso: da escravidão a Lavajato.

A Lei 10.639, de 10 de janeiro de 2003, que determina a 
obrigatoriedade do ensino da História da África e da Cultura 
dos Afro-Brasileiros, foi promulgada após o Estado brasileiro 
reconhecer que o racismo ainda resiste no Brasil e que ele é 
uma das barreiras causadoras da desigualdade social. Em um 
país que tem quase a metade de sua população constituída 
de afrodescendentes, muitos se esquecem de que grandes 
personalidades da nossa literatura são negras, como, por 
exemplo, as referendadas: os escritores Solano Trindade, 
Luiz Silva (Cuti), o poeta e historiador Jeremias Brasileiro ou a 
escritora e catadora de papel Carolina Maria de Jesus, e tantos 
outros que retratam em suas obras a contribuição expressiva do 
negro na edificação do país.
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Considerações finais

O combate ao racismo é uma tarefa de todo cidadão e do 
Estado brasileiro. Combater o racismo é compreender e aceitar 
as ações afirmativas para a comunidade negra; é reconhecer que, 
no passado, tivemos políticas e ações de exclusão, e aos negros 
não foi dada nenhuma condição mais digna de trabalho e de vida, 
muito pelo contrário, atitudes preconceituosas ou racistas, por 
parte da sociedade brasileira, determinaram toda uma história 
de exclusão e de discriminação dos afrodescendentes.

A luta do Movimento Negro atuou no sentido de tornar 
evidente esse racismo disfarçado e por meio do qual se está 
repensando a situação do negro na nossa sociedade. Se ocorrer 
a inclusão, garantindo aos afrodescendentes o seu acesso 
à educação, à moradia, ao emprego e à saúde – como todo 
e qualquer cidadão brasileiro merece e deseja, sem visões 
exclusivistas, racistas ou preconceituosas – aí sim terá de fato se 
construído e constituído uma democracia, e um país mais justo, 
com direitos de oportunidade para todos.
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O LETRAMENTO LITERÁRIO NO CONTO 

“A MÁQUINA EXTRAVIADA”, DE JOSÉ J. 

VEIGA

Sandra Rocha Martins

Introdução

Os contos, as narrativas estão presentes em nossas vidas 
há tantos séculos que é difícil dizer quando se originou tal ato, 
já que contar uma história é uma ação natural do ser humano. 
Transmitidas principalmente por meio da oralidade, crescemos 
escutando histórias e nosso desenvolver envolve a contação e a 
narração de distintas narrativas. Existentes desde a Antiguidade, 
naquele período os contos eram passados de geração a geração 
através da fala, os quais narravam mitos regionais, monstros que 
habitavam as montanhas ou outros mares, animais exóticos e 
perigosos, histórias estas que se espalhavam entre os povos.

Algumas dessas narrações se tornaram livros, dentre elas 
os mitos gregos e nórdicos. E com o surgimento da imprensa no 
século XVIII, possibilitou-se que historietas fossem publicadas 
nos jornais. Desta forma, sejam por meio da oralidade ou da 
escrita, relatos baseados na realidade ou histórias ficcionais 
fazem com que o conto nos acompanhe sempre, entrelaçando-
se à vida humana.

Este artigo, portanto, tem como objetivo principal levantar 
discussões acerca do termo letramento literário, desde sua origem 
até sua atuação em um real processo de leitura e de escrita 
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menos engessado e mais adequado à realidade que cerca os 
leitores em formação. Partimos da hipótese de que o letramento 
literário é um fenômeno que vai além das concepções formais 
de leitura, podendo propiciar ao leitor um olhar mais crítico em 
relação às práticas sociais que o abarcam. Esta análise é feia 
tendo como corpus o conto “A máquina extraviada”, de José J. 
Veiga, com o qual tentamos justificar que esta narrativa, inserida 
na vertente do realismo mágico, traz importantes contribuições 
ao processo de letramento. Nossa metodologia pauta-se em 
pesquisa bibliográfica devidamente referenciada ao longo do 
texto.

Pressupostos teóricos e analíticos

Publicado em 1967, o conto “A máquina extraviada”, de 
Veiga, foi escrito e impresso durante a Ditatura Militar do Brasil, 
fator relevante para o surgimento desta obra, pois nos anos de 
1960 e 1970 a América Latina passou por um período político, 
social e artístico conturbado. Além de todas essas complicações 
causadas pelos governos autoritários que os países latinos 
passavam, existia também nesta mesma época uma avassaladora 
mentalidade acerca da globalização e principalmente de 
máquinas que proporcionariam um rápido desenvolvimento 
para essas nações.

Com a necessidade de se expressar em meio a essas 
mudanças significativas, surge então durante este período 
transitório (a partir década de 1940), o realismo mágico, um tipo 
de narrativa hispano-americana que regia contra o realismo-
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naturalismo do século XIX. Dessa forma, Veiga consegue com 
esse tipo de narrativa falar de coisas do cotidiano, porém 
expressando uma crítica embutida por meio de sua obra:

Já na década de setenta, a história da máquina, 
que suga a força e os sonhos dos homens, é 
a metáfora da era industrial que vai pouco a 
pouco, substituindo os valores da raça humana 
e alienando a todos para que se sobreponha o 
material sobre o espiritual.
(REZENDE, 2008, p. 138)

Veiga aponta fatos corriqueiros, mas que são inquietantes 
na vida dos personagens, como uma denúncia social do país 
naquele momento, o qual era regido por uma enorme repressão 
política-ditatorial e um grande avanço tecnológico. Período de 
mortes, repressões, perseguições e torturas a todos e a qualquer 
movimento que se manifestassem contra o regime que vigorava. 
A obra veigueana consegue colocar em xeque a capacidade 
humana frente ao que lhe é imposto, de forma obrigatória, e ao 
impacto do avanço tecnológico. Isto é evidenciado nesta parte 
do conto – cuja edição utilizada é de 2008 –, que mostra como 
os moradores ficam fascinados com o objeto, mesmo sem saber 
da real função:

Estamos tão habituados coma presença da 
máquina ali no largo que, se um dia ela desabasse, 
ou se alguém de outra cidade viesse buscá-la, 
provando com documentos que tinha direito, eu 
nem sei o que aconteceria, nem quero pensar. 
Ela é nosso orgulho, e não pense que é exagero. 
Ainda não sabemos para que ela serve, mas isso 
já não tem maior importância.
(VEIGA, 2008, p. 92)
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A propósito, o conto é uma forma de narrativa que 
se diferencia das demais, devido à sua estrutura, podendo 
igualmente ser diferenciado pelo seu gênero, talvez por este 
ter surgido da oralidade, como dito anteriormente. Mas como 
existem várias formas de narrativas, os contos possuem suas 
singularidades e, neste trabalho, nossa atenção se volta ao conto 
fantástico. Para isso teceremos algumas considerações sobre o 
fantástico.

Segundo a perspectiva de Roas (2014), o fantástico tem 
como objetivo levar ao leitor histórias inquietantes e com 
sentidos fora da realidade comum. Para o autor, o fantástico 
se alimenta da realidade, oferecendo um rompimento nos 
parâmetros regidos pela realidade do leitor e, para que se 
consiga esse efeito, é preciso determinar uma similaridade entre 
a realidade ficcional e a realidade extratextual. Não só apenas 
isso que é necessário, mas também

é preciso que o espaço da ficção seja uma 
duplicação do âmbito do cotidiano em que 
está situado o leitor. Ele deve reconhecer e se 
reconhecer no espaço representado pelo texto. 
Por isso o fantástico é inquietante, constitui uma 
subversão do nosso mundo. (ROAS, 2014, p. 24)

Roas (2014) coloca que a maior parte dos críticos aponta o 
fenômeno sobrenatural como substancial para que haja o efeito 
do fantástico e que a definição do sobrenatural se dá por ser algo 
que ultrapassa a realidade comum do ser humano, foge do que 
é regido pelo mundo real e não pode ser explicado. Entretanto, 
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isso não é uma regra para que textos em que aparecem 
elementos sobrenaturais sejam fantásticos. Existem narrativas 
como as epopeias gregas e as novelas de cavalaria, por exemplo, 
nas quais podem ser encontrados elementos sobrenaturais, 
mas não as caracterizam como este subgênero. Contudo, a 
literatura fantástica jamais funcionaria sem o acompanhamento 
do sobrenatural, “E para que funcione, o relato fantástico deve 
criar um espaço similar ao habitado pelo leitor, um espaço que 
seria invadido por um fenômeno desestabilizador” (ROAS, 2014, 
p. 25). Assim, o sobrenatural sempre colocará em evidência a 
realidade e as suas leis aparentemente imutáveis.

Entretanto, o fantástico de Veiga (2008) foge do fantástico 
tradicional evidenciado pelo caráter fantasmagórico, monstruoso 
ou por aparecer elementos sobrenaturais. Seus temas são mais 
complexos e adentram no cotidiano humano. No que se refere ao 
conto em questão, o estranhamento é percebido no exagero dos 
moradores em relação à máquina, o que caracteriza o fantástico 
no texto.

Em todas as datas cívicas a máquina é agora 
uma parte importante das festividades. Você 
se lembra que antigamente os feriados eram 
comemorados no coreto ou no campo de futebol, 
mas hoje tudo se passa ao pé da máquina. Em 
tempo de eleição todos os candidatos querem 
fazer seus comícios à sombra dela, e como 
isso não é possível, alguém tem que sobrar; 
nem todos se conformam e sempre surgem 
conflitos. Mas felizmente a máquina ainda não foi 
danificada nesses esparramos, e espero que não 
seja. (VEIGA, 2008, p. 93)
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Ainda de acordo com Roas (2014), a elaboração linguística 
é crucial para o efeito do fantástico sobre o leitor. E este deve 
perceber o sobrenatural com a concepção do real, visto que o 
modelo de realidade dependerá da forma do mundo de uma 
dada cultura:

A participação ativa do leitor é fundamental 
para a existência do fantástico, porque o leitor 
precisa constatar a história narrada com o real 
extratextual para considerá-lo como relato 
fantástico. O fantástico dependerá sempre do 
que seja considerado real e o real depende do 
conhecido. (ROAS, 2014, p. 26)

Dessa forma, o autor nos mostra a inserção de vários campos 
de conhecimento para que se consiga adentrar no território 
inquietante do fantástico. Analisando a obra de Veiga (2008), o 
fantástico é observado ao longo da narrativa, constatado desde 
o aparecimento repentino e sem explicação da máquina até a 
mudança de comportamento dos moradores daquele lugar. A 
máquina acaba se tornando um objeto de adoração e de respeito 
por todos os moradores. Tanto as atividades excessivas dos 
habitantes em relação ao objeto quanto às situações estranhas 
que acontecem ao longo da narrativa fazem com que esta venha 
se encaixar na literatura fantástica.

Lima e Silva (2007) apontam que o fantástico é o que é 
criado pela imaginação, o que não faz parte da realidade. E estes 
são traços característicos na obra ficcional de Veiga (2008), por 
se embrenhar em conteúdos mais profundos e inquietantes. 
No conto, sabe-se que a máquina não possui nenhuma 
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funcionalidade, pois isto não é evidenciado pelo narrador: “Ainda 
não sabemos para que ela serve, mas isso já não tem maior 
importância.” (VEIGA, 2008, p. 92). Porém, todos os moradores 
se prendem a ela: “Ninguém passa pelo largo sem ainda parar 
diante da máquina, e de cada vez há um detalhe novo a notar.” 
(2008, p. 91). Essa atenção e adoração a esse objeto que chegou 
sem avisar, e que foi se impondo, mesmo sendo inoperante, 
mudou toda a rotina daquele vilarejo, considerando-o até 
como uma santidade, além de motivo de alegria, inspiração e 
consolação:

Dizem que a máquina já tem feito até milagre, 
mas isso – aqui para nós – acho que é exagero 
de gente supersticiosa, e prefiro não ficar falando 
no assunto. Eu – e creio que também a grande 
maioria dos munícipes – não espero dela nada 
em particular; para mim basta que ela fique 
onde está, nos alegrando, nos inspirando, nos 
consolando. (VEIGA, 2008, p. 94)

Neste sentido, o estranho pode ser percebido nas ações 
e atitudes de adoração dos moradores em relação à máquina, 
que é um objeto totalmente inoperante. Isto faz com que estes 
eventos rompam com a ordem normal dos acontecimentos, e 
o exagero se mostra como o extraordinário, o que caracteriza 
o fantástico no texto. O deslumbramento pela máquina gera 
situações absurdas, exageradas e incomuns, características estas 
apresentadas frequentemente no conto de Veiga, conforme 
notamos no trecho abaixo:

Ninguém passa pelo largo sem ainda parar diante 
da máquina, e de cada vez há um detalhe novo 
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a notar. Até as velhinhas de igreja, que passam 
de madrugada e de noitinha, tossindo e rezando, 
viram o rosto para o lado da máquina e fazem 
uma curvatura discreta, só faltam se benzer. 
(2008, p. 91)

Importante destacar que o realismo mágico renovou a 
ficção nos anos de 1940 e 1955, momento no qual o realismo se 
encontrava em crise.

Assim, realismo mágico veio a ser um achado 
crítico-interpretativo, que cobria, de um golpe, 
a complexidade temática (que era realista de um 
outro modo) do novo romance a necessidade de 
explicar a passagem estética realista-naturalista 
para a nova visão (“mágica”) da realidade. 
(CHIAMPI, 1980, p. 19)

Foi evidente o confronto entre o novo modelo de romance 
hispano-americano com o antigo modelo do realismo nas décadas 
de 1920 e 1930. Vale ressaltar que a adesão ao termo realismo 
mágico mostra a necessidade de uma nova conduta do narrador 
em relação à realidade. “E esse modo estranho, complexo, 
muitas vezes exotérico e lúcido, foi identificado genericamente 
como ‘magia’.” (CHIAMPI, 1980, p. 21). Dessa forma a estudiosa 
define o maravilhoso:

Maravilhoso é o “extraordinário”, o “insólito”, 
o que escapa ao curso ordinário das coisas e do 
humano. Maravilhoso é o que contém maravilha, 
do latim mirabilia, ou seja, “coisas admiráveis” 
(belas ou execráveis, boas ou horríveis), 
contrapostas às naturalia. Em mirabilia está 
presente o “mirar”: olhar com intensidade, ver 
com atenção, ou ainda, ver através. O verbo 
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mirare se encontra também na etimologia de 
milagre – portanto contra a ordem natural – e de 
miragem – efeito óptico, engano dos sentidos. 
O maravilhoso recobre, nesta acepção, uma 
diferença não qualitativa, mas quantitativa com 
o humano; é um grau exagerado ou inabitual do 
humano, uma dimensão de beleza, de força ou 
riqueza, em suma, de perfeição, que pode ser 
mirada pelos homens.
(CHIAMPI, 1980, p. 21, grifos da autora)

A autora ainda ressalta que a outra vantagem oferecida 
pelo termo é a sua inclusão junto “à Literatura, à Poética e à 
História Literária de todos os tempos”, assim evidenciando “a 
forma primordial do imaginário de obras de todas as latitudes 
culturais” (CHIAMPI, 1980, p. 49), podendo citar como exemplo 
o Rãmayãna, As mil e uma noites, a Ilíada, a Odisséia etc. 
Enfatizamos que, de forma tradicional, o maravilhoso é na 
criação literária a manifestação do sobrenatural na narrativa 
e se identifica com o efeito que é gerado no leitor e, no caso 
específico desta pesquisa, salientamos a importância de se 
trabalhar narrativas sob a égide do realismo mágico de maneira 
que permitam o letramento literário.

Sobre esse termo, destacamos que o gosto pela leitura, 
segundo Carvalho (2009), é adquirido de formas variadas, 
por hábitos familiares ou por influência de professores, mas 
que a formação de leitores em massa no âmbito escolar só 
acontecerá mediante alguns fatores, tais como: políticas de 
leituras, professores bem instruídos, um acervo farto e variado 
de materiais escritos, espaços adequados com bibliotecas e 
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salas de leitura bem equipadas. Entretanto, a leitura não deve 
ser imposta ou ditada para o indivíduo se tornar letrado e, para 
que isso ocorra, a escola precisa desenvolver trabalhos graduais 
e contínuos.

A autora relata que o interesse pela leitura pode surgir 
desde a alfabetização. Contudo, existem condições para o 
sucesso da aprendizagem, dentre elas a valorização cultural e oral 
da criança fora da escola, daí ser preciso “lidar com duas ordens 
diferentes, a da língua escrita e a da língua oral” (CARVALHO, 
2009, p. 68). É certo que são várias as barreiras encontradas no 
caminho da alfabetização e a escola sofre com esses problemas. 
O que ela pode favorecer para o letramento, de acordo com 
Carvalho, é:

Para alfabetizar, letrando, deve haver um 
trabalho intencional de sensibilização, por meio 
de atividades específicas de comunicação, por 
exemplo: escrever para alguém que não está 
presente (bilhetes, correspondência escolar), 
contar uma história por escrito, produzir um 
jornal escolar, um cartaz etc. Assim a escrita 
passa ter a função social.
(2009, p. 69)

Essa é a etapa em que a criança deve ser orientada para 
a compreensão das variações grafocêntricas, a partir do gênero 
textual, do tipo de leitor e da intenção do autor. Assim como 
ressaltamos a importância da leitura na alfabetização, faz-
se necessário falar sobre o letramento e sua importância na 
formação de leitores. Conforme mostra este trabalho, podemos 
até mesmo falar de um assunto social através de uma narrativa 
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que toca na vertente do realismo mágico. Com base no enunciado 
acima, sugerimos que a narrativa de Veiga (2008) pode contribuir 
para o letramento literário, devido ao fato de o autor utilizar uma 
simplicidade em sua linguagem, introduzindo em suas histórias 
elementos como a vida simples, os costumes e as atitudes de 
habitantes que estão fora das grandes cidades, pessoas que 
vivem no interior. Com isso ele consegue no desenrolar da 
história, a partir da sua linguagem, quebrar a rotina por meio de 
acontecimentos estranhos.

Mas qual seria a definição de letramento? Para chegarmos 
a uma suposta definição do termo, faz-se necessário percorrer 
um contexto histórico de como este termo passa a originar-se e 
qual a finalidade de seu surgimento. Segundo Mortatti,

a educação [...] pode ser definida como uma 
atividade específica e constitutivamente humana 
que tem por finalidade a formação, ou seja, o 
desenvolvimento das virtualidades próprias do 
ser humano, considerando-se sua capacidade 
de ensinar e aprender, em diferentes situações, 
espaços e momentos da vida. Considerando 
também tanto a necessidade de transmissão da 
tradição – de que são portadores os adultos – às 
novas gerações, visando à sua inserção no mundo 
público da cultura, quanto de transformações 
na ordem política, social, cultural e econômica, 
visando à criação, sobretudo por parte dos 
“novos”, de um futuro que se considera melhor. A 
educação tem, portanto, uma função mediadora: 
por meio dos processos educativos se constroem, 
de determinada maneira, determinadas relações 
dos indivíduos entre si e com a sociedade e a 
cultura. (2004, p. 29)
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Com o passar dos séculos, os impulsos educativos e 
as mudanças significativas que ocorreram no surgimento de 
sistemas de ensinos fizeram com que a escola fosse tomada 
como principal ferramenta de modernização e progresso da 
nação. Isto devido ao fato de a escola oferecer à população a 
entrada para a cultura letrada a partir da escrita. A leitura e a 
escrita tornaram-se o alicerce da escola obrigatória, gratuita e 
laica. Saber ler e escrever mostra um período de mudança tanto 
para o indivíduo quanto para o Estado, levando o sujeito às 
novas relações sociais e históricas, e construindo “novos modos 
e conteúdos de pensar, sentir, querer e agir” (MORTATTI, 2004, 
p. 32). A autora destaca que

de fato, ainda é preciso aprender a ler e escrever, 
mas a alfabetização, entendida como aquisição de 
habilidades de mera decodificação da linguagem 
escrita e as correspondentes dicotomias 
analfabetismo x alfabetização e analfabeto x 
alfabetizado não bastam [...] mais. É preciso, 
hoje, também saber utilizar a leitura e a escrita 
de acordo com as contínuas exigências sociais, 
e esse algo mais é o que se vem designando 
“letramento”. (MORTATTI, 2004, p. 34)

Soares (2014) relata que o termo letramento surge na 
segunda metade dos anos 1980 e que foi enunciado a primeira vez 
no livro No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística, 
de 1986, de autoria de Mary Kato. A partir desta data esse termo 
tem sido pesquisado por linguistas especializados e seu uso 
ficando mais recorrente aos especialistas. Segundo a estudiosa, 
ele não pode ser dicionarizado e seu sentido surge da palavra 
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inglesa literacy, que significa “o estado ou condição que assume 
aquele que sabe ler e escrever” (SOARES, 2014, p. 17). É neste 
sentido que está a ideia de que a escrita impacta o contexto 
social-político-cultural para o meio social em que está inserida e 
para quem aprende a utilizá-la. Assim, Soares define que:

É esse, pois, o sentido que tem letramento, 
palavra que criamos traduzindo “ao pé da letra” 
o inglês literacy: letra-, do latim littera, e o sufixo 
-mento, que denota o resultado de uma ação 
(como, por exemplo, em ferimento, resultado da 
ação de ferir). Letramento é, pois, o resultado da 
ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o 
estado ou condição que adquire um grupo social 
ou um indivíduo como consequência de ter-se 
apropriado da escrita.
(2014, p. 18, grifo da autora)

Já na perspectiva de Tfouni, não há uma definição precisa 
em relação ao termo letramento, e entre os linguistas existia algo 
muito além e mais amplo que a alfabetização, “letramento, para 
mim, é um processo, cuja natureza é sócio-histórica” (1995, p. 
31). Desse modo, ela se coloca em oposição aos demais conceitos 
de letramento que são usados como sinônimo de alfabetização:

O que se nota, portanto, é o fato de o letramento 
poder atuar indiretamente, e influenciar até 
mesmo culturas e indivíduos que não dominam a 
escrita. Esse movimento mostra que o letramento 
é um processo mais amplo do que a alfabetização, 
porém intimamente relacionado com a existência 
e influência de um código escrito.
(TFOUNI, 1995, p. 38)
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Ainda tentando definir o termo letramento, referendamos 
Kleiman (2012), que coloca que este não foi dicionarizado devido 
à sua complexidade conceitual e às diversidades de estudos 
que o envolvem: “ser letrado significa ter desenvolvido e usar 
a capacidade metalinguística em relação à própria linguagem” 
(KLEIMAN, 2012, p. 17). A pesquisadora expõe também que a 
linguagem oral é objeto de vários estudos sobre letramento e 
que outra coisa que se torna relevante para o uso do termo é 
quando se considera que existem algumas crianças de certas 
classes sociais que são letradas, mesmo sem serem alfabetizadas, 
em função dos seus conhecimentos orais letrados:

Podemos definir hoje o letramento como um 
conjunto de práticas sociais que usam a escrita, 
como sistema simbólico e como tecnologia, em 
contextos específicos, para objetos específicos. 
As práticas específicas da escola, que forneciam 
o parâmetro de prática social segundo a qual 
o letramento era definido, e segundo a qual os 
sujeitos eram classificados ao longo da dicotomia 
alfabetizado ou não alfabetizado, passam a ser, 
em função dessa definição, apenas um tipo 
de prática – de fato – dominante que envolve 
alguns tipos de habilidades mas não outros, e que 
determina uma forma de utilizar o conhecimento 
sobre a escrita. (KLEIMAN, 2012, p. 18-19)

A autora mostra que o letramento vai além do mundo da 
escrita e que a escola é o agente de letramento mais relevante, 
pois essa se preocupa com os processos escolares e individuais 
de decodificação dos símbolos linguísticos, enquanto que as 
atividades cotidianas são agentes de letramento diferentes.
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Retornando ao conto “A máquina extraviada”, sua escrita 
rememora a grafia de uma carta ou monólogo e se torna 
bem interessante para o desenvolvimento de atividades de 
letramento literário. Aparentemente, o narrador descreve os 
acontecimentos da cidade para um amigo ou parente que mora 
em outro lugar: “Você sempre pergunta pelas novidades daqui 
deste sertão, e finalmente posso lhe contar uma interessante. 
Fique o compadre sabendo que agora temos aqui uma máquina 
imponente, que está entusiasmando todo mundo” (VEIGA, 2008, 
p. 90).

O conto começa com o narrador discorrendo casos do 
lugar em que vive. Descreve que naquele sertão, que não tem 
muitas novidades, agora tinha uma máquina imponente e que, 
desde sua chegada, toda a população ficou encantada com o 
magnífico objeto. Ninguém sabe quem é o dono da máquina 
ou como ela foi parar na cidade. Desimportante era a função 
daquele artefato admirado pela população, já que ninguém ali 
sabia como ligar o aparelho. O objeto acabou se tornando o 
orgulho da cidade, mesmo que ninguém soubesse o que ele fazia, 
revelando assim a chegada repentina do progresso. A máquina 
apareceu aos moradores numa tarde, dois ou três caminhões 
a trouxeram e a colocaram em frente da Prefeitura. Durante 
a noite e a madrugada, a máquina foi montada e os homens 
que a trouxeram nada disseram, foram hostis com os cidadãos. 
Estavam ali para fazer seu trabalho, transportar a máquina e, 
após o serviço terminado, foram embora no mesmo instante. 
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Depois que o aparelho foi armado na praça da Prefeitura, os 
moradores tentaram entender o motivo de ele lá estar. Como só 
existiam suposições, um ar de mistério pairava sobre o objeto.

Existiam várias perguntas sem respostas: Quem era o 
dono da máquina? Para que ela servia? De onde veio? Quem a 
encomendou? Como ninguém sabia as respostas e a máquina 
já estava infiltrada na cidade, os moradores se entusiasmaram 
por ter algo novo entre eles e acabaram se enamorando pelo 
objeto e sua aparência imponente. Enganados ficaram aqueles 
que pensaram que com o tempo a máquina perderia seu ar de 
importância ou magnitude, uma vez que o deslumbramento 
pelo artefato não diminuiu com os dias e meses. O objeto era 
respeitado por todos – crianças, adolescentes, adultos, idosos 
– e virou até motivo de conflito entre os políticos. O medo da 
população era que alguém chegasse e levasse a máquina ou 
que alguém de fora chegasse e falasse para que ela servia. 
Delegações de outras cidades apareciam para observar o objeto 
e tentar comprá-lo. O novo encanta, assusta, intimida, anuncia 
mudanças, causa reflexões e resistência.

Segundo o pensamento de Carvalho sobre este artefato 
presente na obra de Veiga,

a máquina é a inquietação e a desconfiança de 
um mundo movediço, instável e incomodativo. 
A relação entre a máquina (objeto) e os homens 
(sujeitos) é uma relação que fomenta a angústia; 
já que embora traga a segurança da presença da 
máquina, anuncia o mundo estranho e alheio que 
pode insurgir a qualquer momento.
(CARVALHO, 2017, p. 134)
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A chegada da máquina causa um desequilíbrio na  
sociedade. Essa intranquilidade muda a maneira de agir da 
população e a vida das pessoas é alterada com o objeto. Com 
a entrada de uma nova tecnologia na cidade, alguns sistemas 
são modificados e o padre não é a pessoa mais respeitada da 
cidade, já que não se rendeu à máquina. Tudo gira em torno 
desse “novo mundo”, o passado, e o que existia antes daquele 
artefato aparecer se encontra distante e divergente da realidade. 
O desequilíbrio causado pela chegada da máquina logo vira 
equilíbrio. A cidade começa a funcionar de uma nova maneira, 
o objeto misterioso se torna o ponto central, a essência daquele 
local: “Estamos tão habituados com a presença da máquina ali 
no largo que, se um dia ela desabasse, ou se alguém de outra 
cidade viesse buscá-la, provando com documentos que tinha 
direito, eu nem sei o que aconteceria, nem quero pensar” (VEIGA, 
2008, p. 92).

No último parágrafo do conto, o narrador diz que seu 
maior receio era que chegasse alguém de fora e que esse 
moço explicasse a função da máquina, e finaliza dizendo: “Se 
isso acontecer, estará quebrado o encanto e não existirá mais 
máquina” (VEIGA, 2008, p. 94).

Considerações finais

Ao lermos o conto a obra “A máquina extraviada”, de José J. 
Veiga, encontramos o mundo real e situações reais que ocorrem 
no interior do país. O insólito, característica do fantástico, 
é causado pela chegada da máquina, modifica o sistema ali 
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constituinte e cria, causa e renova uma realidade que agora se 
torna mais moderna por conta da tecnologia. Insólito este que 
é aceito tanto pela população quanto pelo leitor. Ao terminar 
o conto, nos perguntamos se algum dia aquela máquina vai 
funcionar.

Referências

CARVALHO, Marlene. Alfabetizar e Letrar: um diálogo entre teoria e prática. 
6. ed. Petrópolis-RJ: Editora Vozes, p. 65-69, 2009.

CARVALHO, Leonice de Andrade. A realidade e o realismo em A Máquina 
Extraviada de José J. Veiga. LITERARTES, v. 1, n. 7, p. 12-40, 2017. Disponível 
em: http://www.revistas.usp.br/literartes/article/view/113617. Acesso em 23 
set. 2019.

CHIAMPI, Irlemar. O Realismo Maravilhoso. São Paulo: Perspectiva, 1980.

KLEIMAN, Ângela B. (Org.). Os significados do letramento: uma nova 
perspectiva sobre a prática social da escrita. 2. ed. Campinas: Mercado das 
Letras, 2012.

LIMA, Michelle da Silva; SILVA, Francisco Vieira da. Mistério e Fascínio: Uma 
Leitura do Fantástico no Conto “A Máquina Extraviada”, de José. J. Veiga. 
Caminhos em Linguística Aplicada, Taubaté, v. 17, p. 211-226, 2017. Disponível 
em: http://periodicos.unitau.br/ojs/index.php/caminhoslinguistica/article/
view/2207/1731. Acesso em 23 set. 2019.

MORTATTI, Maria do Rosário Longo. Educação e Letramento. São Paulo: 
UNESP, p. 29-36, 2004.

REZENDE, Irene Severina. O fantástico no contexto sócio-cultural do século 
XX: José J. Veiga (Brasil) e Mia Couto (Moçambique). Orientadora: Maria 
dos Prazeres Mendes. 2008. Tese (Doutorado em Letras) – Setor de Estudos 
Comparados de Literatura de Língua Portuguesa, Universidade de São Paulo. 
São Paulo. 2008.

ROAS, David. A Ameaça do Fantástico: aproximações teóricas. São Paulo: 
Unesp, 2014.



840
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 3. ed. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2014.

TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e Alfabetização. São Paulo: Cortez, 1995.

VEIGA, José J. A máquina extraviada. In: VEIGA, José J. A Estranha Máquina 
Extraviada: contos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008, p. 90-94.



841
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

LETRAMENTO LITERÁRIO E 

CONTEXTUALIZAÇÃO COM OS CONTOS 

“VOGAL” E “AQUELA ÁGUA TODA” DE 

JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA

Thyago Madeira França

Introdução

Acreditar que os leitores podem lidar com textos que os 
deixem inquietos ou em estado de interrogação é uma maneira 
de apostar nas aprendizagens sobre a ambiguidade e a polissemia 
na arte e na vida (BAJOUR, 2012, p. 35-36).

Este texto representa um recorte dos estudos apresentados 
na comunicação oral intitulada “Pois entre as dores e a morte, 
pulsa a vontade de vida: práticas de letramento literário com 
contos de João Anzanello Carrascoza” e tem como objetivo 
discutir resultados das atividades de leitura e letramento 
empreendidas na escola pública com os contos “Vogal” e 
“Aquela água toda”, com foco nos processos de contextualização 
postulados por Cosson (2006).

Além de uma admiração pelo olhar que Carrascoza 
lança para revelar as miudezas e os silêncios em torno de 
acontecimentos prosaicos, a escolha pela sua produção como 
objeto de práticas de letramento literário se deu também pela 
sensibilidade cirúrgica e sofisticada em construir narrativas 
relacionadas ao cotidiano de aprendizado e descoberta 
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constantes da criança e do jovem em idade escolar. Desse modo, 
para o presente texto, priorizei os contos que permitem entradas 
temáticas relacionadas à infância e à adolescência no ambiente 
familiar.

As atividades de letramento aconteceram no espaço 
da biblioteca escolar e estavam vinculadas a um projeto de 
extensão que desenvolve atividades de leitura e formação de 
leitores literários com alunos do Ensino Fundamental e Médio 
de escolas públicas de uma cidade do interior do estado de 
Goiás. As atividades com os dois textos aqui contempladas 
aconteceram em formato de oficina no contraturno e contaram 
com a participação média de dez alunos e dois professores de 
Língua Portuguesa e Literatura da própria escola.

As práticas desenvolvidas dialogaram teórica e 
metodologicamente com os estudos de Cosson (2006) sobre 
letramento literário, que define que o ensino de literatura precisa 
se dar por meio de atividades significativas e com objetivos claros, 
com foco na leitura efetiva dos textos e na consolidação de uma 
comunidade de leitores literários capazes de reconhecer que a 
leitura é um concerto de muitas vozes. Para tanto, Cosson (2006) 
propõe alguns caminhos para promover essa interação, como 
a sequência básica de letramento literário, a qual é constituída 
por quatro etapas, sendo elas motivação, introdução, leitura e 
interpretação.

Não vou elucidar o passo a passo das sequências básicas 
desenvolvidas, mas lançar um olhar para os processos de 
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contextualização também levantados por Cosson (2006), ao 
refletir sobre os procedimentos relacionados às etapas de 
interpretação. Esse foco nos processos de contextualização 
permite o vislumbre de como se dá o planejamento e a 
abordagem dos contextos que gravitam em torno do texto 
literário, os quais, de certa forma, emergem como elementos 
discursivos do universo estético do autor. Entendo que edificar 
contextualizações responsivas e com objetivos claros não é o 
principal propósito do ensino de literatura, entretanto contribui 
para que a literatura figure no ambiente escolar por meio de 
atividades significativas que, de fato, ampliem a formação de 
leitores literários.

O agente de letramento literário

Não é preciso mais teses e dissertações que elenquem 
os vários problemas relacionados à escolarização equivocada 
da literatura na escola. Esses equívocos se materializam em 
uma utilização propedêutica e utilitarista do texto literário, ou 
pior, de fragmentos dos textos, prática que castra a unidade 
do objeto estético engendrado pelo autor. Assim, diante de 
um cenário conhecido, proponho que o professor de Língua 
Portuguesa e/ou de Literatura se constitua enquanto um agente 
de letramento literário responsável e ético frente ao texto e ao 
leitor em formação.

Para tanto, vislumbro um ensino de literatura que se 
ancore na concepção de linguagem de Bakhtin (2013), a qual 
compreende a linguagem em uma dimensão política e social, 
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bem como considera constitutiva dos sujeitos as posições 
sociais e os lugares discursivos que esses ocupam. Logo, o 
professor de literatura deve reconhecer seus alunos-leitores 
como sujeitos em constante dialogismo e interação verbal com o 
outro, atravessados por uma infinidade de discursos de diversas 
naturezas (classe social, grupo familiar, concepções culturais e 
políticas, posições religiosas, histórias de vida).

Frente a essa tomada de posição, é importante que o 
docente se reconheça como o principal agente de letramento 
literário e internalize que seus alunos-leitores são constituídos 
por uma infinidade de saberes que influenciam nos processos 
de interação entre eles e o texto literário. Portanto, é uma 
responsabilidade ética do professor, agente de letramento 
literário, ser um leitor e oportunizar experiências de leitura 
produtivas, nas quais os alunos desenvolvam suas características 
singulares no processo de interação com o texto literário.

Kleiman estabelece que o professor é o maior agente de 
letramento da sociedade, o principal “promotor das capacidades 
e recursos de seus alunos e suas redes comunicativas para que 
participem das práticas sociais de letramento” (2006, p. 8). Da 
mesma forma, o agente de letramento literário, na maioria 
dos casos o professor, é o ator indispensável para promover e 
mediar atividades que permitam a interação entre a literatura e 
as práticas sociais que atravessam a construção histórico-social 
dos alunos-leitores. Sob essa égide, vislumbro um ensino de 
literatura que supere e transgrida os interesses gradeados pelo 
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currículo escolar e por parte dos livros didáticos, em prol da 
formação de alunos-leitores criativos, curiosos e humanizados, 
capazes de compreender o pacto ficcional proposto pelo autor 
do texto, bem como de se compreenderem em um mundo de 
linguagens diversas.

Nessa seara, retomo Cosson (2006), ao refletir sobre o 
processo de interpretação que emerge das primeiras interações 
do aluno com o texto literário. Para o autor, o valor está “na 
capacidade de compreender a obra e não em julgá-la de 
modo crítico, embora as compreensões mais profundas não 
deixem de ser intensamente críticas” (COSSON, 2006, p. 85). 
A partir desse posicionamento de respeito e sensibilidade à 
leitura realizada pelos alunos, Cosson (2006) propõe caminhos 
de contextualizações, tomadas como aprofundamento da 
leitura por meio dos contextos que a obra traz consigo, sendo 
elas: contextualização teórica, contextualização histórica, 
contextualização estilística, contextualização poética, 
contextualização crítica, contextualização presentificadora e 
contextualização temática.

Entendo que essas contextualizações se atravessam 
durante o desenvolvimento da prática de letramento e, além 
disso, nem todas podem se fazer necessárias frente aos objetivos 
que alicerçam a atividade de leitura literária. O foco é demonstrar 
como esses processos de contextualização podem contribuir 
para uma prática de letramento literário bem organizada e 
produtiva, uma vez que mobilizam diálogos essenciais para a 



846
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

construção de um olhar responsável para a proposta estética de 
um texto literário.

Na próxima seção, apresento um recorte das práticas de 
letramento desenvolvidas no âmbito da escola, com alunos 
do Ensino Fundamental, de forma a demonstrar como alguns 
dos processos de contextualização dialogaram com a leitura 
dos contos “Vogal” e “Aquela água toda”, de João Anzanello 
Carrascoza.

Práticas de letramento com contos de Carrascoza

Nos últimos anos, empreendi diversas atividades de 
letramento literário na escola pública e na universidade, 
na formação de professores de literatura em um curso de 
Letras. Assim, ocupando os espaços de professor de Literatura 
Brasileira, orientador de Estágio Supervisionado, coordenador 
de subprojeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID) e de projeto de extensão, tenho desenvolvido 
atividades com foco na formação de leitores literários e na 
formação – universitária ou continuada – de agentes de 
letramento literário.

Nessa jornada, o universo estético de Carrascoza tem 
me acompanhado como parceiro, por conta de sua sensível e 
sofisticada escrita, que versa sobre as miudezas da vida familiar. 
Em seus contos, acontecimentos relacionados à infância, ao 
núcleo familiar e aos processos de perda e luto se misturam 
a uma proposta de construção do eu, por meio de um olhar 
otimista para a rotina e para os silêncios do cotidiano.



847
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

Bajour estabelece que é essencial que o professor escolha 
livros que não subestimem ou infantilizem os leitores e, a partir 
disso, que a seleção se dê por meio de obras que dialoguem 
com “a sensibilidade estética das crianças, sobretudo numa 
etapa da vida em que tudo é iniciação, experimento, fertilidade, 
pergunta em aberto” (BAJOUR, 2012, p. 31). Ainda que os alunos 
participantes das oficinas se enquadrem na faixa etária entre 12 
e 14 anos, entendo que a escrita de Carrascoza dialogou com a 
sensibilidade estética proposta por Bajour(2012), uma vez que 
os temas carrascozianos incitam esse olhar analítico para as 
fases da vida, suas descobertas e frustrações, algo muito comum 
na adolescência e ressaltado por eles durante as atividades de 
leitura e interpretação dos contos.

Assim, escolher os contos de Carrascoza tem relação 
com propor aos alunos um mergulho nesse universo estético 
e literário, o qual dialoga com descobertas e perdas que eles, 
invariavelmente, passarão ou estão passando em suas vidas. 
O olhar intimista e, de certa forma, otimista do autor para as 
questões humanas é de uma grande riqueza para que o professor, 
agente de letramento literário, promova mediações dialógicas e 
responsivas entre os alunos e a escrita literária.

O conto “Aquela água toda”, presente em livro homônimo 
de 2018, narra a alegria de um menino frente à descoberta de 
que irá à praia novamente com sua família, como no verão do 
ano anterior. Ele e seu irmão não se cabem de tanta euforia 
com a notícia da iminente viagem. A família pega a estrada com 
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destino ao litoral e, ao chegar na cidade praiana, instalam-se em 
um apartamento que ficava a poucas quadras do mar.

Na praia, o garoto se consumia do mar e o mar se consumia 
dele de uma forma poética, em uma profunda entrega mútua: 
“Um se molhava na substância do outro, era o reconhecimento 
de dois seres que se delimitam, sem saber seu tamanho” 
(CARRASCOZA, 2018, p. 14-15). Ao retornarem de ônibus para 
o apartamento, o garoto pega no sono e, quando percebe, sua 
família havia descido no ponto anterior: “Acorda, garoto!, um 
zum-zum-zum de vozes, olhares, e ele sozinho no banco do ônibus, 
entre os caiçaras, procurando num misto de incredulidade e 
medo a mãe, o pai, o irmão – e nada” (CARRASCOZA, 2018, p. 
16). Após minutos de desespero e dor, o ônibus para no próximo 
ponto e a narrativa termina com o reencontro emocionado do 
menino com sua família, que lhe esperava a poucos metros no 
calçadão da praia.

Publicado na mesma antologia, o conto “Vogal” narra as 
lembranças de uma menina de sua convivência com sua Tia Alda, 
conhecida por todos como uma pessoa conciliadora, perita na 
arte de resolver conflitos diversos com um bom diálogo: “Tinha 
o dom de encantar com as palavras. Qualquer mal-entendido 
entre os parentes, lá vinha ela, por vontade própria, ou convocada 
com urgência, para colocar as coisas em ordem” (CARRASCOZA, 
2018, p. 86).

Após um conflito na escola, em que a garota foi agredida e 
humilhada por outras meninas, ela acaba por receber conselhos 
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importantes de sua sábia tia, que lhe diz que as pessoas são, 
como no alfabeto, ou vogais ou consoantes: “Eu era uma vogal 
e tentara passar livremente pelo portão, mas as meninas, 
consoantes, haviam me impedido. E se existissem apenas vogais, 
ou só consoantes, o mundo teria de ser escrito de outra maneira; 
o bonito era que podíamos fazer inúmeras combinações” 
(CARRASCOZA, 2018, p. 90). Após essas palavras de ensinamento, 
a garota passa a admirar ainda mais a sabedoria de sua tia.

Entretanto, em um determinado dia, Tia Alda é baleada e 
morre durante um assalto de banco, pois havia sido confundida 
como cúmplice dos assaltantes, somente por querer resolver 
o conflito de forma pacífica, convencendo os assaltantes a se 
entregarem: “Não sabiam o que eu descobri, naquela tarde, com 
as suas palavras: que ela era uma vogal. Ela estava ali para lhes 
abrir a passagem” (CARRASCOZA, 2018, p. 91).

Nas atividades relacionadas à sequência básica de 
letramento sobre os dois contos, alicercei a etapa de antecipação 
por meio da imersão nos aspectos relacionados à produção do 
autor, com o contato físico de quase toda a produção literária de 
Carrascoza, proveniente de minha biblioteca particular. Nesse 
momento, os alunos puderam folhear, sentir as texturas das 
capas, hipotetizar o que os títulos revelavam sobre os textos, ler 
as orelhas e as contracapas dos livros, ver a fotografia do autor, 
enfim, elementos discursivos diversos que compuseram um olhar 
primeiro para o universo estético carrascoziano. A partir de um 
conhecimento empírico e científico sobre a obra de Carrascoza, 
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procurei expressar, nessa etapa da sequência, a admiração 
que construí pela escrita do autor, a fim de demonstrar para 
os alunos, que nem sempre são leitores literários, que existem 
autores que possuem linguagens capazes de nos sensibilizar de 
maneira transformadora.

Na etapa de decifração, em que há o primeiro contato 
do aluno com as palavras do texto selecionado, optei, nos dois 
contos, por iniciar com uma leitura em voz alta, de modo que 
os alunos reconhecessem as nuances linguísticas, as pausas, as 
interjeições, os silêncios, o ritmo poético e singelo da escrita de 
Carrascoza. Petit (2010) defende que a leitura em voz alta de 
obras literárias faz emergir uma experiência sensorial profunda 
e produtiva. Segundo a autora, elementos relacionados ao ritmo 
e à musicalidade do texto literário podem estabelecer uma 
relação de acolhimento e ampliar a interação entre o texto e o 
leitor.

Em decorrência dessa compreensão acerca da leitura 
em voz alta, os contos foram lidos, pelos menos, duas vezes, 
de maneira que a segunda leitura se deu durante o processo 
de segunda interpretação, entendida por Cosson (2006, p. 92) 
como uma interpretação mais aprofundada que pode “estar 
centrada sobre uma personagem, um tema, um traço estilístico, 
uma correspondência com questões contemporâneas, questões 
históricas”. Para o desenvolvimento da primeira interpretação, 
focamos na compreensão do enredo da narrativa, em diálogo 
com as contextualizações crítica, estilística, presentificadora e 
temática.
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A contextualização crítica, que trata da recepção do texto 
literário por uma comunidade de intelectuais, acadêmicos ou 
jornalistas, foi utilizada de forma a fazer com que os alunos 
conhecessem como se constroem as opiniões de profissionais 
sobre a escrita do autor. Por motivos racionais, o material 
utilizado nessa etapa não foi composto por artigos, dissertações 
e teses, os quais compõem uma pequena, mas rica fortuna 
crítica sobre Carrascoza. Para essa contextualização, utilizei 
resenhas, notícias e entrevistas, todas tiradas da internet, sobre 
o autor e sobre a obra Aquela água toda, da qual os dois contos 
trabalhados fazem parte.

Cosson (2006, p. 88) reforça que mesmo “uma obra recém-
publicada terá alguma notícia no jornal e alguma leitura feita no 
prefácio ou nas orelhas”. Assim, colunas jornalísticas voltadas 
para literatura e resenhas literárias1, bem como a própria orelha 
e quarta capa, compuseram um material impresso e palpável 
que foi lido e discutido pelos participantes das oficinas, de modo 
a construirmos, coletivamente, uma percepção sobre o contexto 
crítico sobre o autor e sobre a obra em leitura.

Foram necessárias, durante a leitura desses textos, 
intervenções quanto à compreensão de palavras ou termos não 
conhecidos pelos alunos. No entanto, nada que tenha prejudicado 
o processo de contextualização de receptividade do livro pela 
1  São exemplos de textos utilizados nesta etapa de contextualização crítica: A resenha de Aquela 
água toda publicada por Ronaldo Cagiano n’O Globo em 16 de junho de 2012. Disponível em: 
https://blogs.oglobo.globo.com/prosa/post/resenha-de-aquela-agua-toda-de-joao-anzanello-
carrascoza-450688.html. Acesso em 3 mar. 2020. E a notícia do caderno de cultura publicada por João 
Prata no jornal O Estado de São Paulo que versava sobre a reedição do mesmo livro em 28 de abril de 
2018. Disponível em: https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,aquela-agua-toda-de-joao-
anzanello-carrascoza-gan ha-reedicao-e-volta-as-livrarias,70002287229. Acesso em 3 mar. 2020.
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comunidade de profissionais da área da literatura. Nessa etapa, 
também aproveitei para reforçar aspectos do funcionamento 
do mercado editorial, como um negócio que envolve dinheiro, 
editoras, livrarias, publicidade e, por vezes, contratos com o 
Ministério da Educação e secretarias de educação diversas.

A contextualização crítica fez emergir um interesse dos 
alunos sobre a vida de Carrascoza. Por se tratar de um autor 
contemporâneo, algo não muito comum entre os autores 
tradicionalmente adotados para serem lidos nas aulas regulares, 
os alunos demonstraram curiosidade acerca de aspectos 
relacionados à biografia, às mídias e redes sociais relacionadas 
ao autor, bem como à possibilidade de conhecerem um escritor 
de livros.

No âmbito da contextualização estilística, compreendida 
por Cosson (2006, p. 87) como “aquela que está centrada nos 
estilos de época ou períodos literários”, a qual deve tomar o 
período literário como um complexo estilístico, uma virtualidade 
construída posteriormente pelos historiadores da literatura, 
estabeleci discussões que incidiram diretamente na maneira 
que os alunos dialogam com a literatura na disciplina escolar de 
Língua Portuguesa. Novamente a reflexão sobre ler textos de 
um autor vivo fez com que os participantes pensassem sobre 
as escolas literárias ensinadas durantes as aulas, uma vez que 
existe uma memória coletiva entre os alunos de que os textos 
literários foram escritos há séculos e que a linguagem das 
obras escolarizadas é inacessível, repleta de palavras de difícil 
compreensão.
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Durante essa etapa de contextualização, muitos 
participantes tiveram dificuldade de compreender que 
nomenclaturas como Romantismo, Realismo e Modernismo 
não representam configurações pré-estabelecidas pelo grupo 
de autores do período. Busquei, então, demonstrar que existe 
um diálogo entre a obra e o período de produção, de forma 
que ambos se alimentam, e que as nomenclaturas dos estilos 
literários são convenções históricas produzidas posteriormente 
por especialistas e estudiosos da literatura.

Realcei também que era possível encontrar algumas 
características dos estilos literários estudados por eles nos 
textos de Carrascoza. E que isso não condicionava classificar os 
contos como românticos ou realistas. Desse modo, o foco dessa 
contextualização foi reforçar que existe uma literatura sendo 
escrita agora e que, eventualmente, o que se chama hoje de 
literatura contemporânea poderá, no futuro, ser classificada 
por meio de convergências reconhecidas por especialistas dos 
estudos literários.

Em relação à contextualização presentificadora, optei por 
não chamar a atenção dos alunos “para o tema e as relações 
dele com o presente”, como postula Cosson (2006, p. 89), uma 
vez que Carrascoza é um autor contemporâneo e que escreve, 
na maioria de seus contos, a partir de um contexto igualmente 
contemporâneo. Portanto, essa contextualização se deu a partir 
de um breve debate com foco no reconhecimento por parte dos 
leitores de elementos históricos e tecnológicos que denotavam 
um tempo nas narrativas lidas.



854
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

Sobre o conto “Vogal”, os alunos focaram nos signos 
“escola”, “banco”, “ladrões” e “polícia” e reconheceram que, 
embora seja um texto publicado em 2012, não há elementos 
discursivos que permitiram com que os alunos identificassem 
se já havia internet ou celulares que, por exemplo, os clientes 
do banco pudessem usar para avisar a polícia sobre o assalto e, 
eventualmente, salvar a vida de Tia Alda.

Algo semelhante aconteceu durante as atividades com 
“Aquela água toda”, em que os termos selecionados como 
tópico, “mar”, “carro”, “praia”, “apartamento” e “ônibus” não 
permitiram que os alunos pudessem reconhecer os dias atuais, 
embora também afastaram a possibilidade de ser um texto que 
se ambienta, por exemplo, no século XIX. Novamente os alunos 
reforçaram a ausência de uma cultura digital no conto, o que 
faria com que o filho sozinho no ônibus pudesse escrever ou ligar 
para os seus pais do celular.

Como forma de consolidar esse processo de 
contextualização, apresentei para os alunos a hipótese de que a 
escrita de Carrascoza engendra temáticas universais e facilmente 
factíveis em situações familiares de diversos contextos históricos. 
Demonstrei que a ausência de elementos tecnológicos na 
maioria de suas narrativas é, inclusive, uma maneira que o autor 
encontra de valorizar as relações cotidianas por elas mesmas, 
a partir da leitura das minúcias e dos silêncios que compõem a 
rotina familiar.

Em relação à primeira interpretação dos contos, sem 
dúvida, a contextualização temática emergiu como nuclear nas 
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atividades, até porque a abordagem do tema é o modo mais 
tradicional de tratar o texto literário. No entanto, busquei meios 
de não obliterar os textos carrascozianos em favor do aspecto 
temático, algo que Cosson alerta, ao dizer que “muitas vezes o 
estudo daquele tema é tão interessante que a obra fica para trás 
e o que deveria ser um estudo literário passa a ser um estudo 
deste ou daquele assunto” (2006, p. 90).

Para tanto, é essencial que o agente de letramento 
literário compreenda que a contextualização temática não 
pode ser algo externo ao texto, mas uma forma de reconhecer 
aspectos diversos relacionados ao universo estético e ficcional 
engendrado pelo autor em seu texto. Então, no caso dos contos 
de Carrascoza, a temática do cotidiano familiar não se sobrepôs 
aos objetivos da prática de letramento literário, ou seja, a leitura 
integral do texto, bem como o diálogo e a troca de sentidos entre 
o pacto ficcional proposto pelo autor e o aluno-leitor.

Ao promover esse diálogo, busquei demonstrar que 
a escolha por textos de Carrascoza não se deu por conta das 
entradas temáticas de sua produção2, mas sim pela forma 
singular que o autor promove a inserção do tema das relações 
familiares e seu cotidiano em sua produção. Sobre a questão do 
tema no conto, Cortázar elucida que

um mesmo tema pode ser profundamente 
significativo para um escritor, e anódino para 
outro; um mesmo tema despertará enormes 

2  O presente texto apresenta um recorte de atividades de letramento literário com dois contos de 
Carrascoza, entretanto os alunos em questão tiveram acesso a nove narrativas do autor, de maneira 
que puderam identificar elementos convergentes de seu projeto estético.
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ressonâncias num leitor e deixará indiferente a 
outro. Assim, pode-se dizer que não há temas 
absolutamente significativos ou absolutamente 
insignificantes. O que há é uma aliança misteriosa 
e complexa entre um escritor e um tema num 
dado momento, assim como uma aliança entre 
um conto e o leitor. (CORTÁZAR, 2006, p. 155)

Assim, ao longo das atividades de letramento, reforcei 
que os temas trabalhados não são fáceis de ler ou interessantes 
simplesmente porque são atuais ou corriqueiros. Demonstrei 
como Carrascoza trata o tema familiar a partir de sua singularidade 
estética, por meio de um tratamento lírico do cotidiano, bem 
como de um olhar singelo para situações de perda e morte, que 
embora sejam tão comuns, inclusive na literatura, raramente 
são tratadas por meio de uma proposta que ressalta os vestígios 
de vida presentes em momentos facilmente esquecíveis, como 
uma conversa com uma tia ou uma simples viagem de família 
para a praia.

Percebo que a estética singular das narrativas 
carrascozianas alcançou anseios conscientes e/ou inconscientes 
dos alunos-leitores, uma vez que, no decorrer dos encontros, a 
grande maioria deles sentia necessidade de associar miudezas do 
seu próprio cotidiano ao enredo dos contos, de forma a elucidar 
como alguns acontecimentos vividos por eles não seriam notados 
sem as leituras de Carrascoza. Isso não reduz a produção literária 
do autor a uma função pedagógica, psicológica ou formativa, 
no entanto reconheço na trajetória estética de Carrascoza 
um projeto para que seu leitor seja um sujeito mais atento às 
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pequenezas da vida, de modo que se reconheça e reconheça o 
outro como produto de seus espinhos, de suas experiências.

Jouve postula que “o papel das emoções no ato de leitura é 
fácil de se entender: prender-se a uma personagem é interessar-
se pelo que lhe acontece, isto é, pela narrativa que a coloca em 
cena” (2002, p. 20). Nesse raciocínio, afirmo que Carrascoza 
acessou, de forma responsiva, a sensibilidade dos alunos, a ponto 
de relatarem que até a leitura de histórias com finais tristes, nas 
palavras deles, foi gratificante e agradável.

É evidente que as práticas de letramento literário não 
têm como objetivo principal entreter os alunos, ou seja, leitura 
literária como diversão. No entanto, a formação de leitores 
literários é um processo contínuo e processual, logo, o fato de 
os participantes relatarem ter gostado da escrita de Carrascoza 
é um indício positivo para alcançar esse objetivo.

Por vezes, os alunos relataram situações diversas de suas 
vidas que dialogavam com os contos do autor. No caso dos dois 
contos abordados, a situação de bullying na escola, a perda de 
um parente querido ou mesmo o desespero do garoto no ônibus 
ao se ver longe dos pais foram acontecimentos associados a 
momentos desagradáveis, porém memoráveis, da vida dos 
participantes das atividades de leitura.

A subdivisão das contextualizações crítica, estilística, 
presentificadora e temática aqui exibida representa uma 
abstração didática que visa organizar a apresentação do presente 
estudo. Digo isso porque as diferentes contextualizações, assim 
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como as etapas de leitura e interpretação que desenvolvi 
com os alunos, não são seccionadas, estanques. Empreendi as 
atividades de maneira que todas essas etapas ocorressem em 
diálogo, permeadas entre si, de forma que há processos de 
contextualização não somente durante a primeira interpretação, 
mas também na motivação inicial e até na expansão, momento 
em que o agente de letramento literário busca “destacar 
as possibilidades de diálogo que toda obra articula com os 
textos que a precederam ou que lhes são contemporâneos ou 
posteriores” (COSSON, 2006, p. 94).

Refletir sobre os processos de contextualização que 
envolveram as atividades desenvolvidas é um modo de 
demonstrar como o trabalho com vários textos de Carrascoza, 
de certa forma, alicerçou as bases da etapa de expansão do 
letramento literário, pois, segundo Cosson (2006, p. 95), “a 
expansão pode ser também um diálogo que o leitor constrói 
entre duas ou mais obras”. Logo, se o trabalho de expansão é 
essencialmente comparativo, nas atividades em questão, incitei 
um olhar atencioso para a trajetória estética das narrativas 
carrascozianas, reconhecidas, em certa medida, pelos alunos-
leitores participantes das práticas de letramento literário.

Considerações Finais

Cosson (2006) afirma que, para muitos alunos, a literatura é 
um mistério, um amontoado de palavras de difícil compreensão. 
Penso que buscar formas de promover um diálogo produtivo 
entre os alunos e o texto literário é um dever ético dos professores 
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responsáveis pela literatura na escola. Entretanto, a academia 
de Letras tem grande responsabilidade nesse estranhamento 
misterioso com o texto literário. Não temos formado professores 
de literatura, pois esse saber, nas universidades, raramente 
está associado à reflexão sobre os processos de escolarização. 
O foco é o estudo crítico, comparado ou analítico da literatura, 
eventualmente associado ao ensino.

Nesse contexto, o ensino da literatura e a formação de 
leitores literários acabam por ser negados em sua plenitude aos 
alunos da escola pública, sendo eles justamente os que menos 
possuem acesso a bens culturais, como livros literários. Por isso 
defendo que precisamos discutir e empreender práticas que 
não neguem o direito de acesso à literatura para esses alunos, 
mesmo que, aparentemente, eles não queiram ler.

A construção do leitor é um processo lento e nem sempre 
pode ser mensurado ao longo de poucos encontros de leitura. 
No entanto, afirmo que consegui quebrar as primeiras barreiras 
do estranhamento, de modo que os participantes das oficinas 
se mostraram solícitos ao universo estético de Carrascoza, bem 
como ao pacto ficcional engendrado pelo conjunto de suas 
narrativas.

Busquei apresentar os resultados das práticas de letramento 
literário empreendidas na escola com os contos “Vogal” e 
“Aquela água toda”. No desenvolvimento dessas atividades, os 
processos de contextualização foram essenciais para que os 
textos dialogassem com a sensibilidade estética dos alunos, de 
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maneira a contribuir para a construção de uma trajetória escolar 
mais reflexiva e humanizadora com o texto literário.

Trata-se de uma luta constante, que deve ser reconhecida 
como um engajamento político por todos que se compreendem 
como agentes de letramento literário, pois, quanto mais 
afastamos a literatura dos alunos, mais oferecemos subsídios 
para a cristalização de uma educação bancária e alienante, 
focada na formação de mão de obra e distante dos processos de 
humanização.
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AS HQS COMO MATERIAL DIDÁTICO: 

ANGOLA JANGA E O ENSINO DE ÁFRICA 

NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA NO 

ENSINO FUNDAMENTAL II

Vitor Sergio de Almeida
Ryhã Henrique Caetano e Souza

Introdução

O presente trabalho é ramificado da oficina “Angola Janga 
em quadrinhos: perspectivas do ensino de história da África”, 
ministrada na Escola Estadual Felisberto Alves Carrejo, situada 
no Bairro Shopping Park, Zona Sul, em Uberlândia, Minas Gerais 
(MG), durante o ano letivo de 2019, com as turmas de nono ano 
do Ensino Fundamental II.

Enfatizamos que “oficina” significa uma situação de 
aprendizagem aberta e dinâmica, que possibilita a inovação, a 
troca de vivências e a construção de conhecimentos entre alunos 
e entre estudantes e docentes, uma vez que há oportunidade 
de interação com o grupo, o que torna a experiência ainda 
mais enriquecedora. O foco dessa metodologia é a construção 
coletiva de conhecimento.

A partir dessa oficina realizada foi possível, dentre vários 
contributos, verificar a aceitabilidade e a eficácia pedagógica das 
Histórias em Quadrinhos (HQs) no ensino de Ciências Humanas, 
em específico na competência de História do Brasil. Além disso, 
a referida atividade também serviu para que os discentes 
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tivessem um contato (dinâmico e de protagonismo) com o 
conteúdo de história e cultura afro-brasileira, e com o mundo (de 
imaginação e organização textual) da produção de HQs por meio 
do software Hagáquê1 – que se trata de um suporte no processo 
de alfabetização e no domínio da linguagem escrita, e refere-se 
a um editor de HQs, o qual conta com um banco de imagens 
(cenários, personagens, balões de conversas), bem como tem 
suporte para vários recursos de edição destas imagens e áudio.

Feita essa contextualização, torna-se fundamental dispor 
que as HQs são produções por meio de desenhos e textos 
organizados em sequência, habitualmente, na horizontal, 
possuindo os fundamentos básicos das narrativas: enredo, 
personagens, tempo, lugar e desfecho. Em âmbito geral, elas 
apresentam linguagem verbal e não-verbal, sendo que esses 
códigos de linguagem são imprescindíveis para a interpretação 
e compreensão da história e das inferências embutidas nela. As 
atuais características das HQs – com personagens fixos, ações 
fragmentadas e diálogos dispostos em balões de texto (onde 
são inseridos as marcas de diálogo e o fluxo de pensamento) – 
foram introduzidas nos jornais dos Estados Unidos, nas primeiras 
décadas do século XX, com a tirinha de Richard Felton Outcault, 
chamada The Yellow Kid, gerando sucesso (MARINHO, 2019) e 
lucratividade, outrossim, justificando a continuidade de sua 
produção.

1  Tal software está disponível gratuitamente para download em: http://www.nied.unicamp.
br/?q=co ntent/hagáquê, podendo ser utilizado tanto na plataforma Windows, como nas distribuições 
Linux. Acesso em 10 jan. 2019.
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Na contemporaneidade, os quadrinhos são vistos como: 
“uma forma de entretenimento mais acessível e criava um clima 
otimista. Isso era possível por meio dos heróis – humanos com 
habilidades poderosas – que eram retratados combatendo os 
supostos vilões das épocas” (MARINHO, 2019, p. 1). Rezende 
dispõe que as HQs são: “obras ricas em simbologia – podem ser 
vistas como objeto de lazer, estudo e investigação. A maneira 
como as palavras, imagens e as formas são trabalhadas apresenta 
um convite à interação autor-leitor” (2009, p. 126).

Na educação, as HQs são meios auxiliadores do 
trabalho de ensino-aprendizagem, podendo estabelecer uma 
conexão interdisciplinar, possibilitando, então, ao discente 
o desenvolvimento de diversas habilidades e competências 
em diferentes campos do saber, em conformidade com os 
Parâmetros Curriculares do Ensino Médio (PCNEM), as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). Esse gênero discursivo 
possibilita uma formação, tanto em Língua Portuguesa como 
em História e em outros campos do conhecimento, pautada na 
criatividade, interpretação e criticidade, as quais consistem em 
posturas necessárias para decodificação e apropriação de fatos 
relevantes do passado e, por conseguinte, do presente – sendo 
significativas na prática escolar.

Marscuschi (2005) lembra que os gêneros textuais são 
fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural 
e social, contribuindo para ordenar e estabilizar as atividades 
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comunicativas do cotidiano. Diante do exposto, o aludido 
trabalho considera o valor pedagógico e as possibilidades 
educacionais das HQs e sua permanente inserção na realidade 
escolar. Com isso, foi utilizada a história Angola Janga – Uma 
História de Palmares (2017), de Marcelo D’Salete2, presente 
no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2018, como 
pano de fundo para a atividade mencionada e consecução dos 
objetivos já propostos.

A oficina foi organizada sob a justificativa da necessidade 
de encontrar uma ferramenta que pudesse contribuir para o 
processo de ensino-aprendizagem da competência específica 
de História da África e da cultura africana, bem como elucidar a 
contribuição cultural e as formas de resistência deste povo para 
a formação da sociedade brasileira; dessa feita, superando o 
distanciamento da realidade do discente com a temática estudada 
e imprimindo uma aula em que os estudantes percebessem a 
importância de sua participação.

Compreende-se que a História no Brasil, como disciplina 
escolar, passou por concepções e disposições com visões 
diferentes a respeito de seus objetivos e métodos de ensino, 
tendo, nos primórdios do século XX, a Europa como principal 
referência dos conteúdos programáticos (CAIMI, 2009). Contudo, 
a partir dos anos 1960, tendo mais projeção no final da década de 

2  O referido autor desenvolveu a Angola Janga – Uma História de Palmares após 11 anos de 
pesquisas, lançada em 2017. Tal produção é da editora Veneta, tem 432 páginas e contou com o apoio 
do Programa de Ação cultural (PROAC) do governo do estado de São Paulo. Foi publicada também na 
França, Alemanha, Portugal, Polônia e Estados Unidos (GOMES, 2018). D’Salete é Mestre em História 
da Arte pela Universidade de São Paulo (USP).
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1980, o ensino de História objetivou a constituição de um sujeito 
crítico: “a disciplina ou matéria escolar visa formar um cidadão 
comum que necessita de ferramentas intelectuais variadas para 
situar-se na sociedade e compreender o mundo físico e social 
em que vive” (2009, p. 66).

O ensino de aspectos envolventes a África na rede formal 
de ensino no Brasil é parte obrigatória do currículo escolar. A Lei 
nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, alterou a Lei de Diretrizes e 
Bases (LDB), nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a qual passou 
a vigorar acrescida dos seguintes artigos: 26-A, 79-A e 79-B. 
Sendo que o artigo 26-A expressa que

[n]os estabelecimentos de ensino fundamental e 
médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório 
o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 
§ 1º O conteúdo programático a que se refere o 
caput deste artigo incluirá o estudo da História da 
África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, 
a cultura negra brasileira e o negro na formação 
da sociedade nacional, resgatando a contribuição 
do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil. § 2º 
Os conteúdos referentes à História e Cultura 
Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de 
todo o currículo escolar, em especial nas áreas 
de Educação Artística e de Literatura e História 
Brasileiras. (BRASIL, 1996, n.p)

Já o artigo 79-B expõe que o calendário escolar deve 
incluir o dia 20 de novembro como “Dia Nacional da Consciência 
Negra”, momento de maior reflexão acerca da contribuição afro 
à constituição da sociedade brasileira.
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Adverte-se que o ensino de História da África coloca 
o docente frente a inúmeros desafios, dentre eles o da euro-
centralização do discurso historiográfico e a manutenção dos 
diversos racismos existentes. Em contraposição a tais dilemas, 
entende-se que o educando precisa ser estimulado, via docente, 
a relacionar o que apreende com sua realidade de forma crítica.

Lembramos que a formação crítica é vista como o 
desenvolvimento da consciência, do desvelamento da história e 
da realidade, e do ato de conhecimento social. Isso implica em 
ajudar o estudante a ser proativo em sociedade, dando condições 
para que ele seja protagonista da sua própria história e não 
aceite toda e qualquer disposição de conteúdo e informação, o 
que o caracteriza como um mero receptor ou um agente passivo. 
Nesse contexto, eis que emerge a obra Angola Janga, a qual é 
abordada na próxima seção.

A história pela história de Angola Janga

Tal HQ é ambientada em Angola Janga, que significa 
“pequena Angola”, mais conhecida como Palmares, situada no 
interior de Pernambuco (PE), constituída no fim do Século XVI a 
partir dos mocambos criados por fugitivos da escravidão. Nesses 
locais, por mais de 100 anos, durante o Brasil colonial (séculos XVI 
ao XIX), existiu uma espécie de reino africano dentro da América 
do Sul. Resgata-se que o Brasil foi o último país do continente 
americano a abolir a escravidão. Ressalta-se que Macaco, a 
capital de Angola Janga, tinha uma população equivalente às das 
maiores cidades brasileiras da época.
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Por anos, a população de Angola Janga resistiu às ofensivas 
dos militares holandeses e das forças coloniais portuguesas, 
tornando, então, um propenso alvo dos conquistadores e um 
emblema de liberdade para os escravizados. O seu maior líder, 
Zumbi, transformou-se em uma lenda, inspirando movimentos 
sociais relacionados com a consciência de defesa e valorização 
dos afro-descentes, a anti-escravidão e o contrarracismo.

A HQ retrata não somente a resistência dos homens e mulheres 
de Macaco, como também o ataque que destruiu o assentamento. 
“Angola Janga é uma forma de subverter a história embranquecida 
e suavizada da escravidão no Brasil” (D’ANGELO, 2017, p. 1).

A história mostra personalidades históricas acompanhadas 
de medos, paixões e pretensões, ou seja, humanizam os sujeitos 
participantes e os fatos em que eles participam. Em outras 
palavras, as cenas expostas podem não ter ocorrido exatamente 
como apregoado por D’Salete (2017), não obstante, a sua essência 
tende a ser realística.

Com essa estratégia, D’Salete passa longe 
de idealizar a história que narra. Além de 
desconstruir a imagem do “bandeirante herói” 
(que até hoje circula na historiografia nacional), 
ele usa como motor da narrativa as dissidências 
entre as lideranças do próprio quilombo.
[...]
além das dissidências políticas, D’Salete 
apresenta outras contradições: personagens 
negros e indígenas que trabalham para a Coroa 
Portuguesa no encalço dos palmaristas; negros 
de pele clara que viviam como feitores e capitães 
do mato; homens brancos e pobres que viviam 
nos Palmares; colonos que ajudavam a defender 
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os mocambos, com os quais travavam comércio. 
(D’ANGELO, 2017, p. 3)

Querendo autonomia na forma de organização 
administrativa e política, de dividir a produção do trabalho, de se 
relacionar com a terra e com o tempo, os palmaristas valorizavam 
o que cultivavam, fabricavam e os seus hábitos e história.

Os costumes, os dialetos e toda a cultura ancestral 
que eram a base de Palmares – e que, por vezes, 
também são temas ignorados pela historiografia – 
são bem representados pelos traços de D’Salete: 
Angola Janga retrata vestimentas, comidas, 
rituais, formas de organização militar e até 
crenças afro-indígenas. (D’ANGELO, 2017, p. 1)

Destaca-se que, no final da obra Angola Janga, existe um 
Anexo permeando a história dos Palmares e da cultura afro-
brasileira criada nos mocambos. O Anexo tem: mapas, uma 
linha do tempo com os principais acontecimentos da guerra, 
estimativas do número de pessoas sequestradas da África 
durante a escravidão e um glossário com alguns termos afros 
apresentados ao longo do texto.

Feita uma breve e simples contextualização da HQ 
produzida por D’Salete, torna-se oportuno, na seção posterior, 
tratar da oficina implantada na Escola Estadual Felisberto Alves 
Carrejo para, em seguida, ressignificar a HQ perante a atividade 
desempenhada.

A oficina de HQs

Vê-se na atualidade que um desafio deparado em sala de 
aula pelos professores consiste na ausência de motivação dos 
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estudantes, devido em grande parte pela tendência tradicional 
de educação que ainda impera nas escolas brasileiras (ALMEIDA; 
SOUZA, 2020). Dessa maneira, a escola, via docente, apresenta-
se como a única detentora e transmissora do conhecimento, 
sendo que o docente usa basicamente como técnicas de aula a 
exposição falada e o pedido de anotações, ficando preso ao livro 
didático, reverberando como portador da “verdade histórica” 
imposta pelo sistema econômico e político vigente.

Sendo então, assevera-se que a utilização de um gênero 
textual distinto dos manuais e dos livros didáticos pode impactar 
a prática escolar e levar os estudantes a explorarem com mais 
entusiasmo o conteúdo trabalhado, no caso a história afro-
brasileira perante o contexto de Palmares. Dessa forma, tem-se 
que o ensino de um tema tão caro à sociedade ocorra de modo 
integrador e ativo, assim, permeando a formação crítica dos 
discentes.

A oficina foi desenvolvida após a leitura (em casa) por 
parte dos discentes da HQ em questão. Em um segundo 
momento, procurou-se por meio de um debate em sala de aula 
apreender o que os discentes haviam compreendido da história 
lida e como eles imaginavam a história de Palmares antes da 
leitura da HQ. Evidencia-se que não foi ministrada nenhuma aula 
(disposto um conteúdo prévio) de história sobre Palmares aos 
educandos, pois acredita-se que a reflexão e a construção de um 
pensamento crítico acerca da história e do contexto abordado 
devem ser realizadas pelo próprio alunado, sendo estimulados a 
demonstrarem suas impressões e opiniões.
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Concluída esta primeira etapa, duas aulas sobre os impérios 
africanos foram esquematizadas e colocadas em prática pelo 
docente responsável pela disciplina. Elas abordaram a questão 
da costa atlântica antes da chegada dos portugueses e depois 
com a sua posterior invasão militar, territorial e colonização 
comportamental. A primeira aula tinha como objetivo apresentar 
os reinos da África antes do século XVI, sob a justificativa de que, 
em consulta durante o debate, vários alunos se interessaram por 
essa temática. A aula foi concretizada em roda de diálogo.

A aula subsequente possuiu como finalidade central 
entender as percepções dos alunos acerca do propósito dos 
reinos da África, do povo africano, da escravidão e das formas 
de resistência dos escravizados no Brasil. Logo, ela foi disposta 
em um círculo de conversa, sendo que os estudantes foram 
instigados a remeter suas versões. Esta última aula levou os 
discentes a exporem não apenas as suas visões em relação à 
temática histórica, como propiciou que alguns conjecturassem 
inúmeras possibilidades socioeconômicas e políticas para a África 
e para os africanos, caso a escravidão não houvesse ocorrido. 
Evidente que se fez necessário, em alguns momentos, lembrar 
os alunos do tema em questão para evitar fuga dos objetivos, 
no entanto, o exercício imaginativo, interpretativo e crítico, de 
maneira instigante e prazerosa, teve grande envolvimento.

Ademais, relacionado à HQ, o embate em sala de aula 
foi tão profícuo que gerou questões extras pertinentes, como: 
Existiram outros Quilombos? Houve outros líderes como Zumbi? 
Por que há uma versão corrente anti-Palmares? Além disso, 
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diversos educandos relataram que, a partir dessa discussão, 
compreenderam a importância do “Dia Nacional da Consciência 
Negra” e se interessaram por outras HQs com temas históricos.

A conclusão do trabalho se deu no Laboratório de 
Informática da escola e foram usadas duas aulas. Na primeira, 
pediu-se aos alunos a produção de uma HQ relacionada à 
questão afro ou a outro conteúdo histórico, após foi ensinado 
o manuseio do software Hagáquê e, por fim, eles ficaram livres 
para produzir a história. Tal construção foi entregue ao professor 
na aula seguinte, momento em que cada estudante apresentou 
(explicou e justificou) a sua criação, propiciando, desse jeito, mais 
uma rodada de experiência e visões entre o alunado. Enfim, tal 
prática possibilitou aos discentes que fossem autores – autores 
na prática – de fatos marcantes na história brasileira.

Considerações finais

Em tempos de tantas novidades tecnológicas e de tantas 
transformações comportamentais, faz-se necessário que o 
educador esteja solícito a uma formação crítica por parte dos 
alunos. Seguindo esse pensamento, a utilização de um gênero 
textual diverso do habitual em sala de aula e o seu emprego 
como instrumento de acesso à História corresponde, além da 
interdisciplinaridade, a uma maneira de propiciar um ensino-
aprendizagem dinâmico, fora das amarras da tendência 
tradicional e de valorização das atividades dos alunos.

De modo geral, precisa-se despertar a efetivação de um 
espaço ativo na sala de aula em prol da construção de amplo 
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conhecimento, o que elenca um espírito crítico nos participantes, 
uma vez que o estudante é alçado ao papel de protagonista, 
junto com o professor, na interlocução do processo de ensino-
aprendizagem.

Se em tempos longínquos, as HQs foram desprestigiadas 
e repreendidas por educadores, atualmente, a sua importância 
pedagógica tem-se evidenciado com um enorme potencial. 
Desse modo, a utilização e a exploração didática, de maneira 
organizada e planejada, desse gênero textual em sala de aula 
levam a inúmeras possibilidades educativas, como se viu no 
engajamento dos discentes no decorrer das aulas e, ao final, com 
a criação de suas próprias HQs.

Em suma, recomenda-se o uso das HQs em sala de aula, não 
apenas as mencionadas no PNLD, sob o princípio de formação 
crítica, o que implica em uma constante organização estrutural 
da atividade.

Em resumo, nota-se, em Angola Janga e na maioria das 
produções feitas pelos alunos na oficina, uma vontade de 
recuperar a história renegada de Palmares, transformando-a 
em uma luta contra o racismo e a desigualdade social, presentes 
na contemporaneidade e que derivam em grande parte da 
escravidão. Por último, anui-se que a compreensão da história de 
grupos específicos, como negros e indígenas, implica entender 
também como aconteceu e ocorre a História do Brasil.



873
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

Referências

ALMEIDA, Vitor Sergio de; SOUZA, Ryhã Henrique Caetano e. Experiências e 
práticas educativas sob a perspectiva do filme “Escola da Vida”. Revista Mais 
Educação, Centro Educacional Sem Fronteiras, v. 1, n. 1, p. 1050-1062, 2020. 
Disponível em: https://pt.scribd.com/document/456552301/Revista-Mais-
Educacao-V3-N1-Marco-202 0-pdf. Acesso em 13 abr. 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília-DF, 1996.

CAIMI, Flavia Eloisa. História escolar e memória coletiva: como se ensina? 
Como se aprende? In: ROCHA, Helenice A. B.; MAGALHÃES, Marcelo de 
Souza; CONTIJO, Rebeca (Orgs.). A escrita da história escolar: memória e 
historiografia. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 65-79.

D’ANGELO, Hêlo. Graphic novel ‘Angola Janga’ é retrato de Palmares sem 
idealização. Revista Cult. Seção Literatura, 2017. Disponível em: https://
revistacult.uol.com.br/home/graphic-novel-angola-janga-palmares/. Acesso 
em 10 jan. 2019.

D’SALETE, Marcelo. Angola Janga: uma história de Palmares. 2. ed. São Paulo: 
Veneta, 2017.

GOMES, Fábio de Souza. Prêmio Jabuti anuncia vencedores; Angola Janga 
vence na categoria HQ, 2018. Disponível em: https://www.omelete.com.
br/quadrinhos/premio-jabuti-anuncia-vencedores-angola-janga-vence-na-
categoria-hq. Acesso em 23 dez. 2018.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. 
2005. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/133018/
mod_resource/content/3/Art_Marcuschi_G%c3%aaneros_textuais_
defini%c3%a7%c3%b5es_funcionalidade.pdf. Acesso em 10 jan. 2019.

MARINHO, Fernando. História em quadrinhos. Brasil Escola, 2019. Disponível 
em: https://brasilescola.uol.com.br/redacao/historia-quadrinhos.htm. Acesso 
em 13 jan. 2020.

REZENDE, Lucinea Aparecida de. Leitura e Formação de Leitores: Vivências 
Teórico Práticas. Londrina: Eduel, 2009.

https://pt.scribd.com/document/456552301/Revista-Mais-Educacao-V3-N1-Marco-202 0-pdf
https://pt.scribd.com/document/456552301/Revista-Mais-Educacao-V3-N1-Marco-202 0-pdf
https://revistacult.uol.com.br/home/gra phic-novel-angola-janga-palmares/
https://revistacult.uol.com.br/home/gra phic-novel-angola-janga-palmares/
https://www.omelete.com.br/quadrinhos/premio-jabuti -anuncia-vencedores-angola-janga-vence-na-categoria-hq
https://www.omelete.com.br/quadrinhos/premio-jabuti -anuncia-vencedores-angola-janga-vence-na-categoria-hq
https://www.omelete.com.br/quadrinhos/premio-jabuti -anuncia-vencedores-angola-janga-vence-na-categoria-hq
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/133018/mod_resource/content/3/Art_Marcuschi_G%c3%aaneros_textuais_defini%c3%a7%c3%b5es_funcionalidade.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/133018/mod_resource/content/3/Art_Marcuschi_G%c3%aaneros_textuais_defini%c3%a7%c3%b5es_funcionalidade.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/133018/mod_resource/content/3/Art_Marcuschi_G%c3%aaneros_textuais_defini%c3%a7%c3%b5es_funcionalidade.pdf


874
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

É POSSÍVEL ENCONTRAR NOS 

LIVROS DIDÁTICOS UMA LITERATURA 

QUE ABORDE TEMÁTICAS DO 

ANTIJUDAISMO PARA SE DEBATER A 

ALTERIDADE NA SALA DE AULA?

Aline de Fátima Camargo da Silva
Fabianna Simão Bellizzi Carneiro

Pressupostos analíticos e teóricos

A Literatura, talvez, seja a maior porta-voz dos ecos sociais. 
Por detrás dos célebres “Era uma vez...” é possível dissecar 
narrativas literárias fortemente imbuídas de admoestações, 
denúncias e apelos, que nada mais são do que cópias das diversas 
práticas humanas mundiais.

Indubitavelmente, o mundo real é o palco principal em 
que o texto literário transita, explora e interage com outros 
contextos e interdiscursividades. Assim, o livro deixa de ser um 
mero amontoado de letras escritas num pedaço de papel, qual 
seja ele se personifica, adquire uma voz, eleva-se à categoria 
de mediador do conhecimento, haja vista que as palavras ali 
concentradas:

Vêm da sociedade de que faço parte e não são 
de ninguém. Para adquiri-las basta viver em 
uma sociedade humana. Ao usar as palavras, 
eu as faço minhas do mesmo modo que você, 
usando as mesmas palavras, as faz suas. É por 
esse uso, simultaneamente individual e coletivo, 
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que as palavras se modificam, se dividem e se 
multiplicam, vestindo de sentido o ser humano. 
(COSSON, 2011, p. 16)

Ante isso, enredos e personagens tornam-se excepcionais 
panos de fundo para não somente tornar o mundo mais 
compreensível, mas igualmente para desmascarar quem somos 
ao dar-nos oportunidade de experimentar o modo de viver dos 
outros. A leitura, destarte, permite que esse outro se incorpore 
“em mim sem renúncia da minha própria identidade” (COSSON, 
2011, p. 17), em outros termos, ela favorece o romper que 
demarca o tempo e o espaço da própria existência humana. Nessa 
lógica, a Literatura é deveras tachada de perigoso artefato ou até 
de objeto subversivo, visto que ela ilumina os lugares sombrios 
da mente humana, trancando as portas do preconceito, do ódio, 
da ignorância e do medo, ou ainda, nos dizeres de Candido:

Confirma no homem aqueles traços que 
reputamos como essenciais, como o exercício da 
reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição 
para com o próximo [...] a capacidade de 
penetrar nos problemas da vida, [...] a percepção 
da complexidade do mundo e dos seres [...]. 
A literatura desenvolve em nós a quota da 
humanidade na medida em que nos torna mais 
compreensivos e abertos para a natureza, a 
sociedade, o semelhante. (2011, p. 180)

Nesse diapasão, a Literatura vincula-se à sociedade na qual 
se insere. Ela não é uma fruição trivial, uma vez que, diariamente, 
milhares de pessoas, culturas, acontecimentos e relatos 
convertem-se em inspirações para variados textos literários, os 
quais doravante apresentarão “vazios, ou seja, espaços abertos 
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à interpretação do leitor [...]. Neles o leitor encontrará pontos 
de indeterminação que ele mesmo preencherá de acordo com o 
seu imaginário” (RODRIGUES, 1988, p. 71).

Desta feita, nunca se trabalhou tão arduamente o tema da 
alteridade na sociedade como na Literatura. Alteridade esta que 
nada mais significa, senão “descobrir os outros em si mesmo, e 
perceber que não se é uma substância homogênea. Que cada um 
dos outros é um eu também, sujeito como eu” (TODOROV, 2010, 
p. 3). Por conseguinte, não é difícil encontrar narrativas literárias 
que se esbarram nas gritantes questões sociais, tais como: 
pobreza, fluxos migratórios, xenofobia, antijudaísmo, racismo, 
intolerâncias (religiosas, étnicas e culturais) e o Holocausto, 
os quais, frise-se, são assuntos que igualmente não devem ser 
olvidados do ambiente escolar, já que este, como pontua alguns 
autores, seria uma reprodução da estrutura social vigente, visto 
que em:

Cada escola interagem diversos processos sociais: 
a reprodução das relações sociais, a criação e a 
transformação de conhecimentos, a conservação 
ou destruição da memória coletiva, o controle e 
a apropriação da instituição, a resistência e a luta 
contra o poder estabelecido.
(EZPELETA; ROCKWELL, 1986, p. 58)

Assim sendo, caberia ao docente a quebra desses 
paradigmas sociais vigentes, por meio de técnicas pedagógicas 
que neutralizem essas diferenças. Urge falar do outro e dos 
diversos espaços de alteridade existentes dentro da instituição 
escolar, haja vista que ela é também um espaço sociocultural.
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De tal modo, a educação escolar, além de ser responsável 
por tornar o conhecimento sistematizado e dilatar o vocábulo 
do discente, promove, por outro lado, a expansão da interação 
social deste, que passa a ter contatos com terceiros, que se 
diferem de seu círculo familiar. A sala de aula torna-se não 
apenas um espaço de aprendizagem, mas ao mesmo tempo 
um potencial espaço de encontro, favorável para debaterem-se 
ideias, visões de mundo, comparar valores e uma ocasião para 
aprender a conviver coletivamente, interferindo beneficamente 
no processo de formação educacional dos alunos, pois a sala de 
aula não funciona:

Como o corpo simples de alunos-e-professor, 
regidos por princípios igualmente simples que 
regram a chatice necessária das atividades 
pedagógicas. A sala de aula organiza sua vida a 
partir de uma complexa trama de relações de 
aliança e conflitos, de imposição de normas 
e estratégias individuais ou coletivas de 
transgressão, de acordos.
(BRANDÃO, 1986, p. 121)

Nessa perspectiva, é que a Literatura tornar-se-ia um 
instrumento de grande valia dentro do âmbito escolar, porque 
oportunizaria a criação de espaços para debater sobre inúmeros 
problemas que assolam determinadas minorias sociais.

Partindo desse pressuposto e, outrossim, alicerçando-se 
no corpus da obra Guerra no Bom Fim (1972), do autor Moacyr 
Scliar, é que se pretende verificar como a Literatura, sob o viés da 
vertente fantástica, empregaria a abordagem desses referidos 
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temas dentro do limitado espaço que lhe é reservado em alguns 
livros didáticos da Língua Portuguesa do 8º Ano.

No que tange à vertente fantástica, Coelho (2012, p. 23) 
dispõe que “o onírico, o fantástico, o imaginário deixaram de 
ser vistos como pura fantasia, para serem pressentidos como 
portas que abrem para verdades humanas ocultas”. Ora, na obra 
em questão, Scliar faz uso do fantástico para narrar a trajetória 
de Joel e sua família judia, imigrantes que vivem numa colônia 
judaica situada no bairro Bom Fim, em Porto Alegre.

Durante a história, o autor coloca o leitor a par de todo 
o medo e insegurança enfrentado pelo pequeno Joel e seus 
familiares, em virtude do antissemitismo praticado no Brasil 
durante a Ditadura Militar. Outro ponto demonstrado por 
Scliar diz respeito à maneira como Joel assimila e lida com os 
assombrosos relatos que toma conhecimento sobre o povo 
judeu na Alemanha nazista.

O livro supra aborda uma gama de espaços de alteridade, 
tais como: preconceito, racismo, antissemitismo, fluxos 
migratórios, evasão escolar, exclusão social, suicídio, dentre 
outros, que, por sua vez, conduziriam o professor para a feitura 
de um letramento literário que promovesse discussões acerca 
de outras alteridades, a saber: diversidades culturais, sociais e 
étnicas que também compõem a escola. Criando-se, portanto, a 
abertura de “uma porta entre meu mundo e o mundo do outro. 
[...] Abrir-se ao outro para compreendê-lo, ainda que isso não 
implique aceita-lo, é o gesto essencialmente solidário exigido 
pela leitura de qualquer texto” (COSSON, 2011, p. 27).
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Há de se convir que, apesar de o Holocausto e o 
antissemitismo serem assuntos comumente trabalhados nos 
livros de História, é pertinente observar, no entanto, como a 
Literatura também possui grande fonte de exploração para 
os referidos objetos. É possível encontrar textos literários que 
traduzem a condição do ser judeu na sociedade, bem como os 
tratamentos desumanos aos quais eles eram lançados.

Ademais, convém apontar que, de uns tempos para cá, a 
sociedade brasileira tem-se atentado à imperiosa necessidade 
de discutir abundantemente sobre tais temas. E a escola não 
deve abster-se disso, pois são alarmantes as veiculações de ódio, 
discriminação, xenofobia e antissemitismo confeccionadas pela 
massa. Com isso, a Literatura torna-se uma verdadeira bússola 
que orientaria os novos construtores deste mundo, advertindo 
que “os tempos mudam incessantemente, porém, a natureza 
humana permanece a mesma” (COELHO, 2012, p. 17-18).

É importante destacar que o presente artigo não almeja 
criticar o ensinamento dado pelos livros didáticos de História 
no que diz respeito a temas como o Holocausto, mas, sim, de 
clarificar e enaltecer uma das funções da Literatura, que é a de ser 
transformadora, permitindo, portanto, a demolição das barreiras 
sociais existentes. De outra parte, as narrativas literárias, ao 
imbricar a ficção com a realidade, tem a oportunidade de nos 
contar fatos que às vezes os livros de História não usufruiriam, 
em decorrência de, por exemplo, um ato de censura implícita 
ou explicita, dependendo do Governo que está em mandato. 
Quanto a isso, Cury alerta que:
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Quando os professores de História ensinam sobre 
a escravidão, sobre o terrorismo, o nazismo, as 
guerras, fornecendo apenas informações, sem 
teatralizar suas aulas e faz com que os alunos se 
coloquem no lugar dos que sofreram, eles não 
geram consciência crítica. Esse tipo de aula pode 
ser lesiva, pois leva à insensibilidade diante das 
atrocidades humanas. (2019, p. 71)

Referente a uma plausível solução dessa celeuma, a 
Literatura converter-se-ia numa ferramenta eficaz para que o 
docente pudesse abarcar em suas aulas outros gêneros, como: 
o teatro, o jogral, as resenhas literárias, as rodas de debates 
sobre a vida e obra do autor em xeque, com o intuito de coibir a 
“indiferença frente ao destino do outro” (ADORNO, 1995, n.p).

Por esse ângulo é que este artigo resolve problematizar 
como se dá esse espaço dedicado à Literatura dentro dos 
livros didáticos de Língua Portuguesa do 8º Ano: se os textos 
literários escolhidos para comporem os livros atendem não só às 
exigências das metas educacionais, mas também se preocupam 
em proporcionar um ensino e aprendizagem que adentre nas 
bases da formação humana, para que barbáries como a de 
Auschwitz, por exemplo, não se repitam.

Aliás, faz-se necessário pensar em uma Educação integral 
após Auschwitz, pois, de acordo com Adorno (1995, n.p), 
ela não deve significar “indiferença contra a dor em geral”. 
Pelo contrário, não deve ser entendida como algo vinculado 
puramente ao ambiente escolar, já que ela acontece a todo 
instante no meio social. E, consequentemente, a educação 
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escolar não pode ser assimilada a unicamente formar um sujeito 
diplomado para exercer qualquer função profissional no futuro, 
mas para, além disso, ela deve capacitar o sujeito a ser detentor 
de uma autonomia e senso crítico com o fito de exercer em 
plenitude os seus direitos, deveres e garantias fundamentais, a 
fim de participar conscientemente da vida comunitária.

Contudo, após minuciosa pesquisa em alguns livros didáticos 
de Língua Portuguesa do 8º Ano, adotados nas escolas públicas 
brasileiras, pode-se notar que a Literatura não está a serviço do 
outro. Na realidade, ela serve de base para o trabalho da língua 
materna. Maiormente, os livros pesquisados apresentam uma 
Literatura escolarizada e extremamente inerme para retratar 
assuntos de enorme monta social e mundial. Embora haja 
tópicos que ensejam a abertura de atividades com relação às 
diversidades que envolvem o globo terrestre, compete afirmar 
que elas ainda são exíguas, dado que não esquadrinham o real 
cerne proposto pelo tópico ao qual de fato se propõem.

Há de se acentuar que, durante a pesquisa realizada, foi 
encontrado um fragmento literário de Scliar. Seu texto, intitulado 
A volta do filho pródigo, estava sendo utilizado pelo livro didático 
no item relativo às Diversidades Culturais (Gerações e gerações 
– a história se repete?) (FIGUEIREDO, 2012, n.p). Por se tratar de 
um autor de origem judaica, esperar-se-ia, consequentemente, 
que a narrativa versasse nesse cunho. Todavia, isso não ocorreu. 
Resumidamente, o enredo concentra-se na estória de um menino 
que foge de casa em virtude de um desentendimento familiar. 
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Posteriormente, vagando pelas ruas, depara-se com outras 
pessoas que o encorajam a retornar ao lar. Arrependido por ter 
tomado tal atitude, a tal criança volta para casa, alegrando seus 
pais novamente.

Enfim, essa narrativa literária que foi adotada pelo livro 
didático não traz nada quanto às questões judaicas, antijudaísmo, 
guerras, imigrações, entre outras coisas que sempre se fizeram 
presentes no universo da escrita de Scliar. Saliente-se, ainda, 
a ironia da breve biografia do autor, inserida ao lado do texto, 
ao mencionar a respeito da sua frequente recorrência a 
temáticas como “a migração judaica no Brasil” (FIGUEIREDO, 
2012, p. 57), sem, contudo, dar maior ênfase a isso. Nesse caso, 
caberia ao professor, se porventura achasse necessário, intervir 
aprofundando acerca da vida e obra de Scliar.

Ante isso, é conveniente aludir o quão lamentável é 
não encontrar ainda, nos livros didáticos, uma Literatura que 
provoque e cause inquietações em seus leitores, que os faça sair 
da zona de conforto, da passividade, de meros espectadores.

Compete-se sublinhar como o trabalho com a Literatura 
– quando bem aprimorado e elaborado pelo docente dentro da 
sala de aula, prezando em explorar temas relevantes como, por 
exemplo, o antijudaísmo – tem a propensão de romper muitos 
discursos hegemônicos de ódio, medo e preconceito em voga. 
Ao ser entendida como “visão de mundo, prática social, invenção 
a partir de uma realidade concreta com a palavra trabalhada, um 
dos objetivos de seu ensino é fazer surgir ou aperfeiçoar o espírito 
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crítico do estudante, em relação ao mundo real” (MALARD apud 
COSSON, 2011, p. 75).

Seguindo essa lógica, o certo é que, enquanto a Literatura 
for tratada como um apêndice da Língua Portuguesa dentro dos 
livros didáticos, ela não conseguirá alçar os voos capazes de 
transpor os muros escolares.

Considerações Finais

Ao longo da pesquisa, foi possível angariar que não é 
somente a educação que vem de berço, pois o hábito da leitura 
também. E se porventura isso não seja possível, a escola tornar-
se-ia o provável ambiente para a criação desse hábito.

No entanto, os livros didáticos de Língua Portuguesa que 
trazem inseridos textos literários, em seu corpo, demonstraram 
que estão de fato um pouco aquém da realidade a quem se 
dirigem, porque, afinal de contas, na sua fase de elaboração, 
parece ainda se embaraçar para atender aos anseios de quem 
irá utilizá-los.

Um exemplo verificado foi no tocante aos temas abordados, 
os quais muitas vezes fogem um pouco da situação realística 
vivenciada pelos alunos. As questões cotidianas do mundo real 
– como a diversidade cultural, religiosa, étnica, a xenofobia e o 
antijudaísmo – não encontram um espaço adequado para serem 
discutidas dentro dos muros escolares, que, por seu turno, não 
estão imunes aos discursos que os rodeiam.

A pesquisa demonstrou que a Literatura, nos livros didáticos, 
tem a exclusiva finalidade de amparar o ensino e aprendizagem 
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da Língua Portuguesa. E não para ensinar o verdadeiro impacto 
que ela pode causar na vida do ser humano: a transformação.

Com isso, é necessário indagar: Para que serviria a 
Literatura dentro da sala de aula? Qual seria a sua importância 
na sociedade? Por que se lê? Para que se lê? A Literatura é 
uma ponte para a formação de futuros leitores, ou apenas 
para repassar um determinado conteúdo? Para, então, depois 
entender para quem o livro didático deve ser direcionado de 
fato.

Ao longo dos tempos, a impressão que se tem é que não se 
sabe para quem o livro didático é destinado. Se sua criação foi 
para atender às vontades do Estado, às necessidades didáticas 
dos discentes, ou se são válvulas de escape e/ou apoio para os 
professores.

A escola é um local em que saberes, discursos, pessoas 
e culturas diferentes dão margem para infinitas formas e 
possibilidades de se construir o conhecimento, o qual será 
conectado, intercruzado e expandido para além de seus muros.

Entretanto, isso só produzirá eficácia no mundo, quando o 
educador compreender que a verdadeira Educação deve também 
passar pelas portas da alteridade. Para tanto, o docente deve, se 
necessário, delimitar o uso do livro didático, que, como o próprio 
nome já diz, serve apenas como um roteiro a ser seguido dentro 
da sala de aula. Ele não é o ponto final, pois carrega reticências 
que poderão ser destrinchadas.
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CÍRCULO DE LEITURA: UMA PROPOSTA 

DE LEITURA LITERÁRIA PAUTADA EM 

OBRAS DE MONTEIRO LOBATO

Ângela Márcia Fernandes Pereira
Déborah Justiniano Vieira Lima

Círculo de leitura literária na escola

Neste trabalho, sugerimos uma proposta pautada no 
“círculo de leitura” de Rildo Cosson (2014), como uma alternativa 
aos professores de língua portuguesa e literatura, tendo como 
um dos objetivos vencer a resistência e a falta de interesse dos 
alunos para a leitura literária nas escolas. Acreditamos que 
é função da escola e do docente de língua portuguesa, entre 
muitas outras que lhe são atribuídas, facilitar o processo de 
construção de leitores literários. Nesse sentido, concebemos 
que a experiência em se trabalhar com o círculo de leitura não 
só poderá contribuir para despertar nos alunos o gosto e o 
prazer em ler, como também lhes possibilitará, por meio de uma 
prática de leitura coletiva e compartilhada, uma rica experiência 
com o texto literário que tenha grandes possibilidades de 
estender-se para além dos muros escolares. De acordo com 
Cosson, “participar de um círculo de leitura é compartilhar com 
um grupo de pessoas as interpretações dos textos com as quais 
construímos nossas identidades e da sociedade em que vivemos” 
(2014, p. 154).

Nesse sentido, os círculos de leitura de Cosson (2014) 
assumem igualmente a função de um veículo de letramento 
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literário, permitindo aos alunos uma participação efetiva, 
tanto nas escolhas das obras que serão lidas, como também 
na construção coletiva para o significado do texto, além 
do estabelecimento de vínculos entre os participantes da 
comunidade leitora da qual são integrantes. Por tudo isso, os 
círculos de leitura podem contribuir para tornar a sala de aula 
um relevante espaço de troca e interlocução entre os alunos. 
Ressaltamos que, para Cosson,

os círculos de leitura possuem caráter formativo, 
uma vez que proporcionam uma aprendizagem 
coletiva e colaborativa ao ampliar o horizonte 
interpretativo da leitura individual por meio do 
compartilhamento das leituras e do diálogo em 
torno da obra selecionada. (2014, p. 139)

Somando-se a tudo que já foi dito sobre os círculos de 
leitura, ressaltamos a importância de sua adoção como uma 
proposta didática e alternativa às práticas tradicionais, que 
muitas vezes afastam os alunos da leitura literária praticada 
no contexto escolar. Essa proposta contribui para aproximar 
os alunos do universo da leitura, igualmente da literatura, 
possibilitando, desse modo, a formação de leitores literários. 
Nesta perspectiva, eles constroem suas próprias experiências, 
concomitantemente por meio deste processo construtivo, 
tornam-se leitores maduros e experientes.

De acordo com Michèle Petit (2009), o compartilhamento 
de leituras na comunidade escolar proporciona ao leitor, entre 
outros benefícios, melhor capacidade de se expressar, de 
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produzir experiências estéticas, além de favorecer a apropriação 
da cultura escrita. Por essa razão, conforme Petit (2009) e Cosson 
(2014), fomentar o círculo de leitura no espaço escolar é uma 
maneira favorável de oportunizar o ensino de literatura sob a 
perspectiva do letramento literário.

A formação do círculo de leitura, direcionado à promoção 
do letramento literário, que abordaremos nesta proposta 
didática será baseada no modelo apresentado por Harvey 
Daniels (2002 apud COSSON, 2014). Este modelo compreende 
algumas etapas principais. São elas: a seleção de livros pelo 
professor, a partir das preferências e necessidades dos alunos; 
a criação dos grupos de leitores (para melhor desempenho do 
grupo, é aconselhável que este seja composto de 4 a 6 alunos); a 
elaboração de um cronograma de leitura e debates das leituras; 
o registro em fichas de leitura e diários de leitura.

Etapas do círculo de leitura literária

Entendemos que a efetivação do círculo de leitura literária, 
em sala de aula, seja uma oportunidade de desenvolver uma 
estratégia de leitura que de fato propicie um trabalho mais 
efetivo ao se privilegiar a leitura compartilhada. Para tanto, 
optamos por elaborar esta proposta para uma turma do 6º ano 
do Ensino Fundamental.

O círculo de leitura literária terá a duração de um trimestre, 
com encontros quinzenais. Serão realizados seis encontros com 
duração de 2h cada. Os mesmos podem acontecer em lugares 
alternados: sala de aula, pátio, tenda e biblioteca. A intenção, ao 
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utilizar vários espaços da escola para a execução do círculo de 
leitura literária, é de tornar esses momentos mais agradáveis e 
prazerosos, além de dar autonomia para que o grupo escolha o 
espaço em que se dará a interação e o diálogo sobre a obra que 
está sendo lida.

Seleção das obras

É inegável a importância de Monteiro Lobato para a 
literatura brasileira, principalmente para a literatura infantil. 
Conforme afirma Edimir Perrotti, é a partir de Lobato que a 
literatura para crianças passa de uma concepção exclusivamente 
didática, com a função de ensinar valores e comportamentos, 
para uma concepção de literatura que supera o discurso 
pedagógico e “instaura a polifonia nas obras destinadas às 
crianças” (PERROTTI, 1986, p. 62). Foi Lobato o primeiro, no 
Brasil, a perceber a criança como sujeito merecedor de uma 
literatura que privilegia o estético nas obras que lhes são 
destinadas. Então, Lobato não só rompeu com um modelo de 
literatura que concebia a criança como “sujeito a ser moldado”, 
mas, sobretudo, possibilitou uma nova maneira de pensar a 
literatura infantil. Definitivamente, podemos falar em literatura 
infantil antes e depois de Lobato, sendo A menina do Narizinho 
arrebitado (1920) sua obra inaugural dessa nova maneira de 
escrever para crianças. Por tudo que representou(a) para a 
literatura infantil, é que optamos por trabalhar com as obras 
desse grande escritor. Como nosso objetivo principal com esta 
proposta didática é promover a formação literária dos nossos 
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alunos, acreditamos ser fundamental se fazer o resgate e trazer 
para a sala de aula suas principais obras, que de forma injusta 
têm sido esquecidas e excluídas do contexto escolar.

Nesse contexto, selecionamos as obras Reinações de 
Narizinho (2009d), Memórias da Emília (2009b), Caçadas de 
Pedrinho (2009a) e O Picapau-Amarelo (2009c). É perceptível 
que nas obras desse autor está presente uma necessidade 
de oportunizar às crianças um conhecimento de mundo 
que extrapole a realidade concreta. Por meio das aventuras 
vivenciadas pelos personagens eternizados por ele, as crianças, 
através da imaginação, conseguem vivenciar experiências 
que permitem não apenas o conhecimento de mundo, mas, 
sobretudo, o conhecimento de si. Isso nos permite concluir 
que Lobato não estava apenas preocupado em escrever para 
crianças e formar leitores, mas, principalmente, oferecer a esses 
leitores uma literatura de qualidade e de grande valor estético, 
que permitisse despertar neles a criatividade e a imaginação; 
além de provocar uma reflexão sobre questões inerentes ao 
mundo “adulto”, ao experimentarem, por meio da imersão nas 
obras, situações que, apesar de “imaginosas” e cheias de magia, 
também dialogam com o mundo real da criança.

Organização dos grupos e delimitação de funções

O professor orientará o processo de organização da turma 
em quatro grupos de leitura, com seis integrantes cada. Após 
essa divisão, os alunos serão informados acerca das reuniões 
onde acontecerão a leitura e a discussão das obras selecionadas.
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As funções designadas a cada aluno são flexíveis. 
O professor pode acrescentar ou excluir alguma, quando 
necessário. Em razão disso, o próprio grupo distribuirá as funções 
entre seus componentes. É importante esclarecer a função que 
cada aluno assumirá no grupo (DANIELS, 2002 apud COSSON, 
2014): conector – relaciona o texto lido com o contexto vivido 
e com o momento atual; questionador – elabora perguntas para 
os colegas explorarem o texto; iluminador – seleciona um trecho 
do texto para ilustrar aos colegas; ilustrador – escolhe imagens 
pertinentes ao texto lido; dicionarista – pesquisa os vocábulos 
“difíceis” ou importantes à compreensão do texto; sintetizador 
– faz um resumo do texto; pesquisador – pesquisa informações 
contextuais relevantes para o texto; cenógrafo e perfilador – 
descrevem as cenas principais e traçam o perfil das personagens.

Cronograma

O professor produzirá junto aos alunos um calendário das 
reuniões do círculo de leitura literária. Acontecerá um encontro 
a cada quinze dias, compondo um total de seis, com duração de 
2h cada, na seguinte sequência:

Primeiro encontro – apresentação da proposta do círculo 
de leitura literária; do segundo ao quinto encontro – discussão 
das obras Reinações de Narizinho, Memórias de Emília, Caçadas 
de Pedrinho e O Picapau-Amarelo; sexto encontro – culminância 
com comemoração da aprendizagem.

Após organizar as datas e a divisão das obras a serem 
lidas, os alunos terão a oportunidade de ler em casa e fazer os 
registros nas fichas e/ou diário de leitura.
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Avaliação

Para outras crianças, a cultura escolar não 
é realmente hostil ou estranha, mas, em 
compensação, vivem a organização cotidiana 
do trabalho escolar como ameaçadora 
e constrangedora. Ameaçadora porque 
constantemente as coloca em situação de serem 
julgadas, de responderem a expectativas, porque 
faz pesar sobre elas o risco de descrédito e de 
fracasso. Constrangedora porque impõe um 
trabalho regular de escuta, memorização, escrita 
etc. (PERRENOUD, 1999, p. 140)

Em consonância com Philippe Perrenoud (1999), pensamos 
ser o processo avaliativo o momento para “verificação da 
aprendizagem”. Nesse sentido, a trajetória de leitura dos 
alunos será acompanhada, não com a intenção de classificar ou 
monitorar sua efetivação, mas para sanar possíveis dificuldades. 
Por isso, salientaremos que a avaliação acontecerá por meio 
da observação dos alunos pelo professor e pela autoavaliação. 
O professor poderá também utilizar como instrumentos de 
avaliação os registros feitos durante a execução do círculo de 
leitura, a leitura e análise das fichas de leitura e dos diários de 
leitura dos alunos.

Sistematização do círculo de leitura literária

A duração é de um trimestre; o público-alvo são os alunos 
do 6º ano do Ensino Fundamental e o número de alunos por 
grupo é de 4 a 6. Os recursos didáticos são: os livros literários de 
Monteiro Lobato anteriormente citados; data show e caixinhas 
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de som; cadernos, lápis de escrever, lápis de colorir; fichas de 
leitura e diários de leitura; folhas xerografadas, cartolinas, 
revistas.

Outro recurso do círculo de literatura proposto por Daniels 
(2002 apud COSSON, 2014) é a miniaula, a qual é destinada de 10 
a 15 minutos para o professor fazer esclarecimentos em relação 
à obra, ao registro, às observações pertinentes. A miniaula deve 
trabalhar as habilidades sociais indispensáveis à participação na 
discussão e interação do grupo, como também as estratégias de 
leitura que auxiliem aos alunos.

Objetivos

Os objetivos do círculo de leitura literária são: desvendar 
o universo de Monteiro Lobato através da leitura de algumas de 
suas obras da literatura infantil; estimular o prazer pela leitura; 
valorizar a leitura literária como experiência estética; aguçar a 
curiosidade sobre o desenrolar de uma narrativa mais extensa; 
confrontar realidade e ficção; desenvolver a organização do 
pensamento e a apropriação da linguagem narrativa por meio 
do reconto de histórias, explorando os diferentes elementos 
que fazem parte de uma narrativa, como sequência dos 
acontecimentos, tempo, espaço, personagens, diálogos, 
conflitos e desfechos; compartilhar opiniões, escolhas, leituras, 
interpretações, reflexões, ideias e efeitos que as temáticas 
abordadas nas obras literárias produzem nos alunos; desenvolver 
a expressão oral e a capacidade de ouvir; estabelecer relações 
com outras leituras, comparando a obra lida com textos já 
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conhecidos dos leitores; ampliar o campo cultural do aluno, 
cruzando os personagens da história lida com personagens de 
outras histórias; estimular a criatividade e o desejo em conhecer 
outras obras literárias; divulgar ideias e fazer a literatura circular, 
por meio da socialização de produções nos espaços comuns da 
escola.

Atribuições do professor

São atribuições do professor: a motivação, o levantamento 
do conhecimento prévio dos alunos, a delimitação dos espaços 
em que ocorrerá o círculo de leitura, a apresentação dessa 
proposta didática e as instruções de registro.

A motivação antecede a leitura e, antes de introduzir um 
projeto/uma proposta de leitura, é fundamental que o professor 
apresente aos alunos as obras que farão parte da nova proposta e 
discuta os objetivos a serem alcançados através dessa atividade. 
É uma ocasião oportuna para mostrar os livros que serão lidos 
e discutidos, divulgar o seu autor, ler informações contidas nas 
contracapas e deixar os alunos manusearem os livros livremente 
para observar os elementos gráficos. Uma sugestão interessante 
é colocar à disposição dos alunos diferentes edições (antigas 
e mais recentes) das obras a serem trabalhadas, que, em suas 
várias opções, representam a importância do autor ao longo do 
tempo. São práticas essenciais para despertar a curiosidade dos 
alunos e o interesse pela leitura literária.

A fim de sondar o conhecimento prévio que o grupo possui 
acerca das obras do autor escolhido, o professor pode sugerir 
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oralmente perguntas como: Vocês já ouviram falar em Monteiro 
Lobato? Vocês já leram alguma história desse autor? Em caso 
afirmativo, qual história e o que acharam dela? Vocês conhecem 
os personagens do Sítio do Picapau-Amarelo? Quais? Como eles 
são? Como ficou sabendo da existência desses personagens? E 
outras questões que o professor considerar importante para 
alcançar os objetivos pretendidos.

O espaço é o local para realização do círculo de leitura 
literária e deverá ser escolhido pelo professor, em conjunto com 
os alunos, de forma a oportunizar um ambiente prazeroso aos 
envolvidos. Na apresentação, o professor expõe os objetivos de 
leitura e forma os grupos de alunos para a escolha das obras.

Quanto às instruções, a cada encontro, o professor deve 
lembrar os alunos de realizarem o registro das leituras na ficha 
e/ou no diário de leitura. O professor pode sugerir formas 
para que os alunos façam seus registros, como: preparar um 
comentário para falar aos colegas; abordar sobre as questões 
sociais, políticas, culturais e econômicas tratadas nas obras; 
identificar fatos biográficos de Lobato em suas histórias; 
caracterizar o ambiente das histórias; discutir sobre os aspectos 
da personalidade dos personagens; mencionar sobre referências 
à outras histórias e, se possível, levar para o grupo as histórias 
originais, destacando alguns trechos relevantes; dialogar sobre 
a presença de personagens de outras narrativas já conhecidas 
e que aparecem novamente nas histórias de Lobato; conversar 
sobre o que os personagens fazem para resolver os problemas que 
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aparecem e quais seriam as ideias mais originais. É importante 
também sempre recordar e explicar aos alunos que todos devem 
falar e respeitar as opiniões dos outros colegas.

Atribuições dos alunos, pautadas pelo professor

São atribuições dos alunos: formar os grupos com o 
número de alunos adequado; distribuir as funções de conector, 
questionador, iluminador, ilustrador, dicionarista, sintetizador, 
pesquisador, cenógrafo e perfilador; realizar as leituras e 
registros escritos; discutir e socializar os registros escritos; falar 
e respeitar as opiniões dos colegas; efetuar a comparação entre 
as obras lidas (inicialmente, essa comparação deve ser feita de 
forma individual; posteriormente, ela será socializada através do 
debate das leituras).

Como os alunos não possuem experiências com o círculo 
de leitura literária, o professor pode prepará-los, inclusive, 
apresentando exemplos e modelos reais para demonstrar a eles. 
A condução dos registros dos alunos por parte do professor 
acontecerá nesse caso específico, porque trata-se do primeiro 
círculo de leitura literária realizado pelos alunos dessa turma. 
Almeja-se que os alunos adquiram experiência e comecem a 
organizar e produzir seus registros de leitura sem a intervenção 
do professor.

Ademais, o professor pode orientá-los por meio de alguns 
questionamentos: Você encontrou alguma dificuldade ao ler 
o livro? O que mais lhe chamou a atenção na história lida? 
Justifique sua resposta para socialização com a turma. Qual 
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personagem da narrativa merece destaque? Por quê? Como 
são os cenários em que as histórias se passam? O que há de 
semelhante ou diferente na história em relação ao mundo real? 
Quais são os elementos mágicos que surgem nas histórias? Quais 
são as temáticas desenvolvidas nas narrativas?

Estruturação do círculo de leitura literária

A metodologia aplicada será basicamente a mesma em 
todos os encontros. O único ponto que os diferirá será a miniaula 
que antecederá cada círculo de leitura literária. Neste formato, 
serão trabalhadas as quatro obras escolhidas da literatura 
infantil de Monteiro Lobato, em todos os encontros: Reinações 
de Narizinho, Memórias de Emília, Caçadas de Pedrinho e O 
Picapau-Amarelo.

Cada grupo irá realizar a leitura de uma das obras de 
Monteiro Lobato a cada duas semanas, acontecendo a troca da 
obra no novo encontro do círculo de leitura. Todos os alunos 
deverão ler as obras selecionadas para cada encontro, contudo 
haverá um grupo responsável para monitorar o debate de leituras.

Segue a descrição dos mesmos: Primeiro encontro 
– apresentação da proposta do círculo de leitura literária. 
Inicialmente, o professor irá apresentar aos alunos as obras que 
serão lidas. Como um dos objetivos da atividade é um mergulho 
nas obras de Monteiro Lobato, através do Data Show, será exibido 
um vídeo denominado Literatura Infantil de Monteiro Lobato, 
buscando aprofundar informações e curiosidades referentes à 
biografia do autor.
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O momento seguinte será destinado à apresentação da 
proposta do círculo de leitura, orientação aos alunos, formação 
dos grupos e distribuição das funções pelos alunos. A leitura da 
obra referente a cada encontro deverá ser realizada por todos 
os alunos em casa, devido ao fator tempo e à extensão das 
obras. Isso não impede que trechos do livro sejam (re)lidos pelos 
alunos durante o círculo e eles também farão o registro escrito 
da leitura em um diário ou em fichas de leitura.

O segundo, terceiro, quarto e quinto encontros serão 
dedicados à discussão das obras literárias que foram lidas pelos 
alunos, com base em suas anotações e inferências durante a 
leitura. Após o debate de leituras, será destinado um momento 
para os alunos alterarem ou realizarem novos registros em 
seu diário de leitura. No final de cada encontro, os grupos irão 
apresentar suas impressões, as dificuldades que encontraram 
em realizar o círculo de leitura, em exercer as funções atribuídas 
pelo grupo e a efetivação da leitura. Por último, o grupo 
designado anteriormente irá recontar a obra lida para aquele 
encontro a toda turma; a maneira como o reconto acontecerá 
ficará a critério de cada grupo, podendo ser apenas oralmente, 
ou na forma de um novo texto, por meio de desenhos, teatro de 
fantoches, dramatização etc.

Os alunos deverão ter liberdade para realizar suas 
produções para a culminância do projeto. Constam aqui apenas 
algumas sugestões: entrevista com personagens das histórias; 
criação de novas aventuras com os personagens do Sítio; 
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produção de memórias dos personagens; criação de novas 
histórias com a presença de alunos-leitores como personagens; 
produção de sinopses e resenhas; invenção de novos finais 
para as histórias; produção de um encarte ou galeria com 
personagens de outras narrativas que aparecem nas histórias de 
Lobato (exemplo: nome, em qual livro aparece, características, 
o que faz na história original etc.); elaboração de glossário de 
neologismos e expressões inventadas que aparecem na história; 
representação de cenários das narrativas; pesquisas sobre temas 
que se relacionam com outras áreas do conhecimento, como os 
animais que habitam o fundo do mar, animais da fauna brasileira, 
a África e a Grécia Antiga.

Os alunos serão avaliados no decorrer das atividades 
desenvolvidas no diário de leitura, nas discussões em grupo e 
na exposição que farão no dia da culminância. O sexto encontro 
será dedicado à culminância – comemoração da aprendizagem. 
Os grupos poderão socializar suas leituras por meio de 
apresentações, cartazes, vídeos, desenhos etc.

Considerações Finais

Acreditamos que a leitura literária deve estar presente 
em todos os níveis de ensino. Nesse sentido, pensamos ser um 
engano achar que apresentar o texto literário apenas a partir 
do Ensino Médio será suficiente para formar leitores literários 
proficientes, visto que, para nós, quanto mais cedo o indivíduo for 
instigado para esse tipo de leitura, maior a chance de “carregar” 
esse gosto para além dos muros escolares.
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Entretanto, não é segredo para ninguém que formar 
leitores, especificamente leitores literários, tem sido um grande 
desafio para os professores. Ainda mais na era digital, em que 
há muitos dispositivos tecnológicos que podem atrair a atenção 
dos alunos com mais facilidade, ao passo que, de forma oposta, 
podem contribuir para diminuir o interesse deles pelos livros 
literários. Contudo, conscientes de que a escola tem um papel 
essencial nesse processo, principalmente por ser um espaço 
privilegiado de encontro leitor/livro, concebemos não ser 
possível que ela se exima da responsabilidade de pensar em 
estratégias que ressignifiquem essa relação (aluno/livro).

Diante do exposto, pensamos em uma proposta pautada 
no círculo de leitura de Cosson (2014), por acreditarmos que 
o formato de oficina lajeada nessa proposta possibilita, entre 
outros tantos benefícios, o engajamento na leitura das obras de 
Lobato que foram selecionadas. Ainda que tenhamos consciência 
das dificuldades que se apresentariam, em virtude de alguns 
fatores aqui expostos como, por exemplo, o pouco interesse 
dos alunos pela leitura literária, também há as questões que 
envolvem a produção literária de Lobato. Como já afirmamos, 
ela é alvo de críticas por parte de muitos educadores engajados 
em movimentos antirracistas, que acreditam ser esse autor um 
reprodutor do discurso racista e escravocrata vigente na época 
em que essas obras foram escritas.

Contrariando esse pensamento, adotamos as obras de 
Lobato não só por acreditar que elas não estão a serviço do 
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discurso racista, mas, sobretudo, porque podem ser utilizadas 
para mostrar que, juntamente com a evolução da sociedade, há 
a necessidade de se superar os discursos de ódio, principalmente 
aqueles que se lastreiam nas diferenças da cor da pele. Nossa 
escolha pautou-se também na crença de que, além do formato 
dinâmico do círculo de leitura, os títulos selecionados agregam 
um valor extremamente positivo à nossa proposta, por conterem 
uma grande riqueza literária (em decorrência de como o autor 
concebe as crianças e, consequentemente, escreve para elas), 
tornando essas obras imprescindíveis para desenvolver a 
criatividade dessas crianças, possibilitando-lhes uma viagem 
por um universo fantasioso e acompanhadas de personagens 
marcantes como Emília, Narizinho, Pedrinho e tantas outras 
personagens fantásticas.

Com essa proposta, não tivemos a pretensão de indicar 
um caminho único para o trabalho com a leitura literária, 
mas apresentar uma possibilidade de ressignificar as aulas de 
literatura por meio de uma estratégia que auxilie o professor 
na formação de leitores literários, aqueles que realmente 
desenvolvam um gosto pela leitura para além das salas de aula, 
não se limitando apenas à vida escolar do indivíduo.
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VEM QUE EU TE CONTO UM CONTO – 

GRUPO DE LEITURA DE LITERATURA, 

NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Lilliân Alves Borges

“Ler é evadir-se com o outro sem, contudo, perder-se nas 
várias faces da palavra.

E mais, ler é encantar-se com as diferenças.
Ler é deixar o coração no varal.”

Bartolomeu Campos de Queirós (2012)

Acredito que o Vem que eu te conto um conto foi sendo 
gestado ao longo de minha vida como pesquisadora e advém 
do incessante desejo de que a leitura de literatura possa chegar 
ao maior número de pessoas de nossa sociedade, assim como 
elucida o professor Luiz Percival Leme de Brito (2015), no livro 
Ao revés do avesso: leitura e formação, pois compreendo que 
o Vem que eu te conto um conto vai além de um programa de 
incentivo à leitura, ele é sistematizado dentro da valorização da 
“democratização do acesso aos bens culturais que se expressam 
pela leitura” (BRITO, 2015, p. 76).

O grupo de leitura começou a ser colocado em prática em 
fevereiro de 2019, na cidade de Uberlândia-MG. Os encontros 
ocorrem mensalmente, em uma quarta-feira, no horário das 19h. 
Ele acontece em espaços públicos, algumas vezes, concedidos 
pela Prefeitura Municipal, quando há essa disponibilidade e, 
outras vezes, no Parque Municipal.
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Uma das minhas principais preocupações é que as pessoas 
se sintam acolhidas pelo espaço no qual ocorre o grupo de 
leitura e é por esse motivo, especificamente, que o projeto 
foi estruturado para ser realizado fora de espaços de iniciativa 
privada, pois se desvincula de uma possível necessidade de 
consumo e também fora da Universidade Federal, já que ainda, 
infelizmente, esse espaço é pouco usufruído pela comunidade 
externa, havendo até mesmo receio em participar de atividades 
que ocorrem dentro dele. Logo, pensei nessa atividade de 
forma que ela ocorresse em espaços públicos, deixando que a 
população em geral da cidade se sentisse mais confortável e 
a partir disso promover as conexões entre a Universidade e a 
população. Esses diálogos são importantes, porque mostram 
que as pesquisas realizadas dentro do espaço acadêmico são um 
direito do povo e feito para ele, promovendo, portanto, pontes 
e não muros entre a sociedade e a Universidade.

O Vem que eu te conto um conto é aberto a todas as pessoas 
da comunidade, independentemente da idade e se a pessoa 
compreende cientificamente a literatura ou não. O propósito do 
projeto é colocar o maior número de pessoas em contato com 
a literatura e promover também a sensação de pertencimento, 
de que a literatura discorre sobre a vida das pessoas, faz parte 
da vida delas:

Na leitura e na escritura do texto literário 
encontramos o senso de nós mesmos e da 
comunidade a que pertencemos. A literatura 
nos diz o que somos e nos incentiva a desejar e 
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a expressar o mundo por nós mesmos. E isso se 
dá porque a literatura é uma experiência a ser 
realizada. É mais que um conhecimento a ser 
reelaborado, ela é a incorporação do outro em 
mim sem renúncia da minha própria identidade. 
No exercício da leitura, podemos ser outros, 
podemos viver como os outros, podemos romper 
os limites do tempo e do espaço de nossa 
experiência e, ainda assim, sermos nós mesmos. 
(COSSON, 2018b, p. 17)

Entender literatura, portanto, não é um privilégio de 
poucos e para poucos e sim um direito de todos, conforme afirma 
o estudioso Antonio Candido: “são incompressíveis certamente 
a alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a 
liberdade individual, o amparo da justiça pública, a resistência à 
opressão etc.; e também o direito à crença, à opinião, ao lazer e, 
por que não, à arte e à literatura” (2017, p. 176).

A metodologia dos encontros ocorre da seguinte forma: 
eu, como mediadora, escolho um conto e levo uma cópia dele 
para cada participante, assim, até o momento em que vamos 
começar a leitura, nenhum dos participantes sabe qual conto 
nós iremos ler naquele dia. Posteriormente, nós lemos o conto 
em voz alta. Cada um lê aproximadamente um parágrafo. Essa 
dinâmica tem sido positiva, pois muitos trabalhadores não 
possuem muito tempo para ler durante o seu cotidiano, logo, 
no Vem que eu te conto um conto, as pessoas acabam tendo um 
momento específico para ler e conversar sobre a leitura literária.

Importante ressaltar que o foco é a leitura de contos, 
porque – além de serem estruturalmente menores em termos 
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de número de páginas e, com isso, podermos ler um conto 
diferente a cada encontro – é possível pensar que, ainda hoje, 
há uma certa relutância em relação a eles, considerando-os um 
gênero menor, sem tanta qualidade literária e que essa premissa 
é também, em muitos momentos, adotada pelas editoras, 
as quais afirmam que livros de contos não são tão vendáveis 
quanto romances. Lembro que a noção de qualidade literária é 
embasada na teoria proposta por Roland Barthes (2013), em seu 
famoso ensaio Aula; ao elaborar a definição de literatura, afirma 
que ela possui três forças: Mathesis, Mimesis e Semiosis.

A escolha pela leitura em voz alta ocorreu pelo fato 
de essa prática de leitura ser uma forma de estabelecer uma 
parceria entre os participantes do grupo, conforme afirmam 
Ana Paula Cardoso Rigoleto e Cristiano do Amaral Garboggini Di 
Giorgi: “a leitura em voz alta pressupõe a partilha de palavras, 
figuras, ideias, pontos de vista, rimas e ritmos; por meio dela 
compartilhamos a dor e o consolo, a esperança e o medo das 
grandes questões que são parte de nossa vida” (2009, p. 233).

Ainda sobre a leitura em voz alta, é viável trazer a lume as 
palavras do pesquisador Rildo Cosson (2018a) no livro Círculos 
de leitura e letramento literário:

Ler para o outro nunca é apenas oralizar um texto. 
Ledor e ouvinte dividem mais que a reprodução 
sonora do escrito, eles compartilham um 
interesse pelo mesmo texto, uma interpretação 
construída e conduzida pela voz, além de 
outras influências recíprocas que, mesmo não 
percorrendo os caminhos sugeridos pela ficção, 
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são relações importantes de interação social. 
(COSSON, 2018a, p. 104)

Assim, compreendo que a leitura em voz alta é uma prática 
que pode tirar o sujeito/participante do grupo de leitura de uma 
possível passividade, já que gera uma ação e permite que as vozes 
de todos os participantes sejam escutadas durante o processo, 
possibilitando, portanto, uma sensação de pertencimento ao 
momento específico de leitura e também ao grupo.

Refletindo sobre esse agir, sobre a noção de pertencimento, 
que penso novamente a partir da perspectiva apontada pelo 
estudioso Luiz Percival Leme de Brito (2015), no livro Ao revés do 
avesso: leitura e formação, que trata da questão da formação do 
leitor, de um leitor crítico, que: 

Será, então, aquele que, na leitura, se afirma 
e se reconhece como parte do processo de 
produção de sentido. Ele não toma impunemente 
a palavra alheia e a reproduz, mas sim, mesmo 
quando concorda com o autor do texto, dirige a 
ele – texto, autor – sua contrapalavra, assumindo 
conscientemente para si o enunciado por outro. 
(BRITO, 2015, p. 81)

Desse modo, o Vem que eu te conto um conto, além de 
incentivar a leitura, busca que os seus participantes se vejam como 
sujeitos essenciais de todo o processo de produção de sentidos 
do texto literário lido durante o encontro e, principalmente, que 
eles possam reverberar essa experiência por todos os espaços 
que ocupam e, desta forma, transformar os espaços por meio de 
seus novos olhares no/pelo mundo.
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Compartilho das ideias propostas pela pesquisadora 
Michèle Petit (2013) sobre o que ela discorre no seu livro 
Leituras: do espaço íntimo ao espaço público sobre a formação 
de leitores:

O objeto de minhas pesquisas não é tanto como 
podemos “construir” leitores, para retomar essa 
expressão, mas principalmente como a leitura 
pode ajudar as pessoas a se construírem, a se 
descobrirem, a se tornarem um pouco mais 
autoras de suas vidas, sujeitos de seus destinos, 
mesmo quando se encontram em contextos 
sociais desfavorecidos. (PETIT, 2013, p. 31)

A leitura como emancipadora, quando ela permite que 
todos tenham possibilidade de amplificar suas vozes, possibilita 
que os sujeitos se compreendam como parte do processo, 
entendam que a literatura é um direito deles e que ela pode, 
sim, ajudá-los a compreender melhor quem eles são, qual o 
papel deles na sociedade e que esse papel pode ser fundamental 
para as transformações sociais que a sociedade necessita.

Para que as vozes dos participantes sejam ouvidas por 
todos, é preciso ouvi-las. A estudiosa Cecilia Bajou (2012), no 
livro Ouvir nas entrelinhas: o valor da escuta nas práticas de 
leitura, afirma o seguinte: “A nunca conferida às ‘entrelinhas’ 
converte o ouvir em ‘prestar ouvido’ e o aproxima do escutar. 
Esse ouvir transformado supõe intencionalidade, consciência, 
atividade, não apenas um registro passivo e por vezes distraído 
dos sonos do outro” (BAJOUR, 2012, p. 19).

É, então, ouvindo, conversando, em uma relação dialógica, 
que o grupo já leu os seguintes contos: “Felicidade clandestina”, 
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Clarice Lispector; “Cristina”, João Anzanello Carrascoza; “Tchau”, 
Lygia Bojunga; “Bárbara”, Murilo Rubião; “Olhos d’água”, 
Conceição Evaristo; “A roupa nova do imperador”, Hans Christian 
Andersen; “O rapaz que habitava os livros”, Valter Hugo Mãe; 
“História de fofuras”, Luiz Braga; “Nomes”, Luiz Fernando 
Veríssimo; “O bruxo e o caldeirão saltitante”, de J.K. Rowling; 
“Venha ver o pôr do sol”, Lygia Fagundes Telles; “Espiral”, Geovani 
Martins; e “Tratantes”, Ana Maria Machado.

Conforme se observa, há uma variedade de autores, temas, 
nacionalidades, tudo para contribuir com a autonomia dos 
leitores, para que assim eles possam ampliar suas perspectivas 
leitoras, conhecendo a cada dia mais autores, diferentes formas 
de estilos e diferentes realidades impressas no texto literário.

O Vem que eu te conto um conto, até agora, passou por três 
momentos que considero significativos. O primeiro foi a minha 
participação com o projeto na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, 
no dia 30 de agosto de 2019, no Pavilhão SECEC (Secretaria 
de Estado de Cultura e Economia Criativa) – Pavilhão Laranja. 
Neste dia, o conto escolhido foi “Cristina”, de João Anzanello 
Carrascoza. Enquanto a leitura ocorria, existiam inúmeras 
atrações acontecendo simultaneamente, até mesmo musicais, e 
ainda assim um fator que considero positivo é que oito pessoas 
pararam para ler e conversar sobre literatura. Foi uma ocasião 
muito singular e, de certo modo, de visibilidade para o projeto.

O segundo momento foi o encontro do mês de outubro de 
2019, que foi dedicado especialmente às crianças e ocorreu no 
Parque Municipal da cidade. Os pais levaram seus filhos e todos 
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participaram da leitura, adultos e crianças, juntos. As crianças 
assim como os adultos deram as suas opiniões, conversando 
com todos. Foi um dos encontros mais bonitos, no sentido 
da integração entre adultos e crianças lendo literatura sem 
adjetivos.

Aqui, baseio-me no livro Por uma literatura sem adjetivos, 
de María Teresa Andruetto (2012), no qual ela questiona os 
adjetivos presentes em literatura infantil e literatura juvenil, 
apontando que o substantivo é mais importante do que o 
adjetivo, “pois a literatura é uma arte na qual a linguagem resiste 
e manifesta sua vontade de desvio da norma” (ANDRUETTO, 
2012, p. 60).

O contexto atual é o terceiro momento mais significativo, 
pois estou tentando, de certa forma, “reinventar” a estrutura do 
Vem que eu te conto um conto, visto que estamos no meio da 
pandemia do COVID-19 e não é possível realizar aglomerações 
por questões de saúde pública.

No início da pandemia, os encontros foram suspensos, 
porque não sabia quanto tempo duraria o período de isolamento 
social. Quando percebi que os encontros presenciais não 
ocorreriam tão brevemente quanto imaginava em um primeiro 
momento, comecei a realizar os encontros online do Vem que 
eu te conto um conto, utilizando as plataformas de reuniões 
disponíveis, como o google meet.

No primeiro encontro virtual, foram dez participantes 
e eles se mostraram entusiasmados com o retorno do projeto 



911
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

e aquelas pessoas que não são da cidade de Uberlândia-MG 
puderam participar, fato que foi muito significativo, pois ampliou 
o seu alcance geográfico assim como as trocas de experiências.

Relevante apontar que a metodologia do projeto se manteve 
mesmo no formato online: o conto também é disponibilizado na 
hora para os participantes, nós lemos juntos em voz alta, cada 
um lendo uma parte do conto e depois há a conversa sobre a 
leitura. A sistematização funcionou perfeitamente, não havendo 
nenhum problema para a realização neste formato online.

No segundo encontro, o número de participantes dobrou, 
no total, foram vinte de todas as regiões do Brasil: Sudeste, 
Centro-oeste, Sul, Norte e Nordeste. E, novamente, as idades 
eram as mais variadas, uma vez que algumas mães estavam 
juntas com suas filhas para ler com elas e com o grupo.

Neste momento da pandemia tem sido muito interessante 
realizar o projeto online e pensar que há essa possibilidade. 
É fundamental dizer que, apesar desse formato ser possível, 
ele não é, infelizmente, uma oportunidade na vida de toda a 
população brasileira já que, conforme dados apontados pela 
Agência Brasil, somente 50% das casas brasileiras não possuem 
computador e 35% não têm internet, ou seja, há ainda muito o 
que ser feito para a inclusão e letramento digital da população 
no Brasil (TOKARNIA, 2020).

Importante mencionar também que algumas professoras 
de outras regiões do Brasil, como São Paulo, Norte de Minas, 
Nordeste e Norte, ao conhecerem o Vem que eu te conto um 
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conto, por meio das redes socias – Experiência Literária1 – vieram 
conversar comigo para que elas pudessem realizar a mesma 
metodologia de encontro literário em suas escolas, pois elas 
entenderam que o grupo de leitura pode ser um excelente meio 
de promover o letramento literário. Compreendo o letramento 
literário pela via de Graça Paulino e Rildo Cosson: “é o processo 
de apropriação da leitura enquanto construção literária de 
sentidos” (2009, p. 37).

Como tentei demonstrar ao longo deste relato, um dos 
principais objetivos do Vem que eu te conto um conto, além 
do incentivo à leitura por meio dos encontros mensais, é a 
formação de leitores críticos, reflexivos. Logo, acredito em ações 
que fazem com que nós, mediadores de leitura, educadores, 
possibilitem encontros em que os participantes leiam textos 
“levantando a cabeça”, assim como menciona Roland Barthes 
(2013) e é retomado pela pesquisadora Michèle Petit (2010) no 
livro A arte de ler ou como resistir à adversidade:

Mais do que a codificação dos textos, mais do 
que a exegese erudita, o essencial da leitura 
era, ao que parecia, esse trabalho de pensar, de 
devaneio. Esses momentos em que se levantam 
os olhos do livro e onde se esboça uma poética 
discreta, onde surgem associações inesperadas. 
(PETIT, 2010, p. 24)

Então, entendo que o Vem que eu te conto um conto é uma 
possibilidade de promover a leitura, a prática de leitura, formar 

1  Experiência Literária está nas redes sociais com Instagram (@experiencia_literaria) e Facebook (@
blogexperiencialiteraria) desde 2018 e no YouTube (Experiência Literária) desde 2020 e possui como 
foco a formação em literatura infantil.
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leitores que “levantem a cabeça”, enxerguem poesia nos livros 
e além deles, vejam além do status quo e que se desloquem – 
do espaço íntimo para o espaço público – e consigam deslocar 
outros sujeitos para que assim haja uma rede de transformação 
social.
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ESTUDO COMPARATIVO DAS VOGAIS 

DO PORTUGUÊS BRASILEIRO E DO 

ALEMÃO

Kathia Rosa de Brito
Marlúcia Maria Alves

Introdução

O presente estudo tem como foco a descrição do sistema 
vocálico do português brasileiro (PB) e do alemão, buscando 
entender as dificuldades dos alunos em fase inicial de estudo 
e falantes do português brasileiro ao pronunciar as vogais 
arredondadas do alemão. Os alunos iniciantes apresentam 
dificuldades em pronunciar as vogais Umlaut. Tais vogais 
normalmente são pronunciadas por iniciantes do curso de 
alemão com semelhança as das vogais do português brasileiro 
que são as vogais /a/ baixa, /o/ média alta e /u/ alta posterior 
do português.

Essa pesquisa justifica-se pelo fato de contribuir com 
o aprendizado de uma língua como o alemão que possui um 
inventário vocálico bastante diferente do português brasileiro. 
Além disso, entender a dificuldade de articulação das vogais 
arredondadas presentes na língua alemã é fundamental para 
que os aprendizes possam ter uma clareza maior quanto aos 
aspectos sonoros da língua.
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Inventários vocálicos

A linguística é a ciência que pesquisa os fenômenos 
relacionados à linguagem e que procura estabelecer os 
princípios e as características que regulam as estruturas das 
línguas. Para um falante nativo de língua portuguesa há uma 
entrada lexical que permitirá que este falante desenvolva sua 
língua materna conforme lhe foi inserido. Um falante de língua 
portuguesa, ao se deparar com uma língua estrangeira, a língua 
alemã, por exemplo, apresenta dificuldades na pronúncia e isto 
está relacionado a fatores presentes na língua alemã que não 
encontramos no português brasileiro.

É possível observar que para um falante nativo de língua 
portuguesa a recepção oral especificamente dos alunos do curso 
básico de língua alemã apresenta um confronto quando os alunos 
se deparam com uma cultura, sintaxe, e uma estrutura fonética 
diferente daquelas da língua materna na qual ele é imerso. De 
acordo com Rombaldi, Miranda e Damiane,

no processo de aquisição da escrita, seja de 
uma língua materna (LM) seja de uma língua 
estrangeira (LE), os aprendizes lançam mão de 
conhecimentos já construídos sobre a sua LM, 
especialmente aqueles referentes à gramática dos 
sons. Este é o motivo pelo qual os erros de escrita, 
sobretudo a inicial, podem ser considerados fonte 
para o estudo das representações fonológicas de 
crianças e adultos, que, ao se depararem com 
a tarefa de registrar graficamente as unidades 
pertencentes à segunda articulação de sua 
língua, produzem escritas nas quais há indícios 
que podem ser lidos e interpretados como 
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manifestações daquilo que foi adquirido de modo 
natural e espontâneo ainda em seus primeiros 
anos de vida, o seu conhecimento fonológico. 
(2012, p. 64)

Outros autores como Battaglia e Nomura consideram que
romper a barreira do estranhamento sonoro é um 
dos desafios; o outro é dominar a complexidade 
da ortografia do alemão. São expostas algumas 
razões da dificuldade do aprendiz brasileiro 
em escrever o alemão devido à deficiência na 
compreensão oral, e mostra-se a necessidade 
de, no processo de ensino, dar atenção especial 
à recepção e à produção (oral e escrita) dos 
fonemas da língua alemã. (2008, p. 11)

Observa-se que, durante o processo de aquisição da língua 
estrangeira (LE), essa é uma barreira que mesmo os alunos já em 
níveis mais avançados têm dificuldades de quebrar. O aluno lê 
a palavra na grafia da LE e a pronúncia acomodando-a como se 
estivesse lendo uma palavra com a vogal na sua língua materna 
(LM), apesar de a palavra estar marcada com o trema, ou seja, 
“Umlaut”, mesmo assim ele ainda lê adequando a pronúncia à 
sua língua materna.

Uma das explicações para que isto ocorra, segundo Haupt, 
é que

a ocorrência das vogais longas e breves está, 
em parte, relacionada ao contexto silábico em 
que aparecem. A Fonologia Autossegmental 
apresenta-se como modelo de descrição 
adequado para explicar isso melhor, uma vez que 
se trata de uma proposta teórica que designa um 
status fonológico a sílaba, atribuindo-lhe níveis 
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e regras particulares, selecionadas e ativadas 
diferentemente em cada língua. (2007, p. 163)

Nesta pesquisa, serão apresentados dados referentes às 
vogais do português brasileiro e haverá associação com as vogais 
arredondadas do alemão. Essas vogais presentes na ortografia 
alemã são: [ä], [ü], [ö]. Por exemplo, a palavra [spät] cujo som 
em alemão soa em português como se a palavra fosse escrita 
com a vogal [e], o aprendiz lê a palavra escrita em alemão e a 
pronuncia sem o som indicado pelo trema, [spat], e sim com o 
som da vogal baixa do português.

Exemplos com a vogal [ü] são München: (cidade) de 
Munique, M[u]nschen; fünf: cinco; dünn: magro; küssen: beijar; 
(der) Müll: lixo. Pronúncia com vogal longa [ö]: schön: bonito, 
o falante nativo de português brasileiro pronuncia sch[o]n, da 
mesma forma; [o]l, Öl-óleo; (der) König: rei. E da mesma forma 
K[o]nig. Percebe-se que é comum o ajuste do som característico 
da língua materna ser transferido para a língua estrangeira que 
está sendo adquirida.

Uma característica da vogal [ä] é que ela é uma vogal 
longa. Sempre que [ä] for sucedido por um h, a sua pronúncia 
será sempre longa, por exemplo, zählen (contar).

Com a vogal [ö] acontece diferente sempre que [ö] for 
sucedido por duas consoantes iguais, a sua pronúncia será curta, 
como nos exemplos öffentlich: público; können: poder.

No caso da vogal [ü], quando essa vogal for sucedida por 
duas consoantes iguais, a sua pronúncia será curta. Exemplos 
dünn: magro e küssen: beijar.
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A vogal [ö] do alemão é uma vogal que os professores de 
LE devem se atentar de forma especial, pois essa é uma vogal 
que se usa com e sem Umlaut. Ao passar para o aluno a forma 
correta da pronúncia dessa vogal, por exemplo, o aluno deve 
atentar-se que a palavra schon, palavra com uma vogal não 
‘Umlaut’ no alemão, significa ‘já’ (advérbio do português que 
tem sentido de nesse ou neste momento). Ao pronunciar a 
palavra schon não acentuada muda totalmente o significado. A 
palavra pronunciada com o som fonológico da ortografia alemã 
schön, com a vogal ‘Umlaut’, significa ‘bonito’. Por isso, deve-se 
atentar excessivamente em como inserir os fones e trabalhar os 
sons da língua alvo. Segundo Dudalski, Fiqueredo e Meireles,

No estudo da língua alemã, o aluno brasileiro 
encontra diversas dificuldades que devem 
ser paulatinamente superadas. A primeira 
delas consiste em romper o obstáculo do 
estranhamento sonoro. É preciso não somente 
ser capaz de reconhecer e reproduzir os fones 
da nova língua, como também de identificar os 
fonemas durante a audição estabelecendo os 
recortes necessários e compreensão eficiente. 
(2008, p. 15)

A aquisição de uma língua estrangeira é um processo que 
requer muita atenção do aluno como aprendiz de uma estrutura, 
de uma sintaxe e também de uma fonologia diferente. 

Diante das questões apresentadas, a seguir os sistemas 
vocálicos do alemão e do português.
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Sistema vocálico do alemão e do português

Dudalski, Figueredo e Meireles (2008, p. 17) apresentam a 
seguinte tabela de fonemas vocálicos do alemão:

Tabela 1 – Fonemas vocálicos do alemão

Haupt (2007, p. 161) apresenta uma tabela do sistema 
vocálico alemão em que se vê de outra forma como o sistema 
vocálico forma pares:

 
ANTERIORES CENTRAIS POSTERIORES arredondadas não-arredondadas 

ALTAS y 
Y 

i 
I  u 

ʊ 

MÉDIAS ø 
œ 

e 
ℇ 

ᵊ 
ᵄ 

o 
ɔ 

BAIXAS   ᵃ 
ᵅ  
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Tabela 2 – Sistema vocálico alemão             

Observa-se que há vogais anteriores contendo o traço 
[+arredondado] no alemão, /y, ʏ, ø, œ/, diferentemente do 
português brasileiro em que as vogais anteriores são sempre não 
arredondadas, /i, e, ɛ/. As vogais posteriores do alemão, /u, ʊ, o, 
ɔ/, são arredondadas assim como as do português brasileiro, /u, 
o, ɔ/. Além disso, há duas vogais baixas /a/ e /ɑ/, diferente do 
português brasileiro que possui apenas uma, /a/.

Observa-se na tabela abaixo, retirada de Silva (2003, p. 
86), as posições das vogais no sistema vocálico do português:

 Anterior Posterior 
Fechada I  Y: ʊ u: 

Meio-fechada 
ɪʏ 

e ø 
 o: 

Meio-aberta ɛɛ œ  ɔ 

Aberta   a  ɑ: 
 

                                    Anterior                                        Posterior  

            Fechada i:   Y:                       ʊ             u: 

            Meio-fechada    ɪʏ                

                                                                     e        ø                                       o: 

Meio-aberta                            ɛɛ        œ 

                          ɔ 

Aberta                                                a                       ɑ:  
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Tabela 3 – Posições das vogais no sistema vocálico do português

Diante das tabelas apresentadas de fonemas vocálicos do 
português brasileiro e do alemão, pode-se supor que os falantes 
do português brasileiro poderão apresentar maiores dificuldades 
em pronunciar as vogais do alemão, devido à ocorrência maior de 
vogais arredondadas. Por esse motivo, é que o presente estudo 
busca identificar essas diferenças para amenizar as dificuldades 
dos aprendizes de língua alemã. Diante disso, observa-se a tabela 
de vogais do alemão, conforme disposto acima, e em seguida a 
tabela de vogais do português brasileiro, em que é perceptível 
que há uma quantidade maior de vogais no sistema fonológico 
alemão comparando-as com a quantidade presente na tabela de 
vogais do português brasileiro, principalmente quando se trata 
das vogais arredondadas.

Ao se pronunciar uma vogal tônica ela é perceptivelmente 
identificada, pois quando se pronuncia vogais acentuadas eleva-
se o tom de voz especificamente na sílaba tônica. Silva  aponta 
que

 
Anterior 

Arred     não-arred 

Central 

Arre     não-arred 

Posterior 

Arred      não-arred 

Alta i  u 

Média-alta e  o 

Média-baixa ɛ  ɔ 

Baixa  A  
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vogais acentuadas ou tônicas carregam o 
acento mais forte ou acento primário e as 
vogais não-acentuadas – átonas pretônicas ou 
postônicas – carregam acento secundário ou são 
completamente isentas de acento. Adotamos o 
termo vogal tônica para denominar uma vogal 
que tenha proeminência acentual em relação às 
outras vogais. (2003, p. 77)

De acordo com a autora, uma vogal tônica é marcada 
quando se coloca um apóstrofo precedendo à vogal (ou sílaba) 
acentuada – [‘la] “lá”. Alternativamente, alguns autores optam 
por marcar a vogal tônica com um acento agudo: [lá]. As vogais 
tônicas estão em oposição às vogais átonas. Vogais átonas podem 
ser pretônicas ou postônicas. Vogais pretônicas antecedem 
o acento tônico e vogais postônicas sucedem o acento tônico 
(SILVA, 2003, p. 77). A ligação entre o acento primário e o acento 
secundário é que as palavras não acentuadas movem a construção 
do ritmo da fala. E é esse ritmo que se torna responsável pela 
organização da cadeia sonora conforme a distribuição do acento 
na sílaba.

O ritmo também tem a atribuição linguística de organizar 
a cadeia segmental a uma estrutura acentual. Assim, nem toda 
língua tem palavras acentuadas como no português. O alemão, 
por exemplo, é uma língua não acentuada. É uma língua livre de 
sílabas acentuadas. Para o português, Silva menciona que

as vogais orais em português podem ser tônicas, 
pretônicas ou postônicas. Vogais tônicas 
carregam o acento primário. Como vimos 
anteriormente, o diacrítico [‘] deve preceder a 
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sílaba acentuada para marcar a tonicidade: [’la] 
“lá”. Vogais pretônicas precedem a vogal tônica, 
vogais postônicas seguem a vogal tônica. Na 
palavra [abaka’ʃi] “abacaxi” as vogais pretônicas 
são todas [a]. Vogais postônicas podem ser 
classificadas como postônica final ou postônica 
medial. Vogais postônicas finais nas palavras 
[‘matU] “mato” e [‘numerU] “número” têm o 
símbolo [U]. (2003, p. 78)

Segundo Silva (2007), deve-se esclarecer que a vogal tônica 
é aquela que se percebe como a mais proeminente, isto é, a mais 
forte no interior de uma palavra. Na língua portuguesa, a vogal 
tônica pode estar na primeira sílaba da palavra contando-se a 
partir da direita para esquerda como em /u.ru.bu/, /a.ros/, pode 
estar também na segunda sílaba como em /ka.za/, /a.ba.ka.te/, 
/ke.ri.do/, pode ainda ser localizada na terceira sílaba como em 
/a.bɔ.bo.ra/, /ʃ′i.ka.ra/, /ɔ.pe.ra/. Isto é, a troca de um som por 
outro leva a verificar a existência de sete vogais no português 
brasileiro, conforme disposto na tabela abaixo:
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Tabela 4 – Vogais no português brasileiro                                     

Vogais nasais

Para se entender melhor como funciona o sistema vocálico 
brasileiro, serão apresentadas também as vogais nasais. Essas 
vogais possuem o abaixamento do véu palatino, isso faz com 
que o ar entre pela cavidade nasal. E isso provoca mudança na 
configuração da cavidade bucal e por isso a qualidade vocálica 
é diferente da qualidade das vogais orais correspondentes. Silva  
explica ainda que

contudo, a diferença de qualidade vocálica das 
vogais orais e das vogais nasais correspondentes 
é pequena e adotamos os mesmos símbolos 
utilizados para representar as vogais orais para 
também representar as vogais nasais. Um til 
colocado em cima da vogal marca a nasalidade, 
a vogal [a] nasal, por exemplo, deve ser transcrita 
como [ã]. A maioria dos autores que trabalham 

 Anteriores Central Posteriores 
Alta /i/  /u/ 

Médias Altas /e/  /o/ 
Médias Baixas /ɛ/  /ɔ/ 

Baixa  /a/  
 

                                  Anteriores                     Central                     Posteriores                                                                                    

            Alta                                 /i/                     /u/                                                                    

Médias Altas                     /e/                                                /o/ 

Médias Baixas                         /ɛ/                         /ɔ/ 

Baixa                                                                  /a/  
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com o português adota os símbolos das vogais 
[i, e, o, u] com til para representar essas vogais 
nasalizadas. (2003, p. 91)

A tabela das vogais abaixo mostra como são distribuídas as 
vogais nasais do português brasileiro:

Tabela 5 – Distribuição das vogais nasais do português brasileiro

Observa-se na tabela acima, representando as vogais 
nasais do português, que [ẽ, õ] são denominadas como vogais 
médias nasais sem diferir-se entre o grupo de vogais médias 
altas [e, o] e o grupo de vogais médias baixas [ɛ, ɔ]. Com base 
nessas observações percebe-se que o português brasileiro não 
faz distinção entre vogais nasais médias-altas e médias-baixas. 
Assim da mesma forma para [o] e [ɔ] quando nasais. Observa-se 
a seguir alguns exemplos citados por Silva (2003, p. 91):

 
Anterior 

Arred        não-arred 

Central 

Arred        não-arred 

Posterior 

Arred        não-arred 

Alta ĩ  ũ 

Média ẽ  õ 

Baixa  ã  
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Tabela 6 – Vogais nasais tônicas

É possível verificar que as vogais nasais nos exemplos 
acima citados não precisam estar precedidas de uma consoante 
nasal, mesmo que algumas consoantes nasais estejam presentes 
na escrita da palavra.

Embora nessa pesquisa o objetivo seja descrever o 
parâmetro entre as duas línguas, é necessário salientar que 
na língua alemã não há presença de vogais nasais. Ou seja, se 
olhar para o outro lado, a dificuldade na pronúncia de uma 
língua estrangeira não é privilégio somente do falante nativo do 
português. Tais dificuldades podem ser notadas também com o 
falante nativo alemão, quando ele aprende o português brasileiro, 
pois se depara com uma estrutura fonética-fonológica diferente 
da sua língua materna. Da mesma forma que o intuito dessa 
investigação visa apontar as dificuldades do aprendiz brasileiro 
com as vogais Umlaut, deve-se observar que a não existência 
de vogais nasais na língua alemã faz com que o falante nativo 
alemão também apresente dificuldades ao pronunciar algumas 

FINAL DE PALAVRA MEIO DE PALAVRA 

[i] vim [´vĩ] cinto [`sĩ tʊ] 

[ẽ] (não há) cento [´sẽtʊ] 

[ã] lã [`lã] santa [´sãtʊ] 

[õ tom [´tõ] conto [´kõtʊ] 

[ũ] jejum [ʒeʼʒũ] assunto [a´sũtʊ] 
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palavras com som nasal do português, como, por exemplo, as 
palavras pão, limão, São Paulo, entre outros.

Como em alemão não há vogais nasais ou nem mesmo 
nasalização de vogais, não há como comparar o som nasal entre 
as duas línguas.

Ditongos do português e do alemão

Para se entender melhor as duas línguas e suas diferenças, 
serão apresentados os ditongos do alemão e também os ditongos 
do português. Silva (2003, p. 94) explica que um ditongo é 
interpretado como vogal e o outro é interpretado como glide. 
Os segmentos interpretados como vogal são aqueles que têm 
proeminência acentual (ou seja, conta com uma unidade em 
termos acentuais). Os segmentos interpretados como glide no 
ditongo não têm proeminência acentual.

Ditongos crescentes com início em [ɪ ]̯: [ɪ ə̯] série, [ɪ a̯] área, 
[ɪ i̯] série e [ɪ e̯] cárie (SILVA, 2003).

Ditongos crescentes com início em [ʊ̯ ]: [ʊ̯e] árdua e [ʊa̯] 
mágoa (SILVA, 2003).

Ditongos decrescentes orais

Silva (2003, p. 99) reforça ainda que, conforme assumido na 
descrição dos segmentos consonantais, os casos de sequências 
segmentais de vogal-glide em que o glide é proveniente da 
vocalização do “l” são transcritos como [vogal-w]: “mal” [‘maw]. 
Apontamos ainda que a sequência [ow] somente ocorre em 
casos de vocalização do “l”.
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Ditongos Decrescentes nasais com término em [ɪ ]̯ e 

[ʊ̯]

Silva (2003, p. 99) apresenta os ditongos nasais em 
português que são sempre decrescentes e constituem, portanto, 
uma sequência de [vogal nasal-glide], e em seguida listamos os 
ditongos nasais decrescentes que terminam em [ɪ ]̯ e [ʊ ]̯: [ãɪ ]̯ 
mãe, cãimbra; [õɪ ]̯ põe, lições.

Os ditongos presentes na língua alemã

A quantidade de ditongos encontrados no português 
brasileiro é muito maior que a quantidade encontrada na 
língua alemã. E sem contar que, em alemão, encontra-se mais 
que o dobro dos fonemas vocálicos encontrados no português, 
em contraponto no alemão há sempre pares de vogais longas 
“tensas” e breves enquanto em português essa diferença não é 
importante.

Dudalski, Figueredo e Meireles (2008, p. 19) apresentam a 
seguinte tabela comparativa com fonemas de ambas as línguas:

Tabela 7 – Fonemas das línguas portuguesa e alemã

De acordo com suas posições nas sílabas, em português 
têm-se, segundo Dudalski, Figueredo e Meireles (2008, p. 19), as 
seguintes possibilidades de ocorrências dos fonemas:

 Y ʏ i I ø æ e ɛ a ɑ o ɔ ʊ u ə ɐ 

Port - - x - - - x x x - x x - x - - 

Alem. x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Tabela 8 – Possibilidades de ocorrências dos fonemas, em português, de 
acordo com suas posições nas sílabas

As tabelas 7 e 8 levam a considerar, no alemão, ocorrências 
de vogais tanto em posição átona quanto em posição tônica. 
Citando Ruth Mayer (1972), Dudalski, Figueredo e Meireles 
(2008) concluem que: em sílaba tônica inicial não temos /a/, 
/ə/ e /ɐ/; em posição medial somente não ocorrem /ə/ e /ɐ/; 
e por fim, /i/, /ɛ/, /ʏ/, /œ/, /ʊ/, /ɔ/, /a/, /ə/, /e/, /a/ não ocorrem 
em sílabas tônicas finais, salientando que as possibilidades de 
ocorrências dos fonemas em ambas as línguas são grandes.

Ensino de alemão para aprendizes do português 

brasileiro

O ensino de uma língua estrangeira para um falante de 
língua portuguesa requer do professor preparo pedagógico, 
formação profissional e conhecimento fonético e fonológico 
dessa língua, pois é natural que esse falante estranhe as grafias, 
os sons, a morfologia, as estruturas e a sintaxe dessa outra língua

No ensino da língua alemã, geralmente, os aprendizes do 
português brasileiro apresentam dificuldades para pronunciar 
determinados encontros vocálicos e até mesmo consonantais que 

Vogais do português: i e ɛ a ɔ o u 

Em sílaba tônica x x x x x x x 

Em posição pretônica e postônica 

não-final 
x x - x - x x 

Em posição postônica final x - - x - - x 
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não existem na língua portuguesa. Tais dificuldades ocasionaram 
buscas por exercícios que pudessem saná-las; seguem alguns:

Uso do alfabeto alemão

Ao praticar o exercício de identificar a pronúncia das letras 
em alemão e pronunciando-as em voz alta é possível reconhecer 
e internalizar gradativamente o som e a pronúncia de cada 
letra. As letras são: a-[a]; b-[be:]; c-[tse:]; d-[de:]; e-[e:]; f-[ɛf]; 
g-[ɡe:]; h-[ha:];i-[i:]; j-[iɔt]; k-[ka:]; l-[ɛl]; m-[ɛm]; n-[ɛn]; o-[o:]; 
p-[pe:]; q-[u:]; r-[ɛr]; s-[ɛs]; t-[te:]; u-[u:]; v-[fau]; w-[ve:]; x-[iks]; 
y-[‘ypsilon]; z-[tsɛt] (KELLER, 2002).

Separar a palavra como estratégia didática para 

facilitar a leitura

Na língua alemã, quando a palavra é extensa significa que 
pode haver duas ou mais palavras escritas juntas. Assim, como 
forma de facilitar a leitura, toma-se como mecanismo didático 
marcar os pontos que interligam essas palavras para facilitar a 
leitura, compreensão oral e escrita.

Algumas palavras que podem ser desmembradas:

Todas as palavras acima destacadas e transcritas 
foneticamente são encontradas facilmente nos livros didáticos 
para o ensino de alemão nas fases iniciais.

                                  Palavra desmembrada                 Transcrição Fonética 

Sekretärin                       Sekre-tärin                                      [zekretɛhin] 

Zeitschrift                       Zeit-schrift                                      ['tsaɪt̯ʃrɪft] 

Geldautomat                  Geld-automat                                   [ɡɛldautomat] 
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Ergänzen Sie: A oder Ä?
Preencha as lacunas com: A ou Ä

1. D…s ma…dchen. sagt. M..ma__. die S…ngerin. lacht.

2. Der m..nn. S..gt das ist ihr gepa…ck.

Ergänzen Sie: u oder Ü?
Preencha as lacunas com: U ou Ü

1. F…nf.   J..ngen. Frank…rt. Tsch… s. f r. Bl…men. Du_bist 
J…ng und gl.. cklich.

2. _ …ber. M… nzen. Gem…se. Fr…hst  cken. M…nchen. 
Z… rich. Nat… rlich

Ergänzen Sie: o oder ö?
Preencha as lacunas com: O ou Ö

1. Sch…n. m…chte. M…hren. Br…t. Zw…lf. Zitrone.

2. H…len. H…ren.

Considerações finais

Procurou-se mostrar, ao longo desta pesquisa, que o “erro” 
pode ser explicado pelo contexto, de forma que se consiga 
reconhecer a sua natureza. A pesquisa mostra que ele talvez se 
ocasione de uma identificação deficiente dos fonemas da língua 
alvo, que, neste caso, é o alemão, e por falta de conhecimento 
das regras ortográficas do idioma estudado e também por 
influência da língua materna.

A atestação dessas dificuldades características de 
estudantes não pode ser entendida como um bloqueio para o 
processo de ensino e aprendizagem, porém não deve ser tomada 
como fator irrelevante. A compreensão incorreta das palavras ou 
a falta de distinção entre os fonemas de um idioma, neste caso 
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específico em que se está tratando das vogais Umlaut do alemão, 
por exemplo, vogais longas e tensas e breves e distensas, pode 
influenciar gravemente a comunicação, dado que essas vogais 
marcam distinções gramaticais, e a compreensão incorreta da 
pronúncia pode diferenciar palavras em alemão e até mesmo a 
mudança de significado dessas palavras.

Acredita-se que a confirmação dessas dificuldades deve ser 
bem verificada pelo professor e serem trabalhadas em sala de 
aula com ênfase maior em atividades que estimulem a audição 
e a pronúncia.
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O ENSINO DA ORTOGRAFIA A PARTIR 

DA RELAÇÃO NÃO BIUNÍVOCA ENTRE 

O GRAFEMA E O FONEMA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL II

Thiago Martins Gonçalves
Marlúcia Maria Alves

Introdução

Esta pesquisa é fruto de uma inquietação sobre a escrita, 
principalmente na relação não biunívoca entre o grafema 
e o fonema, ou seja, o som e a forma, referente ao Ensino 
Fundamental II, período em que os alunos observam uma 
complexidade maior da gramática da língua.

Interessa-nos nesta pesquisa os alunos da rede estadual 
de Uberlândia-MG, pertencentes às escolas que utilizam o livro 
didático Português: Linguagens, de William Roberto Cereja e 
Thereza Cochar Magalhães (2015), pois um dos objetivos desta 
pesquisa é analisar a forma como o livro didático traz a ortografia, 
fazendo sempre referência à relação não biunívoca.

Os outros objetivos desta pesquisa são: (i) observar 
o ensino da ortografia a partir da relação não biunívoca da 
língua, (ii) verificar também a relação não biunívoca variável, 
(iii) propor atividades que favoreçam a reflexão linguística e 
que complementem os exercícios apresentados em materiais 
didáticos. Assim, temos como referencial teórico Juliene Lopes 
Pedrosa (2014), Miriam Lemle (1987), Ana Paula Petriu Ferreira 
Engelbert (2012), Maria José dos Santos e Sylvia Domingos 
Barrera (2012).
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Interferência da fala na escrita

O que é uma relação biunívoca?

Relação biunívoca é quando a fala e a escrita tem 
equiparação, ou seja, a relação é de um para um. Então, 
podemos dizer que é um relacionamento “monogâmico”, 
segundo as palavras de Lemle (1987). A autora diz também que 
há pouquíssimos casos de correspondências biunívocas entre 
sons e letras. Citamos alguns casos no quadro abaixo:

Tabela 1 – Relação biunívoca entre fonema-grafema

LETRAS SOM EXEMPLO

A /a/ Abelha, Amor

B /b/ Bolo, Bonito

D /d/ Dado, Dona

F /f/ Formiga, Folha

H Ø Hoje, hospital

J /Ʒ/ Jabuticaba, Jaraguá

K /k/ Karaokê

L /l/ Laranja, Lima

M /m/ Manaus, Maçaneta

N /n/ Navio, Namorado

P /p/ Pneu, Pamonha

T /t/ Tatu, Taturana

V /v/ Vitória, Cavalo

Y /i/ Yakisoba, Yamaskítico

Fonte: Adaptado de Pedrosa (2014).
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É uma relação fácil para o aprendizado da criança, pois 
é direta e ela consegue transcrever de forma mais simples o 
que fala. Se não tiver um bom aprendizado, há casos em que 
crianças confundem essa relação e trocam um simples /t/ pelo 
/d/. Pedrosa então afirma:

É importante salientar que, depois de adquirida, 
essa parte do alfabeto ortográfico torna-se de 
fácil utilização, não causando, por exemplo, 
dificuldades na escrita do adulto. Isso se 
deve porque, ao testar o sistema e uma vez 
compreendido que o som /p/ é grafado com 
a letra P, a criança pode ser orientada pelo 
professor que essa correlação será sempre feita, 
tornando mais fácil a memorização. (2014, p. 60)

O que é uma relação não biunívoca?

A relação não biunívoca acontece quando um som tem 
mais de uma forma escrita, ou seja, existem várias letras para 
distinguir um único som, ou quando o grafema tem mais de um 
fonema. Lemle (1987) chama essa relação de “poligamia” ou 
“poliandria”. Podemos imaginar que a relação não biunívoca é o 
casamento de um som fonético com várias letras ou uma letra 
com vários sons fonéticos. Por exemplo, o som do /s/ pode ser 
representado por várias letras e ser escrito com s, ss, ç, sc, sç, xc, 
x. Outros exemplos são os fonemas /o/ e /ɔ/, que sempre serão 
grafados como o.

Quando há mais de uma forma escrita para um 
único som ou mais de um som representado por 
uma única forma escrita, é necessário recorrer a 
um padrão de escrita, que, em geral, é bastante 
motivado etimologicamente.
(PEDROSA, 2014, p. 60)
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Tabela 2 – Relação não biunívoca entre fonema e grafema

SOM LETRAS E CONTEXTO
DE USO EXEMPLOS

[ã]
Ã → vogal nasalizada

A + consoante nasal

Maçã, avião, exceção, 
compaixão

Amparo, falam, passam

[õ]
Õ → vogal nasalizada

O + consoante nasal

Corações, peões,

Ontem, decompor, som, tom

[s]

C → antes de E ou I

Ç → antes de A, O, U no meio 
de palavra

S → No início de palavras ou 
depois de consoante

SS → entre vogais

SÇ → entre vogais, sendo a 
segunda vogal A ou O

SC → entre vogais, sendo a 
segunda vogal E ou I

XC → entre vogais, sendo a 
segunda vogal E ou I

Cigano, cigarro, celular, 
acelerar

Cachaça, açúcar, açaí, poço

Sã, sair, saga, ansiedade, 
consolo, solo

Assiduidade, assar

Cresçamos, floresço

Oscila, renasci, desce, obsceno

Exceder, Excelsior, excipiente

/g/
G → antes de A, O, U

GU → antes de E ou I

Gato, gaveta, gordura, guloso

Guia, guichê, gueto, gueixa

/Ʒ/
G → antes de E ou I

J → em todos os contextos

Gema, gente, geleia, giz, girino

Jiló, anjo, caju, beijo, canja

/k/
C → antes de A, O, U

QU → antes de E ou I

Cadeira, louco, cuco

Queijo, quilo, querido

/x/
R → na silaba inicial da 

palavra

RR → entre vogais

Rato, reino

Carro, pirraça
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/ʃ/
Ch → em todos os contextos

X → em todos os contextos

Chalé, cheiro, chinelo, choque, 
bicho, chuva,

Xadrez, xereta, xícara, queixo, 
xucro

/z/

Z → em todos os contextos

S → entre vogais

X → entre vogais

Zagueiro, rezar, zebra, jazigo, 
zona,

Casa, rosa, riso, baronesa

Exame, exercícios, exílio

LETRA SOM EM CONTEXTO DE USO EXEMPLOS

E

/e/ → em silabas tônicas

/ɛ/ → em silabas tônicas

[ẽ] → vogal E seguida de 
consoante nasal

[ẽj] vogal E seguida de 
consoante nasal em final de 

palavras

Medo, dele, cabelo, ipê

Aquela, dela, belo, pé

Então, embolar, agenda, 
calendário

Tem, também, contém, 
vintém, parabéns

O
/o/ → em silaba tônica

/ɔ/ → em silaba tônica

Bolo, agogô, tijolo

Bola, mole, cipó

I
/i/ → em qualquer sílaba

[Ĩ] → vogal I seguida de 
consoante nasal

Abolir, abrir, acácia, saci, 
quinta

Carmim, animou, pingente

QU
/k/ → antes de E ou I

/kw/→ antes de A, E, I

Quilombo, equipe, duquesa, 
craque

Quatro, quarta, sequela, 
tranquilo

Fonte: Pedrosa (2014, p. 60-61).

Desse modo, é possível perceber que existe um fonema 
para vários grafemas ou vários fonemas para um único grafema. 
Isto se dá pela relação da língua com a escrita, que é unilateral, 
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e a escolha de representação vem de convenções ortográficas e 
nem sempre existem regras gerais para facilitar o aprendizado 
do aluno. Por exemplo, se um estudante em um ditado ouvir a 
palavra “cachaça”, uma das possibilidades de escrita poderia ser 
também “caxaça”, já que ch e x em vários contextos têm o mesmo 
fonema /ʃ/. Segundo Pedrosa (2014), isso acontece porque o 
nosso processo de escrita apresenta um grau considerável de 
dificuldade no início da alfabetização.

Essa sistematização é considerada mais complexa 
se levarmos em conta o fato de que não é 
possível extrair, na maioria dos casos, regras 
gerais, dificultando o trabalho do professor e do 
aprendiz, porque, ao estar lidando com casos 
particulares de convenção, a memorização está 
vinculada à retomada do padrão de escrita. 
(PEDROSA, 2014, p. 62)

Em resumo, mais da maioria das palavras do português vai 
entrar nessa relação, mas é complicado ensiná-la, porque exige 
bastante conhecimento da língua e uma desenvoltura que nem 
sempre o professor tem. Exige-se muita prática e conhecimento 
de mundo, pois estamos falando de uma relação que possui 
muitas peculiaridades.

O que é uma relação não biunívoca variável?

A relação não biunívoca variável acontece quando uma 
letra apresenta dois sons. Diferente da relação anterior, que é 
um som para várias formas escritas, aqui o casamento também é 
“poligâmico”, porém essa relação tem uma peculiaridade: o que 
leva a letra ter mais de um som é a variação linguística. Exemplo: 
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a palavra “porta”, em alguns contextos, será dita como “po[ɻ]ta” 
ou “po[h]ta”, mas sempre será escrita como “porta”. Isso acontece 
porque nosso país tem uma grande dimensão continental e foi 
colonizado por portugueses, espanhóis, holandeses e franceses, 
e aconteceram vários tráfegos de imigração com escravos, 
italianos e alemães no Sul, dentre outros. O que faz com que o 
nosso português se distinga do português de outras nações.

Vemos, no quadro abaixo, alguns exemplos de relação não 
biunívoca variável:

Tabela 3 – Relação não biunívoca variável

CONSOANTES
PROCESSOS LETRA SOM EXEMPLOS

SIMPLIFICAÇÃO 
DA PALATAL:

LEREAL E NASAL

LH

[ʎ] → entre vogais

[li] → antes de [a, 
o, u]

[l] → antes de [e]

[j] → entre vogais

Filho, alho

Calha, olho

Colher, limpo

Palhaço, espelho

NH

[ɲ] → entre vogais

[n] → antes de [i]

Nasalização da vogal 
anterior + [Ø]

Manhã, sonho

Companhia

Dinheiro, galinha, 
caminhão
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PALATALIZAÇÃO

T

[t] → em todos os 
contextos

[tʃ] → precedido de 
[j] ou seguido de [i]/

[ɹ]

Contudo, cantiga, 
maroto

Destino, pente, muito

D

[d] → em todos os 
contextos

[dƷ] → precedido de 
[j] ou seguido de [i]

Estudante, todo, gado

Ditado, doido, desde

VOGAL + L

[ł], [w] → meio e final 
de palavra

[Ø] → procedido 
por [u] no meio de 

palavra e no final de 
palavra

Acelga, sol, real, sal

Adulta, sul, anel, culto

CONSOANTE 
EM POSIÇÃO DE 

CODA

VOGAL + M 
(antes de P 

e B)
VOGAL + 
N (antes 

das demais 
consoantes)

Vogal Nasalizada
Bombo, embalo, 

compra, campeão

Tinta, cantar, canção

VOGAL + S

[s], [ʃ], [h] → antes de 
consoante surda ou 
em final absoluto de 

palavra

[z], [Ʒ], [ɦ] → antes 
de consoante sonora

[Ø] → em final de 
absoluto de palavra

Deste, desfazer,

Desde, desligar, mas 
menina

Mas, dois, três

 
Fonte: Pedrosa (2014, p. 62-64).
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Nas palavras de Pedrosa,
aqui o aspecto ortográfico assume sua função 
primária, a de tentar neutralizar os fenômenos 
variáveis na escrita. E, para tanto, normatiza 
uma forma para representar as variantes da 
fala. A palavra ditado, por exemplo, pode ser 
pronunciada como [d]itado ou [dƷ]itado, mas 
deverá ser sempre escrita “ditado”.
(2014, p. 64, grifo do autor)

O quadro acima mostra que é preciso se atentar à variação 
linguística presente na fala da criança, pois ela talvez confunde 
alguns sons pelo simples fato de fazer analogia com sons 
semelhantes. O professor também não deve impor a sua própria 
forma de falar no momento do ensino ou menosprezar a variação 
do aluno, tendo em vista que isso pode causar constrangimento 
e até mesmo fragilizar seus alunos. Pedrosa (2014) afirma que 
uma criança que escreve “aneu” ou “anel” não está apenas 
testando o sistema ortográfico, mas sujeita às interferências dos 
fatores que envolvem a variação linguística.

Categorização de erros – ortografia e ensino

Desde muito cedo nós somos estimulados a falar por nossos 
familiares, mas a aquisição da fala é bastante complexa: de início 
iremos juntar alguns sons como o do fonema /a/ com o fonema 
/b/ e formar a sílaba “ba”, ou juntar fonemas mais fáceis e falar 
“papa” ou “mama”, que se olharmos é uma repetição da mesma 
sequência de fonemas. A criança aprende a língua materna a 
partir da imitação e por isso é comum ela trocar alguns sons no 
início da alfabetização.
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Desde o nascimento, a criança está em contato 
direto com a língua falada. Essa modalidade é 
aprendida ainda nos primeiros anos de vida. 
Mesmo não dominando todo o vocabulário, 
por volta de 2 ou 3 anos, a criança já consegue 
compreender e fazer-se compreender por meio 
da linguagem, ainda que não consiga compor 
frases completas e pronunciar corretamente 
todas as palavras. (ROMANINO, 2016, p. 17)

 As crianças só conseguem criar frases completas após 
serem alfabetizadas. A alfabetização no Brasil começa por volta 
dos cinco ou seis anos de idade, e é quando se desenvolve a 
consciência fonológica. De acordo com Engelbert,

a consciência fonológica é a capacidade que 
nós temos de refletir sobre os sons da fala. Por 
meio dessa consciência, podemos julgar nosso 
conhecimento sobre a língua e manipular a 
produção dos sons da fala. Também mediante 
a consciência fonológica, podemos identificar, 
substituir, adicionar, transpor, unir as unidades 
que compõem a nossa língua e as peculiaridades 
dela – segmentos, sílabas, palavras, frases.
(2012, p. 58-159)

 Engelbert (2012) afirma que, com o desenvolvimento 
da consciência fonológica, a criança tem mais facilidade para 
aprender a escrever. Ao mesmo tempo em que aprende a 
fazer relações entre sons e letras, desenvolve ainda mais sua 
consciência fonológica.

 Uma má formação da consciência fonológica pode 
atrapalhar todo o desenvolvimento do letramento de uma 
criança, pois ela desenvolverá a fala melhor que a escrita ou vice 
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e versa. Como o nosso sistema fonético e fonológico é bastante 
complexo, é provável que uma criança mal alfabetizada, sem 
uma consciência fonológica desenvolvida, carregará problemas 
na escrita pelo resto da vida.

Para Santos e Barrera, “[a] ortografia é um aspecto 
bastante valorizado pela sociedade, pois se entende que, 
por mais organizado e aprimorado que esteja um texto, caso 
contenha erros ortográficos, seu êxito como instrumento de 
comunicação é improvável” (2012, p. 258). As autoras entendem 
que a ortografia tem bastante prestígio na sociedade e que 
um texto com desvios ortográficos, mesmo sendo organizado, 
perde totalmente o seu valor. Esses textos são literalmente 
descartados pela sociedade e quem comete muitos erros pode 
ser ainda taxado de analfabeto ou analfabeto funcional.

 Mas se a ortografia tem tanto prestígio, por que ela não 
é ensinada de forma mais pontual dentro das salas de aulas? Por 
que será que cada vez mais os alunos têm medo de escrever e 
vivem dizendo para o professor de Língua Portuguesa que não 
sabem português?

A ortografia é ensinada em tópicos dentro dos capítulos 
e às vezes ela não tem ligação nenhuma com o conteúdo do 
capítulo. Então, por exemplo, o livro didático apresenta ao aluno 
voz passiva e voz ativa do verbo, e no meio desse conteúdo 
aparece um tópico “De olho na escrita”. Nele, o livro didático 
traz algumas regrinhas sobre o uso do s e do z, o que não tem 
ligação nenhuma com a voz passiva e ativa do verbo. Portanto, 
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podemos entender que, por mais que a ortografia tenha grande 
prestígio na sociedade, no livro didático ela é apenas deslocada 
à margem para os estudantes.

Ao observar o livro didático Português: Linguagens (2015), 
dos autores William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, 
verificamos alguns pontos que devem ser destacados. Para 
a análise, escolhemos o oitavo ano do Ensino Fundamental II. 
Nossa investigação se baseia na relação não biunívoca entre o 
grafema e o fonema, então procuramos exercícios e explicações 
que abordem esse tema no livro didático escolhido.

Olhando seu Sumário, notamos que na Unidade 1 os 
autores abordam em dois tópicos diferentes o emprego da letra 
s: o primeiro é o “De olho na escrita”, na página 52, e o segundo 
também é “De olho na escrita” e se encontra na página 71. Há na 
Unidade 3 outro tópico sobre o “De olho na escrita”, que aborda 
a questão do uso da letra z e se encontra na página 160, e, por 
último, o “De olho na escrita” com o uso do x ou ch, na página 
180. Têm no livro outras seções com esse nome, mas não são 
pertinentes para a nossa pesquisa.

A título de exemplo, o primeiro “De olho na escrita” é o 
uso do fonema /s/. Para começar, o livro traz o poema “Tem tudo 
a ver”, de Elias José. Nele, há várias palavras com o som de /s/, 
porém escritas de várias formas diferentes. Depois do poema, 
aparecem cinco exercícios: o primeiro para identificar palavras 
com o som de /s/; o segundo para o aluno dizer quais palavras 
com som de /s/ são escritas com x, c/ç ou s; o terceiro para o 



949
Nos multiversos das letras 

Estudos em literatura, letras e interartes

aluno encontrar no texto palavras grafadas com s com som de 
/z/; o quarto oferece para o aluno quatro palavras distintas, pede 
para ele encontrar no texto palavras da mesma família e quais 
das quatro palavras tem som de /s/; o quinto e último exercício 
não tem nada a ver como o uso do som do /s/.

Depois desses exercícios, o livro didático propõe algumas 
regrinhas para o uso do s se diferenciando do z. Após apresentar 
essas regras do som do /z/ escrito com a letra s, ainda oferece 
mais exercícios: o um e o dois são sobre adjetivos pátrios, o 
primeiro é sobre países e o segundo se refere aos estados 
brasileiros; o três é para flexionar o verbo “querer” e o verbo 
“pôr” no contexto da frase; o último exercício da seção “De olho 
na escrita” é acerca de um poema chamado “Passeio Bacana”, 
de Tatiana Belinky, no qual os alunos precisam substituir os 
substantivos entre parênteses por adjetivos terminados em -oso.

Os exercícios do “De olho na escrita” do uso do z são 
mais atrativos, mais bem construídos pelos autores. O exercício 
quatro da página 161 é muito interessante, pois, ao mesmo 
tempo em que trabalha o uso do s e do z, traz para os alunos 
uma história sobre cultura. Os outros também são interessantes, 
mas repetitivos, já que pedem para transformar substantivos 
em adjetivos ou transformar palavras em verbos; os autores 
utilizaram esse molde em vários “De olho na escrita”. Um aspecto 
não muito atrativo é que em alguns exercícios os autores estão 
pedindo algo voltado para o uso do z e, de forma desconexa, 
pedem uma classificação de palavras, o que é desnecessário 
para o momento do ensino de ortografia.
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Nesse volume em análise do livro didático, não existe 
vestígio da relação não biunívoca variável ou da relação não 
biunívoca entre o grafema com vários fonemas. Isso deixa o 
ensino de ortografia mais fraco, visto que o discente só irá ver 
questões ortográficas mais pontuais, na medida em que esse 
livro traz apenas a diferença entre o som do /s/ e o som do /z/.

 É importante também considerar que é muito comum 
alunos reclamarem para os professores de Língua Portuguesa 
sobre o fato de sentirem que não sabem português. Até mesmo 
discentes de graduação em Letras-Português, antes de entrar 
na Academia, podem ter esse pensamento. Na verdade, todos 
sabem português; se alguém consegue se comunicar com 
outra pessoa nessa língua, então tem conhecimento da Língua 
Portuguesa. Talvez esses alunos não se comunicam por meio 
de alguma norma de prestígio, mas o português todos eles 
conhecem. O que será que leva as pessoas a acreditarem que 
não sabem português?

 Podemos dizer que o ensino de Língua Portuguesa 
na escola é sempre complexo, dado que o professor precisa 
codificar várias funções da língua e ensiná-las para os alunos. Se 
um mestre não consegue fazer isso corretamente, os alunos não 
conseguirão aprender as codificações. Logo, eles apresentarão 
mais dificuldades que o normal.

 A nossa ortografia é complexa, pois existem várias 
relações entre o grafema e o fonema. É dever do professor 
conseguir codificar isso e mostrar para o aluno como pode usar 
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essas relações. “Dada à complexidade do nosso sistema de 
escrita, a tarefa do aprendiz da ortografia é também complexa 
e exige apropriar-se de regras que não são de mesma natureza 
e, portanto, sua aquisição requer diferentes competências” 
(SANTOS; BARRERA, 2012, p. 258).

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nasce para 
aprimorar os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e criar 
um currículo único para o ensino no Brasil:

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um 
documento de caráter normativo que define o 
conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 
essenciais que todos os alunos devem desenvolver 
ao longo das etapas e modalidades da Educação 
Básica, de modo a que tenham assegurados seus 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, 
em conformidade com o que preceitua o Plano 
Nacional de Educação (PNE). (BRASIL, 2018, p. 7)

A ortografia na BNCC é trabalhada de várias formas. Em 
todo o seu texto, de mais de seiscentas páginas, várias vezes a 
ortografia é citada quando se trata do Ensino Fundamental II. 
Citaremos abaixo algumas habilidades que trabalham com a 
ortografia, mencionadas na BNCC:

(EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais: 
ortografia, regências e concordâncias nominal e 
verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc. 
(BRASIL, 2018, p. 187)

(EM13LP15) Planejar, produzir, revisar, 
editar, reescrever e avaliar textos escritos e 
multissemióticos, considerando sua adequação 
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às condições de produção do texto, no que diz 
respeito ao lugar social a ser assumido e à imagem 
que se pretende passar a respeito de si mesmo, 
ao leitor pretendido, ao veículo e mídia em que 
o texto ou produção cultural vai circular, ao 
contexto imediato e sócio-histórico mais geral, ao 
gênero textual em questão e suas regularidades, 
à variedade linguística apropriada a esse 
contexto e ao uso do conhecimento dos aspectos 
notacionais (ortografia padrão, pontuação 
adequada, mecanismos de concordância nominal 
e verbal, regência verbal etc.), sempre que o 
contexto o exigir. (BRASIL, 2018, p. 509)

(EF67LP32) Escrever palavras com correção 
ortográfica, obedecendo às convenções da língua 
escrita. (BRASIL, 2018, p. 171)

Essas são algumas habilidades que existem dentro da 
BNCC quando se pesquisa sobre ortografia. Podemos notar que 
não são habilidades muito específicas para a ortografia, porque 
ela sempre está entrelaçada com alguma produção textual, com 
algo para se produzir e reescrever. A BNCC não evolui na questão 
da ortografia, pois ela continua colocando essa ferramenta de 
prestígio em segundo plano.

Para se trabalhar com a ortografia de modo satisfatório, 
apresentamos dois exercícios, porque entendemos que os 
exercícios devem explorar a reflexão linguística e exigir maior 
atenção do aluno.
Exercício 1

a) Transforme os adjetivos abaixo em substantivos. Preste 
atenção no sufixo incorporado ao adjetivo.
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Belo ______________
Esperto ____________
Duro ______________
Triste _____________
Malvado ___________
Frio _______________

b)  Agora, com os substantivos formados, forme frase com 
cada um deles.

c)  Procure no dicionário palavras da mesma família dos 
substantivos formados.

Exercício 2
A partir do “Poema de Sete Faces” de Carlos Drummond 

de Andrade complete as lacunas com as letras: sc, ss, ch, s, z, ç

“Poema de Sete Faces”
Quando na__i, um anjo torto
de___es que vivem na sombra
di___e: Vai, Carlos! ser gau___e na vida.
As ca__as espiam os homens
que correm atrás de mulheres.
A tarde talvez fo___e a__ul,
não houve___e tantos desejos.
O bonde passa ___eio de pernas:
pernas brancas pretas amarelas.
Para que tanta perna, meu Deus,
pergunta meu cora___ão.
Porém meus olhos
não perguntam nada.
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O homem atrás do bigode
é sério, simples e forte.
Quase não conver__a.
Tem poucos, raros amigos
o homem atrás dos óculos e do bigode.
Meu Deus, por que me abandonaste
se sabias que eu não era Deus
se sabias que eu era fraco.
Mundo mundo vasto mundo,
se eu me __amasse Raimundo
seria uma rima, não seria uma solu__ão.
Mundo mundo vasto mundo,
Mais vasto é meu cora__ão.
Eu não devia te di__er
mas essa lua
mas esse conhaque
botam a gente comovido como o diabo.

Enfatizamos que é sempre importante que esses exercícios 
sejam dados de maneira contextualizada, ou seja, depois de uma 
explicação, pois exercícios ortográficos sem uma boa explicação 
de regras ou dicas concisas de ortografia perdem seu objetivo. 
Outra observação fundamental é para que os professores leiam 
os exercícios com os alunos. Por exemplo, no exercício dois, é 
interessante o docente ler o poema em voz alta antes e só depois 
pedir para os alunos lerem; a atividade seguinte consistiria na 
explicação de como utilizar as diversas grafias do som do /s/, 
depois pedir para os alunos completarem o poema. No exercício 
um, também é válida a mesma orientação: ler o enunciado antes 
para o aluno ou com o aluno.
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Considerações finais

O ensino de ortografia no Brasil ainda tem um caminho 
muito grande para percorrer. Como a ortografia é um instrumento 
de prestígio na sociedade brasileira, é importante que o ensino 
dela seja mais aprofundado.

Precisamos ter professores bem formados para essa 
missão, pois é na pré-escola que o aluno começa a desenvolver 
a consciência fonológica. Se o professor não conseguir estimular 
bem essa consciência, ou se não notar que o aluno tem algum 
problema cognitivo que dificulta a formação da consciência 
fonológica, é bem provável que teremos analfabetos funcionais. 
Além disso, é preciso ter livros didáticos mais adequados para 
as situações de cotidiano do discente, melhorar os conceitos 
desses materiais em questão de ortografia e também de seus 
exercícios, pois às vezes são bastante rasos, sem senso crítico ou 
reflexivo.

Para concluir, reforçamos que é muito importante o 
ensino de ortografia nas escolas. É necessário um investimento 
maior nessa área e o pensamento sobre o ensino precisa ser 
modificado, levando-se em consideração as suas variáveis: 
pensar como vamos fazer para os alunos entenderem o uso de 
uma palavra que possui vários sons, ou a utilização de um som 
que pode ser escrito com várias letras, não nos esquecendo 
da variação dialetal brasileira. Assim, a ortografia é um tema 
importante de estudo e merece uma maior investigação de 
materiais disponibilizados aos alunos e que a contenham.
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A RELAÇÃO DO HISTORIÓGRAFO COM 

O PROFESSOR E A VALORIZAÇÃO DO 

ENSINO DE HISTÓRIA DA ÁFRICA EM 

SALA DE AULA

Vitor Sergio de Almeida
Ryhã Henrique Caetano e Souza

A história em sala de aula

Por meio de uma análise documental e bibliográfica, 
buscamos uma ligação da historiografia africana com o ensino 
de História no ensino básico, tendo por base a Lei 10.639, de 
2003, que confere à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 
de 1996, especificidade na abordagem historiográfica e cultural 
da África e dos afrodescendentes nos currículos. O objetivo geral 
consiste em analisar a relação entre o ofício do historiador e a 
profissão docente buscando verificar a interação (in)direta entre 
a academia e o ensino de História, com ênfase nas identificações 
das formas de enunciação da relação histórico-cultural afro-
brasileira no espaço escolar.

Defendemos a perspectiva de que o ensino é portador de 
um sentido, e que os profissionais manifestam em suas práticas 
as concepções culturais e ideológicas implicantes do meio em 
que estão inseridos. Freire (1979) nos lembra que não existe 
imparcialidade, pois somos orientados por bases ideológicas, 
que podem ser inclusivas ou excludentes.
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Assim, o ensino de História da África tem numerosos 
desafios para sua plena implementação, sendo um deles 
a superação do eurocentrismo dos estudos históricos e da 
manutenção do preconceito étnico-cultural. Este trabalho 
poderá contribuir para um maior estreitamento do historiógrafo 
com o professor no que tange à valorização do ensino de História 
da África.

A superação da dicotomia entre o historiógrafo e 

professor de história

Existe uma crença nos cursos de graduação em História 
de que o ofício do historiógrafo e a profissão de professor são 
atividades distintas, isto é, que o trabalho catedrático no interior 
da sala de aula, sobretudo no Ensino Fundamental II, não possui 
reciprocidade com a prática desenvolvida na academia. Em 
diversos institutos e universidades são adotados dois currículos 
distintos: uma para o historiógrafo e outro, com alterações de 
caráter pedagógico, para o futuro professor de História.

Ante este debate, alvitramos, neste artigo, um diálogo 
entre o oficio do historiador, que perpassa pela pesquisa 
e produção de conhecimento, e a profissão discente, que 
dissemina e possibilita ao educando compreender que a história 
é um processo de construção e transformação de sentidos.

O ensino de História do Brasil caracteriza-se por mudanças 
marcantes em sua trajetória ao longo do tempo, com diferentes 
currículos a serviço de variados objetivos. O caráter multifacetado 
da História nem sempre foi pensado como um ato de construção 
e transformação de sentido.
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No século XIX, a História enquanto disciplina era 
compreendida pelos estados e pelos próprios historiadores 
como portadora de um sentido hegeliano, teleológico, sendo que 
a constituição da identidade era o objetivo da ciência histórica, 
que devia ser construída por meio de um distanciamento e de 
uma neutralidade. A historiografia e o historiógrafo deviam se 
preocupar com os grandes: homens, feitos, conflitos, guerras, reis, 
heróis. Ou seja, a história era a História das grandes civilizações, 
a história Universal a história “dos de cima”. Neste contexto, o 
ensino de história era justificado como necessário para explicar 
aos educandos a genealogia de formação da sociedade. Desse 
modo, o ensino de história fornecia “o sentido de progresso da 
humanidade” (FURET, 1986, p. 135).

Um segundo momento do ensino de História do Brasil 
ocorre entre os anos 1930 e 1940, sendo marcado por uma forma 
de ingerência do Estado, no sentido ideológico da construção do 
discurso e da enunciação do discurso historiográfico. Entretanto, 
parte dos historiadores, neste período, já não mais acreditavam 
na História dos grandes homens e dos grandes feitos. Contudo, 
a proclamação da república dilatou na historiografia e nas 
ementas de História do Brasil as concepções historiográficas da 
escola metódica francesa, até a terceira década do século XX.

De acordo com Schwartzman, Bomeny e Costa (2000), 
Gustavo Capanema, no governo ditatorial de Getúlio Vargas, 
transformou e inviabilizou a escrita da história e o ensino de 
história do Brasil fora da égide estatal. As reformas no currículo 
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educacional brasileiro confluíram para uma colossal alteração na 
forma de se operar o ensino de história, que agora devia servir 
aos interesses nacionais e ao patriotismo (re)criando heróis para 
as grandes atividades cívicas. Nesse sentido, procurou-se dotar 
o estudo histórico de instrumentos ideológicos que pudessem 
viabilizar a sua manutenção no poder de forma autoritária. Assim, 
o currículo passou a normatizar a disciplina História, censurando 
as diferentes possibilidades de composição da história.

O terceiro momento da disciplina, inicia-se ao final 
da Ditadura civil Militar no Brasil, em conformidade com 
Napolitano (2014). Nesse momento, a história assenta-se como 
ferramenta de oposição ao governo ditatorial brasileiro. O uso 
da história passa a ser caracterizado cada vez mais pela presença 
dos múltiplos atores sociais, pelos distintos sujeitos, que, em 
diferentes arenas, buscam com diferentes objetivos se apropriar 
da escrita e de enunciação do discurso histórico. É nesse período, 
no qual ocorreram as passeatas pelas diretas e, depois, a posse 
da assembleia constituinte, que os movimentos sociais, dentre 
eles o movimento negro, encontram ressonância no Congresso 
Nacional e passam a pautar suas demandas.

Em 2003, é sancionada a Lei nº 10.639, que confere à Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, especificidade 
na abordagem historiográfica e cultural da África e dos 
afrodescendentes nos currículos. Desse modo, o ensino de 
aspectos envolventes da África torna-se parte obrigatória do 
currículo escolar brasileiro. O artigo 26-A da Lei de Diretrizes e 
Bases (LDB), nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, expressa que
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nos estabelecimentos de ensino fundamental e 
médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório 
o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 
§ 1º O conteúdo programático a que se refere o 
caput deste artigo incluirá o estudo da História da 
África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, 
a cultura negra brasileira e o negro na formação 
da sociedade nacional, resgatando a contribuição 
do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil. § 2º 
Os conteúdos referentes à História e Cultura 
Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de 
todo o currículo escolar, em especial nas áreas 
de Educação Artística e de Literatura e História 
Brasileiras. (BRASIL, 1996)

Compreendemos, neste estudo, que o ensino é portador 
de um sentido e que os profissionais de história se deparam com 
diversos desafios para implementação do ensino de História 
da África, dentre eles o que diz respeito ao eurocentrismo do 
currículo escolar e da própria disciplina.

Considerações sobre o ensino de história da 

África e a relação entre historiografia e o docente 

em história

É inegável a alteração metodológica nos estudos históricos 
ao longo do tempo, em especifico após os Annales e suas novas 
percepções acerca das abordagens, dos problemas e dos objetos 
a serem avaliados pelo historiador. A nova história, seguramente, 
é uma das influências mais emblemáticas da historiografia 
ocidental.

Historiadores no Brasil somente tiveram acesso e puderam 
realizar pesquisas com essas novas concepções metodológicas 
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após a queda do regime ditatorial no Brasil, em 1988, e com a 
consequente retomada e independência das universidades e 
institutos de história em todo o território nacional, no correr 
dos anos 1990. Assim, enquanto um novo currículo escolar se 
estruturava, novas abordagens e perspectivas se abriam aos 
historiadores e aos docentes em história no Brasil.

Em diversos currículos encontramos confluência desta 
situação. Essas novas ementas passam a ser permeadas pela 
nova história e muito mais ainda pela noção de se produzir e 
proclamar um discurso histórico “dos de baixo”, dos vencidos. 
A história passa a ser concretizada a contrapelos, segundo 
Benjamin (1981).

E é nessa esteira que a História da África e o seu ensino 
passam a ganhar substratos teóricos metodológicos para 
sua apreensão. A história do continente africano e a luta dos 
escravizados pela liberdade passam a ser formas de contraposição 
à história das três raças – a europeia (isto é, portuguesa), a 
africana e a indígena – e da pretensa harmonia racial brasileira. 
Críticas e demandas históricas do movimento negro passam a 
ser melhor observadas não só pelos historiadores, mas também 
pela sociedade civil organizada e pelos seus representantes 
instituídos.

Dessa forma, após inúmeras ofensivas e diferentes batalhas, 
o movimento negro consegue pautar a obrigatoriedade do ensino 
de África e da História da África, bem como sua cultura, seu 
legado linguístico, cultural e religioso para a sociedade brasileira, 
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com a aprovação da lei nº 10.639, de 2003. Aqui, novamente, 
os currículos escolares e acadêmicos se entrecruzam e tornam 
possível e viável, além de necessário, o ensino de África.

Sendo assim, é a partir desse acontecimento que 
universidades e institutos de história em todo Brasil reexaminam 
seus currículos e incorporam aos mesmos o ensino de África e 
as discussões historiográficas necessárias ao seu constante 
aprofundamento e estruturação. A vinculação entre a Academia 
e o docente se compromete com a valorização da diversidade 
cultural e com a construção de discursos que possam resgatar a 
cidadania e a identidade da população negra do Brasil.

 Entretanto, o ato de elaborar, por parte do Estado, em 
suas diferentes esferas, propostas e orientações curriculares e 
outros documentos, com o objetivo de melhorar a qualidade da 
educação e da aprendizagem escolar, não é suficiente para que 
isso, de fato, ocorra. Para que o currículo escolar se concretize, 
é necessário, em última instância, que ele seja apreendido pelo 
seu principal viabilizador, o professor.

Somente dessa forma é que professor e historiador poderão 
intervir no currículo de maneira a dispô-lo e a interpretá-lo, e 
elencar um discurso histórico mais crítico e reflexivo.

Considerações finais

Vivemos em um momento de personalismo, consumismo, 
intolerância. Os conhecimentos da História e seus questionamentos 
nos levam à reflexão sobre essa realidade, reavaliando ações e, 
especialmente, nos propiciando o conhecimento do outro, o que 
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contribui para a construção de indivíduos menos egocêntricos e 
mais empáticos.

Percebemos, assim, que o conhecimento histórico é 
fundamental para a formação do indivíduo, pois, como discorrem 
Guimarães e Falleiros,

aprender a ser sujeito da história, adquirir a 
consciência do mundo como o ser-estardo-
homem-no-mundo e saber praticar esta 
consciência em prol da construção de um mundo 
cada vez mais humano, de modo que por meio de 
seus atos o homem o construa como um mundo 
cada vez mais para si mesmo, isso dá certo 
sobretudo quando se começa desde pequeno. 
(2005, p. 4)

Valorizar a História da África e a cultura africana e observar 
a forma como ela se relaciona com a História do Brasil e com 
nossa identidade cultural e nacional é o primeiro objetivo do 
historiador e do docente em história.

No entanto, não necessitamos ficar aferrados apenas a 
esse objetivo, pois é extremamente indispensável entendermos 
e compreendermos de que modo isso se deu. Como e em quais 
condições a cultura africana foi assimilada e repelida?

Nesse sentido, as ações afirmativas, dentre elas o ensino 
de História da África, visam combater o racismo existente 
na sociedade e retificar implicações de racismo históricos, 
concebendo a igualdade em uma sociedade democrática. Logo, 
objetivam reparar os descendentes de africanos negros dos 
prejuízos, materiais, sociais, políticos e educacionais sofridos 
sob o regime escravagista, levando à sociedade brasileira a um 
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debate indispensável para conter e repelir políticas públicas que 
possam vir a apontar a manutenção dos privilégios.

Assim como a historiografia brasileira passou por uma 
reestruturação metodológica e epistemológica, acreditamos que 
o ensino de África deva se transformar. Não podemos mais ficar 
conectados à história tradicional: é urgente uma educação que 
promova a cidadania e seja uma trincheira contra a discriminação 
e o preconceito.

Dessa forma, acadêmicos e educadores em escolas 
secundaristas devem procurar construir um discurso polifônico 
e multifacetado com as sociedades, a cultura e as relações 
humanas, recusando de vez o eurocentrismo e a prática metódica.

A educação formal deve deixar de ser considerada um 
meio para a ascensão de status social, mas uma ferramenta de 
combate e superação das desigualdades, pois já se foi o tempo 
em que a educação possuía responsabilidade na perpetuação 
das desigualdades raciais, seguindo uma atitude eurocentrista 
que desqualifica o continente africano, inferioriza os negros e 
deixa-os invisíveis ou estorvos nas abordagens históricas.

A educação antirracista, conforme Cavalleiro (2001), é uma 
solução para aprimorar o ensino e preparar os educandos para 
o exercício da cidadania, possibilitando aos grupos atingidos 
a conquista de cidadanias positivas. Nesse sentido, o ensino 
de História da África tem inúmeros desafios para sua plena 
implementação, sendo um deles a superação do eurocentrismo 
dos estudos históricos e, por conseguinte, da manutenção do 
preconceito étnico-cultural.
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O combate ao racismo é uma tarefa de todo cidadão e do 
Estado brasileiro. Combater o racismo é compreender e aceitar as 
ações afirmativas para a comunidade negra. Enfim, é reconhecer 
que, no passado, tivemos políticas e ações de exclusão.
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