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APRESENTAÇÃO
O simpósio temático intitulado “O fantástico diante da 

disseminação planetária do medo” desenvolveu suas discussões 
entorno da contemporaneidade globalizada dos dispositivos tecno-
cientí�ficos de comunicação, informação e propaganda, depois do 
cortejo de destruição e violência caracterí�stico do século XX; o 
que implica no redimensionamento radical da temporalidade e na 
neutralização do espaço, resultante dos efeitos da velocidade e da 
ubiquidade na vida social.

Nesse sentido, propôs-se ao exame das transformações da 
literatura fantástica depois da exaustão do sagrado, do colapso das 
grandes narrativas utópicas e dos valores e instituições tradicionais, 
em favor de um capitalismo do consumo e do desperdí�cio ecológico. 
O contraponto entre a diversidade do imaginário fantástico antes 
e depois da vigência dos mitos do progresso e da emancipação pôde 
oferecer um percurso interessante para o exame da produção pós-
kafkiana, marcada pela contracena entre o excesso significante e a 
vacuidade do sentido. 

Os textos a seguir, debatendo os mais diferentes temas, desde 
a fotografia, o reencatamento do mundo pela técnica, o homem-
máquina e uma série de produções literárias e cinematográficas, 
desdobraram as tendências delineadas acima em variadas direções.

Esperemos que o leitor possa aproveitar a heterogeneidade dos 
aportes alinhados nos ensaios desta coletânea para uma melhor 
compreensão dos tempos atuais, em suas insólitas derivas.

As discussões desse simpósio inscreveram-se no âmbito do II 
Congresso Internacional Vertentes do Insólito Ficcional: (Re)
Visões do Fantástico: do centro às margens; caminhos cruzados, 
do V Encontro Nacional: O insólito como questão na narrativa 
ficcional e do XIII Painel Reflexões sobre o insólito na narrativa 
ficcional, realizados na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
entre os dias 28 e 30 de abril de 2014.

Ângela Maria Dias (UFF/CNPq)
Maria Conceição Monteiro (UERJ)

Maximiliano Torres (UFRRJ)
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A ImAgINAÇÃO TéCNICA: AS ILhAS dE BIOy 
CASARES E TARkOVSkI

Maria Conceição Monteiro1

1 - As IlhAs como mIcRoesfeRAs uteRInAs
Nasci numa ilha, onde o mar é forte e tem cheiro de mormaço. 

Sempre a senti como espaço misterioso que se abria para 
atiçar a imaginação daqueles que nunca temeram penetrar nas 
zonas escandalosas. Sempre se tem algo a encontrar numa ilha, 
basta procurar. Sinto a ilha como espaço de transcendência, de 
possibilidades. Viver em uma ilha é de certa forma voltar a um 
estado primitivo, a um espaço de liberdade, pelo menos na fantasia. 
Toda ilha é mágica e foi essa magia que encontrei na Ilha de Morel e 
na Ilha Solaris.

Histórias de ilhas sempre povoaram o desejo e a imaginação do 
ser humano. E�  à ilha de I�taca que Ulisses retorna depois de uma 
ausência de 20 anos. O impulso por utopias insulares assinala o 
desejo por mundos melhores, ou seja, uma tentativa de fugir de 
uma realidade anêmica em busca de um mundo ideal. Observamos 
que, na tentativa de defender uma distribuição igualitária de bens, 
Thomas More (Utopia, 1516) e Tommaso Campanella (A cidade 
de sol, 1623) projetam uma sociedade que se aproxima dos ideais 
socialistas, sem propriedade privada, cuja realização lhes parecia 
possí�vel com os meios existentes da época. Os seus paí�ses ideais, em 
oposição aos modernos projetos socialistas de sociedades futuras, 
não se localizavam no futuro, mas unicamente a uma distância 
espacial do lugar de residência dos autores. O paí�s utopia de More 
situa-se em uma ilha do oceano e o Estado-sol de Campanella no 
interior do Ceilão, também uma ilha (HORKHEIMER, 1984, p. 92).

1  Professora titular de Literaturas de Língua Inglesa (UERJ);
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Um pensador que considera a ilha como uma microesfera é Peter 
Sloterdijk, figura fluorescente, sempre transformando os seus 
objetos em um dizer que se faz prática de dizer a verdade, ou seja, 
um filósofo que faz objeções, questiona, como se fizesse do mundo 
um palco de interrogações. Pode-se julgar Sloterdijk um cí�nico na 
forma como trabalha a espaçonave como se fora uma ilha. Isso é 
uma forma escandalosa de apresentar o seu tema. E esse filósofo 
escandaloso é fundamental para imaginar as ilhas como próteses de 
mundos.

Segundo Sloterdijk (2006, p. 237-280), desde Robinson Crusoé 
(1719), de Daniel Defoe, os europeus admitiram que os humanos 
são seres que têm algo que buscar nas ilhas. Desde aquele célebre 
naufrágio, a ilha no oceano distante serve de cenário para processos 
de revisão das definições de realidade em terra firme. Contudo, a 
essência da utopia não é mera ficção, mas o ideal possí�vel como real 
em processo de realização. Essa constatação nos leva a entender a 
assimetria das relações entre terra e ilha.

Sloterdijk elabora uma teoria esferológica da ilha, para mostrar 
como resultam possí�veis mundos interiores animados, e como 
pluralidades de mundo de tipo análogo formam um bloco em 
forma de arquipélagos e rizomas do mar. Sloterdijk cita o ensaio de 
Deleuze, “A ilha deserta”, para quem a ilha não é outra coisa senão 
um sonho dos homens, e os homens a mera consciência da ilha. Essa 
relação só seria possí�vel, segundo Deleuze, sob a seguinte condição:

[...] seria preciso que o homem se sujeitasse ao 
movimento que o conduz à ilha, movimento 
que prolonga e retoma o impulso que produzia 
a ilha. Então, a geografia se coligaria com o 
imaginário. Desse modo, a única resposta 
à questão cara aos antigos exploradores 
(“que seres existem na ilha deserta?”) é que 
o homem já exista aí, mas um homem pouco 
comum, um homem absolutamente separado, 
absolutamente criador, uma Ideia de homem, 



9<< sumário

em suma, um protótipo, um homem que 
seria quase um deus, uma mulher que seria 
uma deusa, um grande Amnésico, um puro 
Artista, consciência da Terra e do Oceano, 
um enorme ciclone, uma bela bruxa, uma 
estátua da Ilha da Páscoa. Na ilha deserta, 
uma tal criatura seria a própria ilha deserta 
à medida que ela se imagina e se reflete em 
seu movimento primeiro. Consciência da 
terra e do oceano, tal é a ilha deserta, pronta 
para recomeçar o mundo. [...] é duvidoso que 
a imaginação individual possa por si mesma 
elevar-se até essa admirável identidade 
(DELEUZE, 2006, p. 19).

As posições de Sloterdijk e Deleuze em relação à ilha remetem 
à reflexão sobre o mundo como um espaço interior possí�vel, que 
abriga em si memórias. Em Solaris (1972), de Tarkovski (1932-1986), 
a memória está presente e constantemente se fazendo aparecer, 
como se invadisse o presente e se misturasse com ele; para o 
inventor Morel, de A invenção de Morel (1941), de Bioy Casares (1914-
1999), a memória precisa ser constituí�da através da projeção e 
gravação da imagem técnica, forma de preservar o tempo.

E a ilha propicia, como grande protagonista, a reconciliação 
com o humano de cada um. Para o narrador de A ilha de Morel a 
reconciliação se dá através da paixão pela imagem de uma mulher; e 
para Kelvin, em Solaris, através da memória da mulher, da mãe e do 
pai, que, enquanto memória, sempre retorna.

Penso a estação espacial, em Solaris, como uma ilha separada e 
absoluta, um planeta oceânico: é um sucedâneo de ilha que possui 
todos os traços essenciais de uma ilha natural, de que constitui uma 
espécie de réplica técnica. Ao contrário da ilha em Bioy Casares, a 
ilha técnica de Solaris prescinde da fixação a um lugar e converte-se 
em uma ilha móvel que se aventura no vazio.

Talvez possamos entender a ilha como uma bolha redonda, 
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um útero. Desabrigados e desaconchegados num mundo onde as 
“bolhas brilhantes” ou “cúpulas celestes” (SLOTERDIJK, 2011, p. 
24) desabaram e foram substituí�das por redes e apólices de seguro, 
em que o corpo busca criar uma nova constituição imune em pele 
medial eletrônica, os nossos personagens buscam um misterioso 
lugar de existência, longe do esquecimento do ser; buscam a ilha 
ontológica de mundos interiores. Ou seja, somos seres desprotegidos 
com a morte de Deus. E o processo dessa desmistificação da relação 
entre o indiví�duo e Deus leva ao que Sloterdijk vai chamar de “o 
idiota do cosmos” (p. 23), por sermos órfãos. Assim, toda técnica 
é uma forma de resgate dessa proteção originária, ainda que sem 
transcendência. Por outro lado, a ilha não é uma cúpula celeste em 
cujo interior a paz se restaura; ao contrário, é o lugar onde se dá 
a própria percepção de si, do eu, da enorme angústia dos nossos 
limites, do que decorre ser a ilha um espaço-desejo de retorno ao 
estado anterior, primitivo, onde surjo naquilo que sou e não sou, na 
minha humanidade. Estar na ilha, assim, é voltar ao útero, à casa 
primeira, e esse sentido vai para além do espaço que ela ocupa, 
pois o útero, a casa, é apenas uma delimitação do vazio, onde nos 
recolhemos e somos acolhidos, dada a nossa finitude. O corpo, nesse 
sentido, não se limita a ser algo ocupando uma posição no espaço; 
isso seria o mero organismo. E�  que o corpo, sendo a nossa própria 
casa, nos oferta o acolhimento do que somos e para onde nos 
podemos recolher. Por isso a ilha é uma microesfera uterina.

E nessa microesfera os personagens são ligados por uma força 
mágica e um efeito hipnótico de proximidade (cf. SLOTERDIJK, 2011, 
p. 540), como se a terra e a água levassem de volta ao útero materno, 
“àquelas raí�zes que para sempre ligam o homem à Terra onde nasceu” 
(TARKOVSKI, 2010, p. 239). Os personagens estão-na ilha, ilha como 
espaço existencial. Esse princí�pio, segundo Sloterdijk, a relação í�ntima 
com o espaço deveria deixar claro por que uma vida é sempre uma 
vida-no-meio-de-vidas. E�  a proximidade do eu com o vigorar do que é 
vigente em mim, o meu desdobrar de mim, é o meu ser-na-ilha em que 
a ilusão é a minha possibilidade. O que nutre o devaneio é a imagem 
de viver a ilusão da ventura, fazendo sonhar todo um universo. Ou 
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seja, esses textos insulares, através da imaginação, confrontam o 
limite absoluto, em que o impensável é possí�vel.

Através da imagem mantém-se uma consciência do infinito: 
o eterno dentro do finito, o espiritual no interior da matéria, a 
inexaurí�vel forma dada. A imagem, segundo Tarkovski, é sempre 
uma metoní�mia em que uma coisa é substituí�da por outra, o 
menor no lugar do maior. Para referir-se ao que está vivo, o artista 
lança mão de algo morto; para falar do infinito, mostra o finito. 
Substituição... não se pode materializar o infinito, mas é possí�vel 
criar dele uma ilusão: a imagem (TARKOVSKI, 2010, p. 41).

Contudo, as ilhas não apresentam apenas imagens, mas um mundo, 
e o mundo se faz imagem: imagens-desejo; imagens-lembrança; 
imagens-sonho; imagens-mundo; imagens-desespero. A montagem 
da imagem, por sua vez, tem a propriedade de desestabilizar o 
tempo, realizando-o enquanto interioridade. O processamento 
das imagens em Bioy Casares se dá em função dos objetos entre 
os quais o movimento se estabelece e, nessa perspectiva, o tempo 
depende do próprio movimento que não se apresenta dentro de 
uma normalidade, ou seja, não há centros. Opto por chamar de 
escandalosa essa falta de centramento, que Deleuze chama de 
“aberrante” (DELEUZE, 2009, p. 50). O movimento, por fugir de uma 
cronologia, se dá no tempo interior, é autônomo, direto, escandaloso. 
Em A invenção de Morel, as imagens em movimento são sempre as 
mesmas, acontecem nos mesmos lugares, nas mesmas horas. Não 
é apenas um filme que se repete, mas é a possibilidade de interação 
entre o narrador e a imagem-personagem que possibilita o tempo 
e o espaço que se apresenta no mundo desejante da imaginação. E�  o 
tempo e o espaço descentrados, em absoluta liberdade, na ilha. A 
grande questão aqui é que esse tempo e espaço são coextensivos às 
possibilidades da imaginação insular, ou seja, o passado e o futuro 
coexistem com a imagem que se apresenta no presente. Mas é como 
se não fosse importante, por ser fluida, por ameaçar o retorno. 
Paradoxalmente, a eterna espera da imagem, que nas duas narrativas 
implica o retorno da mulher amada, faz com que a imagem se torne 
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inseparável de um antes e de um depois que lhes são próprios, e que 
não se confundem, ainda que na sua eterna repetição. O passado e o 
futuro são sempre o mesmo e, ao mesmo tempo, não o são. O presente 
não tem limite, englobador que é de todos os tempos e do espaço. Em 
Tarkovski, por sua vez, mergulha-se também no tempo, mas segundo 
uma memória mais profunda, memória de um mundo externo que 
explora diretamente o tempo, buscando no passado o que se furta 
à lembrança, o que não impede, ainda assim, o tempo fluir por sua 
própria conta, independente. A angústia de Kelvin, em Solaris, perfura 
o tempo e faz do passado o presente reconciliador, fazendo com que 
a presença da mulher ocupe no tempo um lugar incomensurável. 
E nas duas narrativas, sem dúvida, espaço e tempo constituem o 
próprio mundo, enquanto mundo sentido, em movimento absoluto, 
em que a imagem-movimento atinge o sublime por superar qualquer 
cronologia, em busca do ser.

A ilha do narrador de A invenção de Morel como experienciada 
por ele nos leva a crer tratar-se de um espaço destinado ao engano 
e a desorientação. Os dois lugares, ou seja, as duas ilhas, apesar de 
serem lugares finitos, são, na realidade, o contrário, devido aos seus 
horizontes: o mar. Talvez a razão esteja no fato de que a concepção 
de infinito seja alheia à imaginação técnica que sempre busca a 
superação, indo sempre mais adiante do que os sentidos podem 
perceber. Daí� não se ter nunca os espaços em sua totalidade, mas 
sempre a impressão de um plano infinito, reafirmando Tarkovski.

Na ilha antropógena de Bioy Casares, o narrador tem consciência 
plena de seu lugar, espaço de autorreclusão criadora de distância 
(SLOTERDIJK, p. 275). Contudo, ele cria, na imaginação, uma outra 
ilha, povoada de imagens, de sonhos utópicos que passam a ser o 
seu mundo, o seu destino; sonhos em que a loucura e a morte são 
sempre destinos inevitáveis. A� s vezes, a ilha é um manicômio, mas, 
como nos assegura o narrador, não é “indispensável tomar um 
sonho por realidade, nem a realidade por loucura” (BIOY CASARES, 
2006, p. 64), equacionando, assim, de forma simples o humano. Na 
ilha de Tarkovski, por sua vez, a imaginação técnica, que atua sobre 
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os poderes misteriosos do planeta oceânico, transforma o mundo 
oní�rico em uma outra ilha, a ilha oní�rica que se fecha, para que 
Kelvin sonhe todos os sonhos da reconciliação apaziguadora. E é no 
sonho, sonhado na ilha, que falamos na solidão do nosso ser, e é onde 
temos a companhia dos seres sonhados. Na poética insular tem-se a 
materialização da imaginação, do desejo, do impossí�vel.

Seja o que seja, ilha real ou sucedâneo de ilha, as ilhas de Bioy 
Casares e de Tarkovski são, acima de qualquer coisa, ilhas da 
imaginação, ilhas do ser, construí�das através de uma técnica em 
busca de uma escandalosa superação.

2 - A ImAgInAção técnIcA escAndAlosA
O excesso da imaginação na literatura romântica sempre me 

fascinou. Não é à toa que a literatura que trata do corpo mecânico 
tem as suas raí�zes no romantismo, quando pensamos, por exemplo, 
nas obras de Hoffman, Mary Shelley e Villiers de L’Isle Adam. 
A imaginação técnica é também uma imaginação escandalosa, 
por romper com os limites convencionais da narrativa literária 
realista. Ela se contrapõe ao realismo prescritivo, optando por 
uma metaforização da vida, tanto no tema quanto na estrutura. 
Ela é escandalosa por romper espaços e tempos cronológicos, 
acontecendo no espaço e no tempo da imaginação. Ela materializa 
a fantasia no espaço óptico: é o olhar que permite que o desejo se 
consolide. Ela é escandalosa por desafiar deuses e crenças, na 
busca incessante da superação do humano. E nessa superação a 
imaginação técnica pensa o corpo trans-humano não mais como 
simples interferência tecnológica no ser humano com o intuito 
de transformá-lo, mas se apodera do uso da imaginação técnica 
para criar o corpo artificial. O resultado é um corpo construí�do 
como possibilidade de superação do meramente humano, capaz 
de confundir-nos pela condição de simulacro perfeito de nós 
mesmos. Os dois trans-humanismos, contudo, têm em comum o 
uso da tecnologia, mas, enquanto o cientí�fico se serve da tecnologia 
através dos avanços cientí�ficos para perpetuar o tempo através do 
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corpo, a modalidade literária se apodera desses avanços através 
da imaginação técnica para perpetuar o tempo através da imagem. 
Ademais, o trans-humanismo literário busca as grandes questões 
que concernem o ser humano, no seu caráter ontológico, que não 
necessariamente recusa o técnico, mas o redimensiona enquanto 
imagem.

E a imagem, através do sopro, se faz humano, para lembrar aqui, 
na tradição judaico-cristã, o acontecimento que aparece no texto 
do Gênesis, em que o modelo de barro se transforma no primeiro 
ser humano, um corpo fabricado. O sopro é uma imagem-questão 
antecipatória, uma premonição de uma tecnologia que não criaria 
mais o simplesmente humano, mas o fabricaria cientificamente. 
Na perspectiva sloterdijkiana, o sopro seria o epí�tome de uma 
tecnologia divina capaz de fechar a lacuna ontológica entre o 
í�dolo de barro e o ser humano animado com uma prestidigitação 
pneumática. Aquele que sopra é o criador, e o que se faz humano é 
a sua criatura, por necessidade o gêmeo ontológico daquele que 
o soprou. Os dois estão ligados por uma cumplicidade í�ntima, por 
um desejo inominável, como somente aqueles que originalmente 
compartem a placenta da subjetividade (cf. SLOTERDIJK, 2011, p. 
44). O sopro técnico é, assim, aqui, o escândalo materializado na 
imaginação literária.

Há muito é discutido que o psiquismo humano não funciona 
apenas à luz da percepção imediata e de um encadeamento 
racional de ideias, mas também, na “penumbra ou na noite de 
um inconsciente, revelando, aqui e ali, as imagens irracionais 
do sonho, da neurose ou da criação poética” (DURAND, 2011, p. 
36). Os estudos clí�nicos de Freud mostram o papel decisivo das 
imagens como mensagens que afloram do fundo do inconsciente 
do psiquismo recalcado para o consciente. Qualquer manifestação 
da imagem representa uma espécie de intermediário entre um 
inconsciente não manifesto e uma tomada de consciência ativa. Daí�, 
segundo Durand, ela possuir o status de um sí�mbolo e constituir o 
modelo de um pensamento indireto, no qual um significante remete 
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a um significado obscuro. A imagem representa um sintoma ao 
contrário e, como o psiquismo não é orientado por uma libido única 
e totalitária, ela abandona a unicidade obsessiva e se pluraliza. 
Entretanto, em se tratando de imagem poética, que aparece como 
um novo ser da linguagem, não é para ser comparada, como diria 
Bachelard (2009), segundo o modo de uma metáfora comum, a 
uma válvula que se abriria para liberar instintos recalcados. Ao 
contrário, ela sempre abre um porvir da linguagem.

A imaginação técnica é a arte da imagem, ou seja, da imagem 
técnica que se transforma em imagem poética. A imagem poética, 
para Bachelard, “torna-se, assim, simplesmente, uma origem 
absoluta, uma origem de consciência” (BACHELARD, 2009, p. 01), 
que cria um mundo imaginado, na mente delirante do artista. A 
imagem é indivisí�vel e inapreensí�vel, e depende de nossa consciência 
e do mundo real que tenta corporificar. E�  uma espécie de equação 
que indica a correlação existente entre a realidade e a consciência 
humana. Não podemos perceber o universo em sua totalidade, mas a 
imagem poética é capaz de exprimir essa totalidade, através de uma 
dialética de limite e não-limite.

O escândalo dos espaços se mostra na contramão do esperado, 
sempre surpreendente: a ilha de Morel é um palco de imagens 
cinemáticas; a ilha Solaris é espaço de atuação oceânica instável: 
“o fato se tornou quase um escândalo”, nos diz Kelvin em Solaris, de 
Stanislaw Lem (2011, p. 57), romance no qual se baseou Tarkovski 
para o seu filme. E são esses fenômenos que fazem das ilhas fontes 
de alucinação criativa. E o escândalo que se processa através 
da memória é nada mais que a vigência do extraordinário, uma 
imagem-questão do inesperado.

3 - A ImAgem
Adolfo Bioy Casares e Andrei Tarkovski criam narrativas 

em que a imaginação escandalosa é construí�da com ilhas, com 
estação espacial, com porões, túneis, sonhos, medos, angústias 
e alucinações. Há uma reavaliação do oní�rico, até mesmo da 
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alucinação. A alucinação é o alicerce que sustenta os fantásticos 
romance e filme, respectivamente de Bioy Casares e de Tarkovski. 
E�  ela que transforma os espaços, fazendo parecer que um dia 
existiram e que agora são revisitados. E�  a ilusão que se faz real por 
existir no espaço escandaloso do desejo, do inimaginável, por antes 
de tudo ser. A imaginação escandalosa é a única possí�vel para o 
artista que busca pensar a arte como redenção da vida. E o limite 
está sempre sendo criado por ele mesmo para que seja ultrapassado, 
e a ultrapassagem é a marca do inesgotável nas obras desse autor 
argentino e desse russo que trabalham com a consciência criante.

A ilha em A invenção de Morel é solitária, propí�cia ao devaneio. 
Era conhecida por ser foco de uma moléstia inexplicável, “que mata 
de fora para dentro” (BIOY CASARES, 2006, p. 14). Aí� o narrador, 
um fugitivo venezuelano, condenado à prisão perpétua, escreve em 
seus diários a sua vida em uma ilha, cuja geografia é aparentemente 
familiar e ao mesmo tempo estranha.

A ilha é construí�da por imagens que alucinam, transformando o 
que é visto em realidade, ainda que o narrador acredite que “[lá] não 
há alucinações nem imagens: são homens de verdade, ao menos tão 
de verdade quanto eu!” (BIOY CASARES, 2006, p. 15). São sensuais 
as imagens de habitantes do museu que dançam entre os capinzais 
da colina e das plantas que invadem “umas o tempo e a terra das 
outras, acumulando-se irrefreavelmente” (p. 18). E a imagem se faz 
real, e o real é vivido no espaço escandaloso da consciência insular.

Em A invenção de Morel, a história é estruturada como um 
romance cinematográfico, uma máquina de imagens que se passa 
em uma ilha. As cenas são compartilhadas com o narrador que 
as penetra, tornando-se um ator que atua no palco de imagens. 
A imagem nas obras de Bioy Casares e Tarkovski avança para o 
infinito e leva ao absoluto. A imagem seria, segundo Tarkovski, 
aquele algo que ficou para trás, que nos surpreende pela 
singularidade dos acontecimentos de que participamos e pela 
individualidade absoluta dos personagens com os quais nos 
relacionamos (p. 122). Em cada momento da vida, o princí�pio vital 
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é único em si. Bioy Casares e Tarkovski apreendem esse princí�pio e 
o tornam concreto, renovando-o, ainda que o apresentem de forma 
distinta um do outro: em Solaris, a imagem parte de dentro para 
fora, enquanto em A invenção de Morel o narrador internaliza o que 
percebe como imagem. E a imagem nas suas obras não é apenas um 
significado, mas um mundo inteiro refletido como que numa gota 
d’água de um oceano que circunda as ilhas.

4 - dA cARne à técnIcA
Figuras importantes nessas narrativas são as construções 

de mulheres. Penso nessas mulheres criadas pela imaginação 
técnica, mulheres desconhecidas, sem direito ao prazer, ao desejo. 
Objetos dos desejos dos seus criadores, penso nesses fragmentos 
de mulheres, que se transformam em imagens geradas no útero 
obscuro da mente de um criador alucinado. Faustine (de A invenção 
de Morel) e Harey (de Solaris) não têm histórias e nunca terão; posso 
escrever sobre elas, mas elas não escrevem e nem falam de si, são 
vazias, nunca saberão que as transformei em texto. Mesmo Harey, 
através da voz, mostra o não-reconhecimento, a certeza de que é 
apenas um produto da materialização do desejo masculino. Ela é a 
consciência de Kelvin. Só as conheço através deles. Delas sei uma 
coisa apenas, ou melhor, penso que sei: elas são e serão sempre 
um ideal, mas um ideal inatingí�vel. Elas sempre desaparecem, se 
dissolvem; retornam sempre ao nada da criação.

Penso esses corpos de mulheres que alucinam, que são reais e 
não-reais, que são mulheres de carne que se fazem trans-humanas 
através da imaginação técnica, e observo que o trans-humanismo 
em Bioy Casares e Tarkovski recria o mundo interior através de 
imagens, ao mesmo tempo em que recria a realidade.

Em A invenção de Morel é Faustine a mulher de quem o narrador 
nos fala: “Nas pedras há uma mulher observando o pôr-do-sol todas 
as tardes” (BIOY CASARES, 2006, p. 25).

Essa mulher passa a ser-lhe imprescindí�vel, “uma esperança 
temida” (BIOY CASARES, 2006, p. 26), uma forma de mudança. Era 
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bem melhor agora enfrentar a tragédia (de ser capturado) a viver na 
letargia. Entretanto, o leitor, bem antes do narrador, percebe que o 
que via era apenas uma imagem de mulher, “como se posasse para um 
fotógrafo invisí�vel” (BIOY CASARES, 2006, p. 34). O olhar na imagem 
prescindia do outro, e ao mesmo tempo o “olhar dela aumentava o 
mundo” (BIOY CASARES, 2006, p. 33). Buscava palavras para lhe 
falar, mas reconhecia que as palavras pareciam obscenas frente ao 
silêncio dela. No desespero por reconhecimento, busca a natureza que, 
quem sabe, “sirva para alcançar a intimidade de uma mulher” (BIOY 
CASARES, 2006, p. 37). E lhe faz um jardim que jamais poderá ser 
visto. E tudo de repente passa a ser o mesmo, numa eterna repetição: 
“o atroz eterno retorno” (BIOY CASARES, 2006, p. 49).

Na ilha havia um museu e nesse museu havia dois porões que 
agora estão em estado total de decadência. No primeiro porão tem-
se a noção de vida, de criação do universo, ou de uma microesfera 
que aqui é a própria ilha. O segundo porão, por seu turno, se 
abrigava por trás de uma porta secreta, contendo câmaras que 
ativavam as imagens e os sons; daí� parecia que vinha a morte 
gerada, paradoxalmente, pelos geradores, quando eram acionados 
no primeiro porão. Era como se o segundo porão retornasse ao 
primeiro para formar um ciclo metafí�sico.

Nas duas narrativas, na literária e na cinemática, a realidade 
é percebida e vivenciada na sua intensidade através da ficção, 
da imagem de mulher que desencadeia desejos, paixões, medos, 
questionamentos, ou seja, há uma nova vida que desabrocha através 
de uma outra possibilidade de experienciação: na alucinação, 
no devaneio, nos sonhos que vão materializar as imagens, 
transformando-as na ilusão do real. Dessa forma, a realidade tende 
a ser negada na microesfera insular para dar espaço à magia, ao 
universo da imaginação pura, ao que não foi, mas ainda assim 
foi experienciado por um momento como real, ainda que agora a 
realidade se “afigura como alterada, irreal” (BIOY CASARES, 2006, p. 
77). E é difí�cil perder o costume de temer aquilo que nos atormenta, 
ainda que irreal. O narrador de A invenção de Morel sempre vivera 
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sob o medo de ser descoberto na ilha, e agora se dava conta de que 
nunca havia ocupado a atenção daquelas pessoas (p. 77). Já Kelvin, 
em Solaris, temia não ter podido viver o desejo e os amores dos 
vivos, e os buscava no espaço irreal dos sonhos, numa tentativa de 
resgate do tempo que já não é mais.

A própria imagem é um desdobramento de mulheres de carne 
que foram transformadas em imagens, um ideal feito do espí�rito 
tecnológico. O espaço oní�rico possibilita o afastamento da censura; 
é como se tivéssemos consciência de que aquilo que dizemos a nós 
mesmos só o dizemos deveras a nós mesmos numa busca de ligar ao 
humano àquilo que se separa do humano, ou, como diria Bachelard, 
unir a poética do devaneio ao prosaí�smo da vida (cf. BACHELARD, 
2009, p. 54-55).

5- o cRePúsculo nAs IlhAs
Sempre retorno à minha ilha como se necessitasse fechar um 

ciclo. Mas o ciclo que fechava a minha ilha, e poderia fechar a minha 
vida, se abriu através de pontes que a conectaram ao continente. 
Os ciclos não são nunca totalmente fechados, há sempre uma ponte 
que sinaliza uma possí�vel transcendência, uma abertura no ciclo 
fechado. E�  isso: a ilha não se fecha, ao contrário, é ciclo aberto, o mar 
é o infinito. O ciclo só se fecha com a morte.

O trans-humanismo literário e fí�lmico como subgênero da ficção 
cientí�fica, em A invenção de Morel e Solaris, é construí�do através de 
uma poética de destruição, de corpos que se evaporam pela técnica. 
O trans-humano no primeiro é o desejo de perpetuar o humano 
através da imagem, e, no segundo, o desejo da imaginação de buscar 
na memória a possibilidade de retorno.

Essas narrativas são extraordinárias por terem como substratos 
não monstros ou aliení�genas destruidores, mas simples histórias 
de amor sonhadas pelos personagens, em uma atmosfera de medo. 
O espaço insular e a imagem técnica propiciam essa sensação de 
medo, delí�rio, escândalo. O corpo é ocupado pelo medo da fatalidade 
inevitável: a morte e seu abismo. Não é o medo da morte apenas em 
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si que temo, mas a constatação de não ter vivido o sonho que sonhei, 
que me acomete quando me dou conta de que o mundo do medo 
acelera a realidade, como se fosse um elemento constitutivo da vida, 
uma relação distorcida com o estar-no-mundo.

Assim, respectivamente no espaço literário e fí�lmico, as 
narrativas referidas apoiam-se na imaginação técnica para 
construir uma realidade onde o medo se faz mundo. E, se um dia 
havia medo no mundo, o mundo tornou-se medo.

Nas duas ilhas, o oceano é experienciado como ser personificado: 
uma eterna ameaça que se mostra e se retrai, como se as imagens 
tivessem registrado a manifestação impenetrável de veneráveis 
segredos daqueles mares. Ou, como diria Kelvin, em Lem, “o oceano 
entregava-se a inúmeras transformações, a uma autometamorfose 
ontológica” (LEM, 1970, p. 26); e o oceano, talvez em consequência 
das radiações dos aparelhos eletrônicos, interage com os 
personagens nas suas turbulências e angústias, levando-os a uma 
aparente loucura, como se suas emanações, circundando a ilha e 
suas imagens, os houvesse afetado, e o que sucede é um mundo 
extenso e intenso de devaneios e alucinações, em que a linha tênue 
que divide ilusão e realidade se desfaz.

Nas duas narrativas, fí�lmica e literária, os personagens questionam 
a própria sanidade mental, duvidam do ser e não ser, e exatamente 
a angústia de não poder ultrapassar esse limite, superando o 
próprio mundo oní�rico e o da imaginação, é que os leva ao delí�rio de 
transformar o próprio desejo na possibilidade única de realidade, de 
modo que, assim, criam no espaço transformador da fantasia a ilusão 
que lhes possibilita viver. Mas a dúvida é crucial e geradora de angústia, 
enquanto questão sobre o humano do próprio humano.

Enquanto o narrador de A invenção de Morel vive através das 
imagens projetadas ao longo da ilha a ilusão do real, Kelvin tem 
sonhos em relevo, levemente coloridos, sonhos que se materializam 
na imagem da mulher já morta. Queria vencer os simulacros e ter 
certeza de que, acima das aparências, encontrara Harey, a verdadeira 
Harey. Levando em conta a lembrança, a culpa por não ter acreditado 
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que a mulher seria capaz de suicidar-se, a hipótese de loucura, ao 
final, significava libertação. Nelas as experiências vividas são tão 
fortes e amargas que, ainda que não mais se consiga materializar, há 
o pensamento que as engendra em um momento desesperador. E isso 
se dá na ilha, esse cosmo que se abre para oferecer tudo aquilo ao que 
o ser se abre para receber, isto é, a solidão, a angústia, a impotência, 
a dor absoluta e a morte. A ilha leva essas figuras à fronteira dessas 
possibilidades que se oferecem enquanto questões do próprio ser 
no limite da sua finitude, que nem o espaço oní�rico e nem mesmo 
a imaginação conseguem transpor, do que deriva o escândalo da 
angústia da fragilidade insuperável do humano.

A cena que encerra o filme sinaliza para o quadro de Rembrandt, 
O retorno do filho pródigo, à casa situada à beira do lago congelado. 
Enquanto pai e filho se abraçam, a câmara se movimenta pelo 
espaço, focalizando a casa que é agora situada na ilha, no meio do 
oceano, sobre o planeta Solaris. A Ilha Solaris, que abriga os vivos e 
os mortos, os sonhadores e os alucinados, se abre para o que chamo 
de uma poética da reconciliação.

O narrador de A invenção de Morel enfim percebe que as figuras 
de homens e mulheres que habitavam a ilha não eram nada mais que 
repetição do que um dia havia sido. Tratava-se de um disco eterno 
que se repetia reiteradamente, sendo insuportável estar em uma 
ilha habitada por fantasmas; e “estar apaixonado por uma daquelas 
imagens era pior do que estar apaixonado por um fantasma (talvez 
sempre desejemos que a pessoa amada tenha uma existência de 
fantasma)” (BIOY CASARES, 2006, p. 90). E, ainda assim, nas suas 
alucinações e devaneios entra no filme e dorme junto à cama de 
Faustine, no chão, sobre uma esteira, e se comove, vendo-a descansar 
tão alheia ao costume de dormir juntos que vão adquirindo (BIOY 
CASARES, 2006, p. 96). Entretanto, a grande tragédia é não saber 
nada sobre Faustine, se vive ou se não vive, daí� ela lhe importar 
mais que a vida. Para estar com Faustine, o narrador entra em cena, 
presentificando-se no mundo das sombras técnicas.

Ao final, o narrador decide entender os motores, em vez de 
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temê-los. Opera as máquinas, grava imagens, inclusive a própria 
mão. Tudo que filmou morreu depois de algumas horas, restando 
apenas as cópias, incorruptí�veis. A mão, que também sob os 
efeitos da irradiação da máquina, começa a sofrer um processo 
de deterioração. Na sequência, liga os receptores de atividade 
simultânea, grava sete dias, é mais que um intruso, e passa a 
interagir com Faustine, no mundo das imagens. Agora sabe que a 
vantagem da solução encontrada é “fazer da morte o requisito e 
a garantia da eterna contemplação de Faustine” (BIOY CASARES, 
2006, p. 120), onde a sua alma também se transfira para a imagem: 
uma outra possibilidade de mundo, onde há eternidade. E a máquina, 
inventada por Morel, passaria a incluir mais um ator para o elenco 
de corpos descorporizados e imortais.

O narrador de A invenção de Morel acredita que “perdemos 
a imortalidade porque a resistência à morte não evoluiu; os 
aperfeiçoamentos insistem na primeira ideia, rudimentar: 
manter vivo todo o corpo. Só deverí�amos buscar a conservação 
do que interessa à consciência” (BIOY CASARES, 2006, p. 20). E 
é exatamente essa a proposta do inventor Morel: perpetuar o 
tempo através da imagem. A memória se materializaria através da 
imaginação técnica. Morel queria, através da fotografia, eternizar o 
tempo, dando-lhe “perpétua realidade à minha fantasia sentimental” 
(BIOY CASARES, 2006, p. 80).

O maior conflito desses personagens é a consciência plena 
de impotência diante do mundo da imaginação, que ainda é 
intransponí�vel, a impotência frente ao limite e, por último, a 
impotência do conhecimento absoluto. Daí� recorrem ao espaço 
oní�rico, onde podem delirar no vazio insuportável da angústia. Era 
como se a ilha, espaço mágico, sempre passasse a impressão de 
uma catástrofe iminente, provocada por uma presença invisí�vel, 
talvez os seus próprios fantasmas, que provocam todas as reações. 
A ilha de Morel e a ilha Solaris talvez sejam o primeiro estado do 
Deus desesperado, um Deus imperfeito, um Deus que simplesmente 
é, como nos confidencia um personagem de Lem: “não estou 
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pensando num Deus cuja imperfeição seja o produto da candura das 
criaturas humanas, mas cuja imperfeição represente a caracterí�stica 
fundamental, imanente. Um Deus limitado na sua onisciência e 
poder, falí�vel, incapaz de prever as consequências dos seus atos, 
criando fenômenos que engendram horror. E que criou a eternidade, 
que deveria ser a medida da sua potência, mas que é a medida da sua 
infinita derrota” (LEM, 1970, p. 189).

Nas duas narrativas, nas duas ilhas, os nossos personagens 
vivem, na plena luz do dia, a aceitação do lado noturno das 
suas almas, verdade e não verdade, o que configura, acima de 
tudo, o reconhecimento absoluto de que a tragédia em buscar 
a imortalidade está na inevitabilidade da morte. E o sonho, a 
loucura, o medo são possibilidades do postergamento da morte e, 
principalmente, do apagamento do referente pela máquina.

Ao final, apesar de toda a deterioração dos espaços, das 
máquinas, a ilha possibilita a memória que vai resguardar, através 
das imagens técnicas e oní�ricas, a beleza e o escândalo de um sonho 
vivido. A magia dessas imaginações insulares e escandalosas é fazer 
as suas narrativas se prolongarem para além dos limites das ilhas, e 
de me fazer navegar para encontrá-las.
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do sublIme, do fAntástIco: A ImAgInAção 
dE CORTázAR Em ALTO mAR SEm BOIAS

Ângela Maria Dias1

A leitura atenta do famoso ensaio, escrito em 1712 por Joseph 
Addison, possibilitou a David Sandner (2004, p. 317) a abordagem 
das relações í�ntimas entre o sublime e o fantástico, apoiado na 
precursora definição da literatura fantástica como produzida nas 
tensões entre a imaginação criativa, em sua indiferença diante dos 
limites de espaço e tempo, e a reemergência de imagens do passado, 
como estranha ressurgência de um sonho em meio às ruí�nas do 
esquecimento.

Nesse sentido, a asserção de Addison se estrutura numa 
contradição básica porque, de um lado, a literatura de fantasia, ao 
ser puramente imaginária, põe em questão a existência, e de outro, 
está associada a uma herança de vivências e crenças relacionadas a 
um passado imemorial, que ao ressuscitarem, retornam como o que 
Freud, em 1919, qualificaria de “estranho-familiar” (uncanny).

Daí� o caráter de diferença visceral desse tipo de invenção, 
na medida em que apresenta um “mundo de diferentes leis e 
economias” (SANDNER 2004, p. 318), inassimilável e ameaçador 
à normalidade da vida. Ao tratar-se de uma espécie de “contra 
tradição à maneira de ser da humanidade” rebela-se contra os 
parâmetros convencionais, normalmente regulados pelas lentes do 
adulto masculino, ilustrado e atualizado (SANDNER, 2004, p. 318). 
Justamente desta perspectiva, caracterí�stica do século XVIII, deriva 
a posterior associação da literatura maravilhosa com a infância que, 
pouco mais adiante, se torna um lugar comum.

Entretanto, se, no século XIX, ocorre a designação das narrativas de 
enfermeiras e senhoras idosas, sobre um passado fabuloso, pelo emblema 

1  Ensaísta, crítica literária e Professora Associada da Universidade Federal 
Fluminense.
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inglês de histórias de “Mother Goose”, apenas no século XX, o termo 
fantástico passa a aplicar-se a um modo de ficção oposto ao mimético.

Entretanto, em função do discurso do sublime, a noção de 
fantasia vai sofrer sua decisiva transformação histórica no século 
XVIII. A ruptura imaginária que caracteriza este padrão imaginativo 
passa então a ser vista como certo retorno defasado da antiga fé no 
sobrenatural, despida de seu poder persuasivo e esvaziada como 
transcendência estranha, ainda que terrí�vel ou fascinante. Assim, 
segundo Douglas Biow, citado por Sandner, o impacto poético 
do sublime transforma a tradição do maravilhoso em fantástico, 
em função da reciclagem do impulso religioso pela via estética 
(SANDNER, 2004, p. 321).

A presença assombrada de um passado faiscando no que nos falta 
― na negação do mundo, como as trevas ou o vazio ― ou ainda naquilo 
que, em sua natureza imensa, nos oprime, aponta para o sublime 
como uma relação paradoxal entre o objeto e nossa capacidade de 
imaginação. O que conduz o conceito para a esfera do inominável e o 
discurso para o campo da indeterminação e da impossibilidade. Nessa 
direção, a linguagem do sublime explora os limites do simbólico, 
na medida em que investe na liberação de materiais inconscientes 
reprimidos e afronta as normas fundadoras da civilização.

A emergência do passado como alteridade, no tecido de um 
presente desarranjado pela súbita erupção ― implí�cita no pioneiro 
esboço de Addison sobre o sublime ― pode ser aproximada, em 
sua vocação paradoxal, do conceito de “iluminação profana” 
desenvolvido por Benjamin para dar conta da produção estética da 
imagem, na aproximação de elementos apartados no tempo e no 
espaço. Assim, “as energias revolucionárias que transparecem no 
“antiquado” (BENJAMIN, 1985, p. 25) podem redimir a passagem do 
tempo e fazer na “urdidura do esquecimento” (BENJAMIN, 1985, p. 
37) o desenho da reminiscência. A sua eclosão, como “superação da 
iluminação religiosa” suscita o passado como sonho e aponta para 
o novo fugidio do presente, na direção de um futuro que fulgura 
impalpável e fugaz. Nessa dialética, que recusa a sí�ntese de um 
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momento definitivo, só resta a busca desses encontros fortuitos, 
como repetição do “trauma da memória involuntária” (SARLO, 2013, 
p. 56), que, em sua promessa utópica, sempre escapa da atualização.

A oficina das sombras do passado traduz seu sonho como imagem 
que esvazia o manequim da subjetividade para transformá-lo em 
linguagem, em formas artí�sticas que, lateralmente, possam aludir a 
este “culto apaixonado pela semelhança” (BENJAMIN, 1985, p. 39), e 
presentifiquem, no instante de sua recepção, mundos insuspeitos em 
imprevistas reciclagens.

A procura incessante desta iluminação insólita constitui o tema 
de um longo conto de Cortázar, “O perseguidor”, escrito, conforme 
a epí�grafe, “In memoriam” de Charlie Parker (1920-1955) e incluí�do 
na coletânea As armas secretas, de 1959. A vida turbulenta do 
saxofonista genial, viciado em marijuana, emerge narrada pela 
voz de seu biógrafo, o crí�tico de jazz Bruno, em seus dissabores, 
penúrias e crises de abstinência e loucura.

O relato de Bruno detém-se, sobretudo, nas confissões de Johnny 
Carter ― o nome ficcional do músico ― em sua convivência com 
ele, quando recolhe, então, numerosas reflexões entrecortadas do 
músico sobre sua sensibilidade diante das durações do tempo e o 
reflexo disso na sua performance artí�stica.

A espacialização do tempo, traduzida na atuação musical 
encontra, no discurso do músico, dois termos de semelhança, 
por meio das imagens de dois meios de transporte tipicamente 
urbanos: o elevador e o metrô. Ou seja, o movimento sinestésico das 
associações tenta transfundir os sons em palavras que são imagens. 
O ritmo do tempo, segundo o personagem, presentifica-se como uma 
mudança de lugar, sem movimento do corpo:

Eu estava dizendo que quando comecei a 
tocar, ainda menino, entendi que o tempo 
mudava. Contei isso uma vez para o Jim e 
ele me disse que todo mundo sente a mesma 
coisa, e quando a gente se abstrai... Disse 
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assim mesmo, quando a gente se abstrai. Mas 
não, eu não me abstraio quando toco. Eu só 
mudo de lugar. É como um elevador, você 
está no elevador falando com as pessoas, 
e não sente nada esquisito, e no entanto 
nesse tempo você passa o primeiro andar, 
o décimo, o vigésimo primeiro, e a cidade 
ficou lá embaixo, e você está terminando a 
frase que havia começado ao entrar, e entre 
as primeiras e as últimas palavras existem 
52 andares. Eu percebi quando comecei a 
tocar que entrava num elevador, mas era um 
elevador do tempo, se é que você entende 
(CORTÁZAR, 2012, p. 81).

A busca de tocar fundo esse algo impalpável, essa sublime 
compressão do tempo tem a ver com a percepção do músico em 
relação à duração das coisas, ao tempo guardado por cada coisa, 
segundo o qual, “parecem duras”, mas “têm uma elasticidade” 
(CORTA� ZAR, 2012, p. 81). Os saltos das recordações pelos abismos 
do esquecimento, ao serem capazes de atravessar grandes extensões 
de tempo, geram também a sensação da rapidez do metrô como 
disparate:

Então agora quero que você me diga lá 
como pode ser que de repente sinto que o 
metrô para e saio [...] daquilo tudo, e vejo 
que estamos em Saint-Germain-des-Prés, 
que fica exatamente a um minuto e meio de 
Odéon (CORTÁZAR, 2012, p. 83).

A dinâmica do tempo reencontrado pela sensibilidade de Johnny, 
“que sua pobre inteligência não consegue entender mas que flutua 
lentamente em sua música” (CORTA� ZAR, 2012, p. 94) tem a ver com 
um esquecimento da subjetividade, com seu salto no trampolim 
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do acaso, na aventura da reinvenção do passado. Assim como os 
vestidos de sua ex-mulher, bordados com uma aura de beleza e 
novidade na trama da recordação, o jazz, em suas mãos, improvisa 
sobre uma melodia, modificando seus acordes, e reestrutura os 
temas, em novas variações. Trata-se, a cada vez, da recriação do que 
foi em algo fascinante e diferente.

Daí� a liberdade de sua música “metafí�sica” com a qual Johnny 
persegue desesperadamente “a realidade que lhe escapa todos 
os dias”, porque tecida de “conquistas” que “são como um sonho”, 
esquecido no despertar (CORTA� ZAR, 2012, p. 96, 97).

A propósito, Beatriz Sarlo, ao refletir sobre o jazz, a partir 
das ideias de Benjamin sobre o afastamento da tradição operado 
pela reprodução técnica, demonstra que no caso especí�fico desse 
gênero musical, esta tese não se cumpre. A crí�tica argumenta que 
o jazz, popularizado pela técnica reprodutiva de suas gravações 
ou seções originais, “permitiu edificar as bases de uma tradição 
cultural”, já que pelo improviso e pela citação, ressuscita o passado 
como elemento vivo numa nova versão. Nesse sentido, a audição do 
jazz implica o trabalho da lembrança que, na composição é parte 
integrante.

Tal paralelismo entre a compulsão melancólica do homem e 
a vocação rememorativa da música que abraça, de certa forma, 
aprofunda o ciclo de repetidas frustrações da vida do músico, pela 
constante reiteração de um desejo, mais veloz que todo prazer 
possí�vel.

Por isso o narrador comenta os insistentes desafios à morte e 
à desmedida, multiplicados pela vida de seu personagem: “Seria 
como viver atado a um para-raios em plena tempestade e achar 
que não vai acontecer nada” (CORTA� ZAR, 2012, p. 96). O absurdo 
da situação do caçador do instante da reminiscência, em seu desejo 
elegí�aco de felicidade, tem a ver com uma vida cercada pela “floresta 
encantada da recordação” (BENJAMIN, 1985, p. 39) e alimentada 
pelo investimento no sonho da fugacidade passada como impulso da 
ação futura.
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Mas na obra de Cortázar a pregnância do sonho pode ganhar também 
uma força letal mais imediata. Em seu poder sublime de morte, o tema 
reemerge num intrigante conto intitulado “A noite de barriga para 
cima”, da coletânea Final do jogo, publicada em 1969. Aqui a duplicidade 
da situação é invertida ao final, e o sonho sonhado se transforma em 
realidade-como-morte para surpresa do leitor. A reversão do duplo de 
um jovem motorista de motocicleta num guerreiro moteca, prestes a ser 
sacrificado pelos astecas, se dá subitamente.

O rapaz, ao ver-se de repente envolvido em um acidente, vai para 
o hospital e, após operar o braço contundido, começa a sonhar-
se como um guerreiro esgueirando-se numa floresta escura e 
pantanosa, em fuga aos astecas, que, na chamada “guerra florida”, 
buscavam guerreiros para sacrificar.

A temperatura do conto curto aumenta numa crescente 
intensidade, na medida em que o sonho, aos poucos, toma a vida 
do motoqueiro e o transforma no guerreiro capturado e “preso a 
estacas no chão, em um piso de lajes gelado e úmido” (CORTA� ZAR, 
1974, p. 178).

Borges, segundo cita Monegal, sugere que, pelo menos, um 
dos quatro elementos que enumera, deverá estar presente numa 
narrativa, para que ela seja considerada fantástica: a contaminação 
da realidade pelo sonho; o mise-en-abyme, ou a inclusão de uma obra 
dentro da outra; a viagem do tempo mais que a viagem no espaço; a 
presença do duplo.

Neste excepcional conto curto, os quatro elementos estão 
presentes. O primeiro, a usurpação da vida pelo sonho, revira a 
narrativa que se inicia pelo motoqueiro e se conclui com o guerreiro 
entregue à fogueira, em seus últimos instantes, recuperando-
se da sensação de se ter sonhado como um rapaz de uma “cidade 
assombrosa” que “andara por estranhas avenidas [...] com um 
enorme inseto de metal que zumbia sob suas pernas” (CORTA� ZAR, 
1974, p. 178).

O mise-en-abyme comparece na situação do sonho dentro do 
sonho que, ao transformar o relato numa estranha ampulheta, 
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revira o sonho do guerreiro primitivo em realidade, transformando 
o mundo urbano, antes apresentado, como circunstância objetiva do 
personagem, em sonho futurista.

A viagem no tempo que, ao comandar a viagem no espaço, 
faz o rapaz urbano, no momento do acidente na motocicleta, 
metamorfosear-se no guerreiro ancestral, e transportar-se por 
léguas e séculos de distância fí�sica e temporal:

Tentava fixar o momento do acidente, e teve 
raiva ao perceber que havia como que um oco, 
um vazio que não conseguia preencher. Entre 
o choque e o momento em que o levantavam 
do chão, um desmaio, ou o que fosse, não o 
deixava ver nada. E ao mesmo tempo tinha a 
sensação de que esse oco, esse nada, durara 
uma eternidade, Não, nem sequer tempo, era 
como se durante esse oco ele tivesse passado 
através de algo ou percorrido imensas 
distâncias. O choque, o golpe brutal contra 
o calçamento. De qualquer maneira, ao 
sair do poço negro, sentira quase um alívio 
enquanto os homens o levantavam do chão 
(CORTÁZAR, 1974, p. 178).

O sublime, bem à maneira de Addison, nesse conto atua a partir 
do imã de um passado imemorial mobilizado pelo relâmpago da 
imaginação que, em plena vivência do vazio e da queda, ao defrontar-se 
com a radical alteridade, só pode aportar à morte. A indeterminação de 
estados mentais, entre o sonho, o devaneio e o despertar estremunhado 
constrói o clima do conto “O rio”, também da coletânea Final do jogo. 
O discurso indireto livre do marido meio adormecido, em meio às 
imprecações e ameaças suicidas da mulher, desemboca na manhã 
seguinte quando, recém-desperto, ele a abraça para o amor. A passagem 
é sofisticada porque os movimentos do personagem-narrador na cama, 
de repente, pelo detalhe das mãos molhadas, se desterritorializam e 



32<< sumário

perdem consistência, revelando a outra cena.
O suicí�dio no Sena emerge surpreendente na última parte, numa 

admirável transição da cama à água, quando o narrador, tendo 
acariciado os cabelos da esposa percebe, numa espécie de transe, a 
mudança de contexto abrupta e terrí�vel:

Tenho que dominar você lentamente [...] 
suavemente acaricio seu cabelo derramado 
no travesseiro, na penumbra verde olho 
com surpresa minha mão que goteja, e 
antes de escorregar para o seu lado sei que 
acabam de tirar você da água, tarde demais, 
naturalmente, e que você jaz sobre as pedras 
do cais, rodeadas de sapatos e de vozes, 
nua e de barriga para cima, com seu cabelo 
ensopado e seus olhos abertos (CORTÁZAR, 
1974, p. 24).

A abertura do fantástico à arte combinatória do acaso e do 
inesperado é impensável e faz das palavras meros biombos 
imprestáveis e inadequados à largueza do que não sabemos 
ver. Cortázar, com seu sentimento de “não estar de todo” aqui 
consegue fazer de sua impalpável imanência uma promessa de 
indeterminação e uma espécie de fresta, receptáculo aleatório da 
brisa do fortuito ou da força do acontecimento.
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“o que vemos só vAle – só vIve – em nossos 
olhos Pelo que nos olhA”: o InsólIto 

FICCIONAL Em Vanitas, de AlmeIdA fARIA e 
PAulA Rego

Ângela Beatriz de Carvalho Faria1

A partir da leitura de Vanitas, 51, Avenue d’Iéna, de Almeida Faria 
e do Trí�ptico “Vanitas”, ilustração de Paula Rego, inserida na ficção 
portuguesa contemporânea citada (2007), pretende-se discutir 
algumas questões inerentes à permanência do insólito no mundo 
contemporâneo, privilegiando-se as potências fantasmáticas das 
imagens, passí�veis de rasurar as relações causais e as clássicas 
demarcações temporais. A comunicação a ser apresentada, ao 
privilegiar a questão estética e antropológica da representação, 
basear-se-á, principalmente, nas reflexões crí�ticas e filosóficas 
de Georges Didi-Hubermann, presentes em O que vemos, o que 
nos olha, e mostrará como “a criação artí�stica colabora, de 
maneira privilegiada, com a elaboração da questão do Ser e com a 
expressão de Sentido do Mundo” (HUCHET, 2010, p. 7)2, na acepção 
de Merleau-Ponty. O encontro do “Outrora” com o “Agora” de seu 
desvelamento, presente na narrativa de Almeida Faria e na pintura 
de Paula Rego, permitirá o diálogo com Walter Benjamin, no que 
se refere à “prática dialética que procura frisar os momentos nos 
quais uma voz cultural e histórica recalcada, suspensa, esquecida 
e deixada subterraneamente à espera de seu momento propí�cio 

1  Professora Doutora de Literatura Portuguesa da Faculdade de Letras 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro; orientadora de monografias de 
Especialização, dissertações de Mestrado e teses de Doutorado; autora de ensaios 
sobre literatura portuguesa contemporânea em livros e periódicos especializados
2  Stéphane Huchet, em “Passos e caminhos de uma teoria da arte”, prefácio 
à edição brasileira de O que vemos, o que nos olha, de Georges Didi-Hubermann, 
refere-se à arte como “deiscência do ser”, na acepção de Merleau-Ponty, ed. bras.: 
O olho e o espírito. São Paulo: Abril, 1984. p. 110 (col. Os Pensadores).
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(e de seu tempo de recepção e de audição possí�veis) reapareceria 
para cumprir sua tarefa histórica” (HUCHET, 2010, p. 22). A 
Comunicação proposta faz parte do atual projeto de pesquisa 
docente, desenvolvido na Faculdade de Letras da UFRJ, e intitulado 
“A (im)possibilidade de dar corpo ao passado na arte e na narrativa 
do século XXI”.

Vanitas, 51 Avenue D’Iéna de Almeida Faria encena o encontro 
entre um pintor não nomeado - o narrador-personagem – com o 
espectro do mecenas e colecionador de arte, Calouste Gulbenkian, 
anfitrião da casa-palácio em que se hospeda, em Paris. Alguns 
quadros dos séculos XVII e XVIII, que pertenceram ao seu 
acervo particular, são reproduzidos na publicação e comentados, 
exaustivamente, através de um solilóquio, durante uma longa e 
fria madrugada. Surgem, assim, “A Leitura” e “Natureza Morta” de 
Fantin-Latour; “Pavão e Troféus de Caça”, de Jan Weenix; “Retrato 
de uma jovem”, de Ghirlandaio; “Rainha D. Leonor”, de Van Cleve; 
“Retrato de Helena Fourment, de Rubens; “Infanta D. Mariana”, 
de Velásquez; “Santa Catarina”, de Cranach e “Palas Atenéia”, 
de Rembrant. A maioria retrata a Natureza-Viva: mulheres, que 
posaram para os pintores e que se mexiam, no seu tempo, tiveram 
as suas fisionomias cristalizadas nos retratos – troféus exibidos, 
no sem tempo da arte, vaidosamente, pelo colecionador. O que se 
passava no interior das suas almas não era visí�vel, mas poderia ser 
imaginado3 ou sublimado, a partir de seu olhar. Nessa enumeração, 
um dos quadros, considerado uma “provável alegoria da 
temperança, da áurea mediocridade e do domí�nio sobre os instintos” 
(FARIA, 2007, p. 58), será apenas aludido - “Natureza Morta Com 
Brida”, de 1614, da autoria de Torrentius (nome assumido pelo 
pintor holandês Jan Simonsz van der Beeck). A representação 
pictórica dessa natureza-morta invulgar funcionará como uma 

3  Ver o comentário feito pelo personagem-espectro, Calouste Gulbenkian, 
sobre as duas irmãs presentes na obra “Leitura”, de Fantin-Latour, em que o 
pintor ressaltaria, talvez, o desejo pela cunhada: “/.../ quanto a mim, ele adorar 
Charlotte, como o prova a quantidade de vezes que a retratou. Talvez o sentimento 
fosse recíproco, embora seja difícil decidir pela altivez e olhar da bela solitária”. 
(FARIA, Almeida. Vanitas, 51, Avenue D’Iéna. p. 16).
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mise-en-abîme desta narrativa portuguesa contemporânea que, ao 
primar pela brevidade e pela contenção, colocará, em discussão, 
a justa medida da arte e o seu processo de recepção. A reprodução 
do quadro, ausente da obra, permite estabelecer um jogo incessante 
entre o perto e o distante, ritmo a reger as alternâncias entre cheio 
e vazio, presença e perda. E, partindo do princí�pio de que “só é viva 
a imagem que ‘ao nos olhar’ obriga-nos a olhá-la verdadeiramente” 
4, caberá ao leitor preencher tal vazio textual e buscar a sua 
visibilidade. Segundo Didi-Hubermann – leitor de Freud atento às 
relações entre linguagem e visualidade –, “devemos fechar os olhos 
para ver quando o ato de ver nos remete, nos abre a um vazio que 
nos olha, nos concerne e, em certo sentido, nos constitui” (DIDI-
HUBERMANN, 2010, p. 31). E diante disso, qual seria o modo de 
ver e de apreciar tal imagem? “Natureza-Morta com Brida” é uma 
representação invulgar: no fundo negro, destaca-se um conjunto de 
objetos (um jarro d’ água, outro com vinho, um cálice meio-cheio, 
dois cachimbos pequenos que o ladeiam, uma pauta de música 
e, acima deles, uma brida com correntes – freio que permite ao 
cavaleiro manobrar o ritmo do cavalo e discipliná-lo). Ausente do 
quadro, como nos aponta, Ana Maria Delgado, em um ensaio sobre 
a obra de Almeida Faria, encontram-se “o cavalo, o prado verde, 
a velocidade do cavalo e a beleza de um ser selvagem, indomado, 
livre”. “A experiência viva está ausente do quadro – o seu fundo 
negro significa isso mesmo, ausência de cor – num outro universo, 
numa outra dimensão, num outro registo, sem limitação (sem 
brida).” (DELGADO, 2011, p. 111).

A busca da medida, do equilí�brio e da “perfeição”, inerente à 
estética clássica, contrasta com a “desmesura e a invenção do novo”, 
com o contraste, a polaridade e a tensão interior, tí�picas do barroco. 
Tal jogo entre conteúdo e forma está implí�cito no conto de Almeida 
Faria e nas “vanitas” – naturezas-mortas que traduzem em imagens 
o “memento, homo, quia pulvis es et in pulverem revertes” (FARIA, 
2007, p. 30). “Muito em voga nos séculos XVI e XVII, em especial 

4  A esse respeito ver Didi-Hubermann em O que vemos, o que nos olha. Prefácio 
de Stéphane Huchet. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 2010.
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na Flandres e Paí�ses Baixos, significam um sério aviso sobre a 
fugacidade de tudo que é humano” (DELGADO, 2011, p. 111). O 
fantasma de Calouste Gulbenkian, ao dialogar com o seu convidado, 
lastima-se de nunca ter conseguido adquirir uma “Vanitas” e 
descreve esse gênero na pintura:

Aqueles fulgores de frutos e flores onde 
perversamente aparece a pétala fanada, a 
polpa murcha, o podre; aquelas riquezas da 
Terra onde de súbito surge o bolor e o verme; 
os moluscos e insectos carregados de recados, 
a mosca simbolizando talvez o demônio ou 
o mal, e o caracol cuja casca alude, segundo 
alguns, ao vazio da fortuna, ao oco tambor da 
vanglória e da fama. Quanto me esforcei por 
obter uma dessas maravilhas! (FARIA, 2007, 
p.30).

Ao refletir sobre “questões de composição num registro 
metaficcional” (um objeto visual que mostrasse a perda, a 
destruição, o desaparecimento dos objetos e dos corpos) “e 
num tom de grande distanciamento e ironia” (DELGADO, 2011, 
p. 111), a narrativa de Almeida Faria propõe uma releitura, na 
época contemporânea, de determinados contextos estéticos e 
ideológicos. Até que ponto seria conveniente resgatar, no século 
XXI, a ideia da beleza ligada à decadência fí�sica e à efemeridade do 
ser humano? Estarí�amos diante de uma “voz recalcada, suspensa, 
esquecida e deixada subterraneamente à espera de seu momento de 
ressurgimento propí�cio (e de seu tempo de recepção e de audição 
possí�veis) que reapareceria para cumprir uma tarefa histórica?” 

(HUCHET, 2010, p. 22). Seria conveniente à estética barroca resgatar 
“o momento essencialmente religioso da Idade Média contraposto ao 
“ just for life” renascentista” (DELGADO, 2011, p. 111). E atualmente? 
Qual seria a intencionalidade de Paula Rego, ao criar o “Trí�ptico” 
“Vanitas” para ilustrar o texto contemporâneo, em que naturezas-
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mortas coexistem com naturezas-vivas e acabam por dissipar as 
polaridades inerentes a elas? Dialogaria com o tí�tulo da exposição a 
ser feita pelo narrador-personagem-pintor, intitulada “As lágrimas 
de Eros”5 (“desenhos escandalosos nunca expostos” sobre “os 
mistérios da morte e de Diónisos” e, talvez não por acaso, tí�tulo do 
último livro de Bataille)? Tal exposição, apenas aludida, não será 
apresentada no espaço ficcional, de Vanitas, 51 – Avenue D’Iéna, de 
Almeida Faria. O “Trí�ptico” de Paula Rego preencheria, anos mais 
tarde, o vazio existente na coleção de arte do mecenas Calouste 
Gulbenkian, uma vez incorporada à Fundação do mesmo nome. 
Mais adiante voltaremos a esse processo criativo de ressignificação. 
Talvez o viés interpretativo de Didi-Hubermann permita-nos dizer 
que o “Trí�ptico” de Paula Rego propõe a “ressimbolização da aura 
e a nova dimensão do sublime”, marcada “pela distância como 
choque e a sua capacidade de nos atingir e de nos tocar” ou, ainda, 
que o Trí�ptico” torna-se capaz de refletir a “origem da aparição 
aurática: uma dupla distância, um duplo olhar (em que o olhado olha 
o olhante)” (DDI-HUBERMANN, 2010, p. 159-160). Uma pergunta 
lançada pela fantasmática figura do colecionador e sem a resposta 
desejada torna-se passí�vel de ser correlacionada a essa “inelutável 
cisão do ver” e à coexistência recí�proca entre o sujeito desejante e 
o objeto desejado: “Acha que exagero se lhe disser que os objectos 
vivem na alma do coleccionador, tal como a alma do coleccionador 
permanece viva nos objectos? Não acha? Que lhe parece?” (FARIA, 
2007, p. 47-48). O objetivo do mecenas, ao abrigar as obras de arte 
adquiridas em sua casa, possibilitava a manutenção da aura e um 
processo de antropomorfização: “queria conservá-las num espaço 
único, num porto de abrigo qualquer onde se sentissem bem, onde 
fossem, em suma, felizes.” (FARIA, 2007, p. 41).

5  Ana Maria Delgado lembra-nos que: “A expressão encontra-se ainda num 
artigo de Eduardo Lourenço intitulado “Eros e Eça”, in O canto do signo. Existência 
e Literatura (1957-1993). Lisboa: Ed. Presença, 1994, p. 251: “O mais erótico dos 
nossos autores é o único que entreviu entre os esplendores, os sortilégios, os 
êxtases, as felicidades sensíveis de que o Destino se reveste, a dor, a angústia, a 
tristeza, a miséria, em suma, o oceano não menos inesgotável que o da sensualidade 
e sua ofuscação, o das lágrimas d’Eros”.
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Vanitas, 51, Avenue D’Iéna insere também um diálogo intertextual 
com o poema “The Raven”6 (1845) e com o ensaio “The Philosophie 
of Composition” (1846), de Edgar Alan Poe, uma vez que “a reflexão 
de Poe sobre a composição encontra um paralelo na filosofia prática 
do colecionador – a reflexão sobre o colecionar faz parte da reflexão 
sobre Poe, equivalendo o desejo de ter e possuir do colecionador à 
vontade de composição como domínio e controle no ensaio de Poe.” 
(DELGADO, 2011, p. 114). “A consulta das cartas inéditas trocadas 
entre Saint-Jonh Perse, futuro prêmio Nobel, e Calouste Gulbenkian, 
seu mecenas durante os tempos difí�ceis de auto-exí�lio do poeta”7 , 
possibilitou ao autor “saber mais sobre a relação do colecionador 
com as obras de arte que fora adquirindo” (FARIA, 2007), inserir 
alguns trechos dessa correspondência em sua ficção, e, imaginar 
um possí�vel encontro (in)verossí�mil, representativo da liberdade na 
criação artí�stica.

Como sabemos, “a transgressão proposta pelo relato fantástico 
não se limita unicamente à sua dimensão temática e à da trama, 
mas também se manifesta no ní�vel linguí�stico”. No ensaio, “O 
Fantástico Como Problema de Linguagem”, David Roas, a partir 
de determinados ensaios teóricos, estabelece uma listagem 
geral (e provisória) dos recursos linguí�sticos e formais que 
colaboram na criação do efeito fantástico, nem todos presentes 
no texto Vanitas, a saber: “a) recursos relacionados diretamente à 
instância narrativa: narração em primeira pessoa, identificação 
narrador-protagonista, hesitação ou ambiguidade interpretativa, 
parábase;8 b) recursos vinculados a aspectos sintáticos e de 

6  Em Vanitas, 51 – Avenue D’Iéna”, presentifica-se a intertextualidade com 
o poema de Poe: “Sob a incômoda suspeita de ter presenciado um episódio 
semelhante que metia um monocórdico corvo numa agreste meia-noite” (FARIA, 
2007, p. 12).
7  FARIA, Almeida. Declaração a título de prefácio em Vanitas,51 - Avenue 51, 
d’Iéna. Conto de Almeida Faria. Tríptico de Paula Rego. Prefácio de Eduardo 
Lourenço. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 50 anos (1956-2006), 2007.
8  Parábase [Do gr. Parábasis] No antigo teatro grego, parte da tragédia ou da 
comédia em que um ou mais atores recobravam suas verdadeiras personalidades 
e se dirigiam aos espectadores, com observações, opiniões, esclarecimentos, 
críticas ou apelos, o que também podia ser feito pelo próprio autor.
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organização narrativa: temporalidade particular da enunciação, 
desfecho regressivo, ausência de causalidade e finalidade, usos 
de mise-en-abîme, metalepse9 metafórica; c) recursos vinculados 
a aspectos discursivos do ní�vel verbal: literalização do sentido 
figurado, adjetivação conotada, nivelação narrativa do natural e do 
sobrenatural, restrição ao termo designativo, antropomorfização 
da sinédoque”10. Tal “retórica do indizí�vel” (expressão de Bellemin-
Noël, 1971), referenciada por um “conjunto de marcas textuais que 
assinala a excepcionalidade do representado”, “permite a irrupção 
do impossí�vel no mundo ficcional” (ROAS, 2013, p. 68).

O “tentar escrever o que é, por definição, indescrití�vel” (ROAS, 
2013, p. 65) concretiza-se em Vanitas, 51 – Avenue D’Iéna, de Almeida 
Faria. O conto, narrado em primeira pessoa, intensifica a incerteza 
frente à percepção do fenômeno impossí�vel, uma vez que o cenário 
que antecede o encontro inesperado e assustador do pintor-
hóspede com o fantasma-anfitrião reveste-se de determinadas 
caracterí�sticas comuns às narrativas desse gênero: luz vacilante das 
lâmpadas ao lado da cama, soalho que estala, paredes que tremem, 
passos audí�veis no andar de cima, presença de uma pergunta 
retórica que visa instaurar o enigma e manter o interesse do leitor 
(“Quem seria o insone às voltas àquela hora, no último andar dessa 
mansão sem outros hóspedes?” (FARIA, 2007, p. 12). Deparamo-
nos, assim, com um narrador-personagem “estremunhado” (FARIA, 
2007, p. 11), situado no limiar entre o sono e a vigí�lia, que acorda de 
súbito sem sequer ter percebido que adormecera, e, “atarantado e 
tropeçante” (FARIA, 2007, p. 11), após refutar hipóteses explicadas 
pelas leis da razão, vê a sua imagem refletida no espelho com um 
“esgar de medo” (FARIA, 2007, p. 11). Movido pela curiosidade, sobe 
uma escada até um terceiro andar e vê-se diante de “uma porta de 
imponentes dimensões em madeiras trabalhadas, acesso possí�vel 
a segredos excepcionais” (FARIA, 2007, p. 13) que, ao ser aberta, 

9  Metalepse [Do gr.metálepsis, pelo lat. Metalepse] Ret. Figura em que se toma o 
antecedente pelo conseqüente e vice-versa: Eles viveram (por eles estão mortos); 
Surgiram as flores (por é primavera).
10 
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coloca o hóspede diante de um “cavalheiro”, cuja “palidez e trajes 
antiquados” situavam-no em “outros tempos ou de fora do tempo” 
(FARIA, 2007, p. 13). Convém notar que a essa “retórica do irreal”, 
predominante no discurso fantástico, pleno de eventos e figuras 
ficcionais inusitados, não faltam até mesmo elementos simbólicos, 
correlacionados aos rituais de passagem, tais como, o “espelho” 
(que permite ao sujeito o conhecimento de si e a configuração entre 
o sujeito contemplado e o espelho que o contempla), a “escadaria” 
(que transporta o sujeito a uma outra dimensão transcendental 
e possibilita a ele a progressão para o saber, a ascensão para o 
conhecimento) e a “porta” (local de passagem entre dois estados, 
entre dois mundos e que, ao convidar o sujeito a atravessá-la, se abre 
sobre um mistério ou rumo a viagem a um além).11 E, segundo Didi-
Hubermann, a “porta” pressupõe obstáculo e abertura. Questiona-se 
ele: “Seria a porta nossa última imagem dialética para concluir – ou 
deixar aberta – essa fábula do olhar?” (DIDI-HUBERMANN, 2010, 
p. 231). A “porta” – “imagem estruturada como um limiar e como 
um segmento de labirinto”12 – uma vez ultrapassada, permitirá o 
encontro já referido, em que se observa a sequência de obras de arte 
descritas minuciosamente e comentadas, de forma metaficcional, 
pelo espectro-anfitrião – onisciente e onipresente:

Só um espírito saberia o que eu fizera antes de 
adormecer! Lia, com efeito, algumas páginas 
de Zbigniev Herbert sobre Jan Simonsz van 
de Beeck, que se autocaracterizou assinando 
Torrentius e foi admirado no seu tempo 
como mestre da mais perfeita imitação da 
vida visível, esquecido depois durante três 
séculos e recentemente descoberto. Pintor 
enigmático e semiclandestino que me faria 

11  A esse respeito, ver Dicionário de símbolos, de Jean Chevalier e Alain 
Gheerbrant. 3ª. ed. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1990.
12  Segundo Didi-Hubermann (2010, p. 243), a porta é interpretada como um 
limiar a transpor, para entrar em algum lugar ou um limiar interminável.
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companhia nesta mansão onde vou expor 
As Lágrimas de Eros, que não imaginei em 
ambiente tão solene. (FARIA, 2007, p. 33-34).

No decorrer do conto, insinua-se, de forma subliminar, o tema 
do duplo, tão caro ao fantástico, uma vez que tanto o hóspede 
quanto o anfitrião, são “sonâmbulo[s] falante[s]” (FARIA, 2007, 
p. 45), amadores da arte e leitores que passam da percepção do 
real ao estado oní�rico: “Nas noites em que me desencontro de mim 
mesmo pego num livro qualquer e volto a entender a minha velha 
devoção aos livros, à sua capacidade de me fazerem sonhar no meio 
das páginas”. (FARIA, 2007, p. 48-49). Além disso, ambos revelam 
caracterí�sticas de personalidade encontradas em outros pintores ou 
autores preferidos, através de um reflexo especular e infinito.

Em um determinado trecho, observa-se que “vencidos pelo peso 
do sono”, “os olhos” do narrador-personagem, “já meio fechados”, 
desistem de acompanhar as “divagações” feitas, “de um modo cada 
vez mais caótico e errático” (FARIA, 2007, p. 50), pelo espectro 
do anfitrião ou alma do outro mundo. Tal fato parece indiciar a 
dispersão do fenômeno sobrenatural vivenciado e a volta à realidade 
empí�rica. Evidencia-se, em Vanitas, 51 – Avenue D’Iéna, uma certa 
forma de narrativa de composição, em que a adesão ao sobrenatural 
(a “exibição de situações de ambigüidade que a lógica cartesiana e o 
bom senso comum são incapazes de explicar”) (BATALHA, 2013, p. 
52) convive com o retorno à racionalidade. Após ser despedido pelo 
fantasma-anfitrião, o hóspede-pintor fecha a “porta monumental”, 
“desce a escadaria a custo” e, tomado pelo medo, enclausura-se 
em seu quarto e se pergunta: “Perdido o nexo na cadeia dos factos, 
passei em revista o dia sem perceber em que momento o real 
descarrilara.” (FARIA, 2007, p. 56).

E, no espaço textual, surgem pequenas hipóteses racionais para a 
dúvida inerente ao sujeito: a ilusão do sobrenatural poderia ter sido 
ocasionada por uma comida ingerida (“conteria a assiette Nobel um 
desses filtros mágicos que provocam fantasias e nos desparafusam 
o juí�zo?”) (FARIA, 2007, p. 59) ou pela leitura, pouco antes de 
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adormecer, do livro de Herbert (aquele que continha a discussão 
sobre “a justa medida dos mestres - a brida de Van de Beeck – e a 
liberdade sem açaimo, o pensamento sem mordaça, a rédea solta, 
a desmedida!”) (FARIA, 2007, p. 59). Ou ainda, um questionamento 
passí�vel de ratificar o fato de que “a força e vigor do insólito (o não-
costumeiro, o não-habitual) está em quebrar valores dominantes, em 
por em questão um certo mundo” (CASTRO Apud REIS, 2012, p. 57)13. 
Vejamos: “Terão os astros enviado o reconstrutor desta casa só para 
me forçar a meditar sobre a vanitas inerente a toda arte?” (FARIA, 
2007, p. 59). Acrescenta-se a essa hipótese (que não descarta a 
aparição do fantasma) a reação fí�sica indicativa do medo sentido 
(“Os dedos tremiam-se, os dentes batiam-me”) (FARIA, 2007, p. 55) 
que poderia ser justificada pelo fato de o hóspede-pintor “andar a 
tronco nu num palacete destes” (FARIA, 2007, p. 59). Instaura-se, 
dessa forma, uma circularidade na narrativa, a partir da expressão 
da subjetividade ou do mundo interior do narrador-personagem. 
Caberá ao leitor, entretanto, a partir do seu imaginário, refutar 
ou referendar as hipóteses apresentadas sob o signo ou viés da 
incerteza e da ambiguidade, em decorrência da situação fantástica 
ficar sob suspeita. O fantástico torna-se, assim, “não só uma questão 
de percepção do mundo representado, como também uma percepção 
de escrita”14 (CAMPRA Apud ROAS, 2013, p. 73), que se institui 
metaficcional e autorreflexiva.

Carlos Reis, em um dos ensaios inseridos em Vertentes teóricas 
e ficcionais do insólito, ao “ilustrar a funcionalidade e a relevância 
estética do insólito”, comenta que tal conceito torna-se “capaz 
de exibir fraturas existenciais e comportamentos de subversão” 
(REIS, 2012, p. 61). E continua ele: “Emanam essas fraturas e esses 
comportamentos das personagens de seu potencial semântico, em 
contextos com significativa marcação periodológica.” (REIS, 2012, 
p. 61). Tais afirmações permitem-nos tecer conjecturas sobre a 

13  CASTRO, M. A. de. A realidade e o insólito. In: GARCIA, F. (ed). Narrativas do 
insólito: passagens e paragens. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2008.
14  CAMPRA, R. Lo fantástico: uma isotopía de la transgresión. In: ROAS, D. 
(org.). Madrid: Arco/Libros, 2001. p. 153-191.
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representação pictórica de Paula Rego, o “Tríptico” “Vanitas”, que 
acompanha o conto de Almeida Faria e retoma algumas reflexões de 
Freud sobre a “inquietante estranheza” presentes em O que vemos, o 
que nos olha, de Didi-Hubermann. Cito:

/.../ nossa desorientação do olhar implica 
ao mesmo tempo ser dilacerados pelo outro 
e ser dilacerados por nós mesmos, dentro 
de nós mesmos. Em todo caso, perdemos 
algo aí, em todo caso somos ameaçados pela 
ausência. Ora, paradoxalmente, essa cisão 
aberta em nós – cisão aberta no que vemos 
pelo que nos olha – começa a se manifestar 
quando a desorientação nasce de um limite 
que se apaga ou vacila, por exemplo, entre a 
realidade material e a realidade psíquica.15

O “Trí�ptico” Vanitas, de Paula Rego, ao entrelaçar a “potência 
do olhar e de uma memória que se percorre como quem se perde 
numa floresta de sí�mbolos”16 (DIDI-HUBERMANN, 2010, p. 150), 
evidencia a presença do ethos e do pathos inerentes à figura feminina 
que simbolizará a morte. A “realidade material” – troféus da morte 
que a personagem não quer mais que existam - surge representada 
por objetos tradicionais nas vanitas e por outros inéditos: caveiras, 
serpente, relógio, marafona (boneca camponesa feita numa cruz, 
o que denota o sofrimento, o trabalho excessivo para sobreviver, 
os vários filhos e abortos feitos), o macaco da mulher do Rochester 

15  Freud, S. “L’inquiétante étrangeté” (1919), trad. B. Féron, L’inquiétante 
étrangeté et autres essais, Paris, Gallimard, 1985 Apud Didi-Hubermann, p. 213-
214. Que a inquietante estranheza seja também um problema de forma (e não 
simplesmente de experiência vivida) é o que Freud mostra em toda a parte final 
de seu artigo.
16  Citação de BENJAMIN, Walter em “Sur quelques thèmes baudelairiens” 
(1939), trad. J. Lacoste, Charles Baudelaire. Um poete lyrique à l’apogée Du 
capitalisme, Paris Payot, 1982, p. 200-201 apud DIDI-HUBERMANN, 2010, p. 150.
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da Jane Eyre,17 o menino alcoolizado – prostituto no Estoril, a 
mulher triste que parece ter sucumbido ao álcool, sugerido pela 
garrafa. Ao revisitar, no século XXI, o tema canônico do gênero de 
natureza-morta, Vanitas, popular na Europa do final do século XVI 
ao XVII, a pintora constrói a antí�tese do interlocutor de Almeida 
Faria. Ao atirar para trás de uma cortina todos os memento 
mori, a figura espectral e sobrevivente apresentar-se-á inteira 
e desafiadora, dotada de força e de intenção absoluta. Logo, a 
“realidade psí�quica”, por sua vez, será representada pelo sonho da 
mulher, aparentemente, desacordada, o que deflagrará o seu olhar 
de desafio, de determinação, de raiva e de sobrevivência. O olhar da 
figura feminina, com vestido de tafetá amarelo que segura a foice, 
surge em contraposição ao olhar submisso e sofredor da maioria 
das mulheres retratadas em sua passividade, ví�timas vulneráveis 
e indefesas. Segundo a própria autora, em entrevistas concedidas à 
mí�dia, “o último poder é o de destruir” e essa “é a razão pela qual 
as mulheres são temidas”. Assim, o torpor e o desengano, inerentes 
ao primeiro painel lateral, situado à esquerda do “Trí�ptico”, 
serão substituí�dos pela implacabilidade imposta pela morte. O 
painel central, sobre o qual os outros dois se fecham, subverte o 
fatalismo clássico das Vanitas, pois a figura feminina reemerge, 
liberta dos condicionalismos, como se conquistasse à morte uma 
nova oportunidade de viver. A mulher, ao colocar tudo aquilo que 
representava a efemeridade da vida e a degenerescência do Homem 
como um ser para a morte, atrás da cortina, permanecerá de braços 
cruzados, numa clara atitude de rejeição à vacuidade do mundo. E�  
a única vez em que seu corpo não está cortado na representação. O 
“Trí�ptico” da autoria de Paula Rego responderá, assim, pelo avesso, 
ao solilóquio noturno do colecionador que, embora morto, continua 
apegado à sua coleção de arte e às aventuras e prazeres que ela 
lhe proporcionou. Parece-nos que a imagem dialética, presente 
na criação pictórica, e que “nos fala do dilaceramento, distância, 

17  Em “Jane Eyre”, a heroína luta pelo justo equilíbrio entre o dever moral e a 
felicidade. Trata-se de uma história de amor de uma mulher em luta (Bertha, a 
louca de Rochester).
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passagem ou processo”, inaugura a fulgurância do novo e uma outra 
postura polí�tico-social, consciente e livre de toda e qualquer ilusão. 
O exercí�cio incessante do olhar e o culto aos objetos que dominavam 
o sujeito e reforçavam a sua obsessão serão questionados e 
rasurados. A tese, presente no “Trí�ptico”, surge acompanhada da 
antí�tese que a inquieta e fundamenta em certo sentido e perfaz uma 
sí�ntese: a constatação do sono da mulher, situada no painel lateral à 
esquerda, será substituí�do pelo seu despertar,18 como se observa nos 
outros painéis localizados à direita e ao centro. Didi-Hubermann, 
ao apontar para a existência de uma nova forma aurática da 
obra de arte, na contemporaneidade, chama-nos a atenção para 
o fato de a memória não ser mais arcaica ou nostálgica, mas sim 
desenvolver-se de maneira crí�tica. Diz ele: “Uma imagem é aquilo 
no qual o Pretérito encontra o Agora num relâmpago para formar 
uma constelação.” (DIDI-HUBERMANN, 2010, p. 185). Pensamos, 
portanto, que o conto Vanitas, 51 – Avenue D’Iéna de Almeida Faria, 
e o “Trí�ptico” Vanitas, de Paula Rego, ao fazerem emergir a presença 
de “uma voz cultural e histórica recalcada, suspensa, esquecida 
e deixada subterraneamente à espera de seu momento propí�cio 
(e de seu tempo de recepção e de audição possí�veis)”, como vimos, 
“cumprem a sua tarefa histórica” (HUCHET, 2010, p. 22). Dessa 
forma, “a criação artí�stica colabora, de maneira privilegiada, com 
a elaboração da questão do Ser e com a expressão de sentido do 
Mundo” (HUCHET, 2010, p. 7)19, o que atesta, aqui, a possibilidade de 
dar corpo ao passado na arte e na narrativa do século XXI.
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A questão do humAno nA obRA woolfIAnA

Patricia Marouvo1

Na época da disseminação planetária do medo, a obra de Virginia 
Woolf se faz atual e relevante, mostrando-nos a angústia que permeia 
o movimento de autodescoberta no vir-a-ser de seus personagens 
frente às barreiras e às rupturas engendradas no cí�rculo social em 
que estão inseridos. No diálogo estabelecido com os romances da 
escritora inglesa, seus leitores são apresentados aos confins da alma 
humana, devendo necessariamente debruçarem-se sobre precipí�cio 
vertiginoso a fim de se perderem na natureza radicalmente poética 
de suas imagens literárias. Mas perdem-se para se encontrarem no 
mesmo lugar de sempre, ou melhor, no âmbito que questiona o sentido 
de vida para o ser humano. Como melhor compreender o papel do ser 
humano em sua travessia de vida e morte? Como, então, consumar 
a energia vital que a cada um de nós compete, sem permitir que a 
angústia inerente ao vazio de toda reposta supostamente correta 
e final nos paralise e massacre? Como possibilitar a abertura ao 
momento insólito em que podemos vislumbrar o sentido da vida ainda 
que somente por alguns instantes?

Sem pretensões a respostas categóricas, o romance As ondas 
apresenta as vidas de seis personagens que se entrelaçam e se 
integram na trama acerca da circularidade da vida humana desde a 
infância até a velhice. A polifonia orquestrada pela autora nos conduz 
pela interioridade de Bernard, Neville, Louis, Susan, Jinny e Rhoda; 
interioridade esta perpassada pela angústia intermitente de corpos 
vivos, cuja identidade tenta se consolidar a partir da alteridade 
anunciada pelo limite imposto no doloroso corte diferencial que 
delimita as fronteiras do próprio e do outro. “Sofremos terrivelmente 

1  Mestre em Poética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde 
atualmente trabalha como professora substituta de Literaturas de Língua Inglesa.
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quando nos tornamos corpos separados” (WOOLF, 2011, p. 317) nos 
revela Bernard, que, aos poucos, se anuncia enquanto a personagem 
principal, o escritor que procura dar peso e sentido aos descaminhos 
de sua travessia, trançando um fio condutor cuja tentativa de reflexão 
busca concatenar momentos reluzentes que possam iluminar sua 
própria vida e a vida das outras personagens.

No decorrer da narrativa, Bernard reconhece que sua história 
não pode ser contada ou compreendida senão à luz de seus amigos. 
Sua identidade rica e multifacetada é marcada pela dificuldade em, 
racional e logicamente, tentar separar em uma oposição antagônica 
a identidade de seus amigos que tanto contribuí�ram e tanto 
compartilharam suas dores e felicidades, dúvidas e receios, desejos 
e dissabores no decorrer dos anos. Assim, Bernard se questiona: 
“E agora indago: ‘Quem sou eu?’ Falei em Bernard, Neville, Jinny, 
Susan, Rhoda e Louis. Sou todos eles? Sou um e distinto? Não sei” 
(WOOLF, 2011, p. 381). Sua identidade tanto mais se firma quanto 
mais abriga, na tensão da disputa, a alteridade, que não se encontra 
somente em outros corpos, mas sim na individualidade plural de 
um único corpo. “Não há divisão entre mim e ele. Enquanto falava, 
eu sentia: ‘Sou vocês’. A diferença à qual damos tanta importância, 
identidade que valorizamos tão febrilmente, estava superada” 
(WOOLF, 2011, p. 381). Aqui a concepção tradicional que a cultura 
ocidental ainda vem cultivando é questionada, concepção esta 
segundo a qual a identidade seria entendida como um ente fixo e 
preestabelecido, cuja oposição frente à alteridade muitas vezes 
tem por objetivo a aniquilação da diferença resguardada por um 
outro ente, consolidando-se, assim, a ideia de exclusão e, até mesmo 
destruição, de polos antagônicos.

Uma outra interpretação dessa questão assume uma 
unidimensionalização da identidade resumida nos diversos, e meros, 
papéis funcionais de que dependemos para conviver em sociedade. 
A serventia de uma função tão mais útil é o quão menos nela 
pensamos e mais nela confiamos. Esta caracterí�stica, entretanto, 
se mostra essencial ao utensí�lio e nunca ao ser humano. No mundo 
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da técnica, o homem passa a ser medido por sua função, tendo sua 
importância mensurada quantitativamente tão mais lucrativa 
ela possa ser a determinados fins. A necessidade de, desse modo, 
calar o burburinho social se configura enquanto o esforço hercúleo 
para conquistar a quietude essencial, desveladora da realidade em 
sua propriedade. Se tornar humano fala da conquista no processo 
de humanização, envolto pelo manto de solidão que resguarda 
identidade e diferença na propriedade e, assim, na singularidade de 
todo homem e de toda mulher, ou melhor, de todo ser humano.

A solidão aquieta na medida em que vibra em maior intensidade 
e em perfeita sintonia os acordes da essência humana. “Deus seja 
louvado pela solidão! Agora, estou sozinho. Aquela pessoa quase 
desconhecida foi-se para apanhar algum trem, para pegar algum 
carro, para ir a algum lugar ver alguém que não conheço. O rosto 
que me fitava se foi. A pressão foi removida” (WOOLF, 2011, p. 388). 
Se libertar das amarras de todos os papéis funcionais que ajudam 
a compor uma personalidade estável, ou seja, se despersonalizar 
é a atitude fundamental para este fim, para se chegar ao lugar que 
nunca deixamos, isto é, a essência, a propriedade do ser humano. 
Somente quando conseguimos calar desejos e ideias que se 
manifestam antes mesmo de se fazerem essenciais à concretização 
de vida humana, somente quando conseguimos auscultar as 
necessidades de experienciação de vida e não simplesmente as 
necessidades de sobrevivência, é que estaremos preparados para 
uma maior intimidade com o ser. Destarte, Bernard se surpreende 
consigo mesmo:

Imensuravelmente receptivo, contendo tudo, 
fremindo de plenitude, mas claro e contido – 
assim é meu ser, agora que o desejo não mais 
o precipita para fora, para longe; agora que a 
curiosidade já não o pinta em mil cores. Jaz 
no fundo, sem marés, imune, agora que está 
morto o homem a quem chamei “Bernard”; o 
homem que guardava no bolso um caderno 
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no qual tomava notas – frases para a lua, 
anotações de traças; como as pessoas se 
pareciam, deixavam cair suas pontas de 
cigarro; na letra “B”, pó de asas de borboleta, 
na “M”, maneiras de nomear a morte (WOOLF, 
2011, p. 384).

Sua identidade funcional como escritor e sua identidade social 
como homem, amigo, marido, pai e completo estranho a caminhar 
na rua são suspensas para que uma outra dimensão resguardada no 
seio da quietude possa se manifestar. Esta personagem, que durante 
toda a narrativa é reconhecida por seu talento nato para a criação 
de palavras e expressões que alcunhassem tudo e todos, agora se vê 
completamente solitário e silencioso, pois finalmente percebe que 
certos domí�nios não podem sequer ser nomeados visto que nosso 
vocabulário, por demais técnico e racional, não consegue tocar o 
cerne das coisas, não consegue sequer vislumbrar por um instante 
a magnitude da realidade. Dessa maneira, Bernard compreende 
que o silêncio desvelado por palavras poéticas, e não somente 
palavras funcionais utilizadas com um propósito comunicativo, 
deve ser explorado para que seu potencial humano possa vibrar em 
consonância de luz e energia em sua propriedade. Em sua resposta 
aos apelos do mundo à sua volta, essa personagem deixa suas 
máscaras caí�rem para entrar em contato com a densidade de sua 
humanidade em sua propriedade, ou melhor, em sua essência. Para 
uma melhor compreensão do que se quer dizer aqui com “essência”, 
devemos nos remeter ao verbo “essencializar” que, segundo Gilvan 
Fogel em seu artigo Sobre homem, vida e corpo,

[...] quer dizer: ex-por, realizar um modo 
próprio de ser, isto é, sua essência. Portanto, 
essência é algo, melhor, um modo de ser que 
se caracteriza como ex-por-se, fazer-se, vir a 
ser. Então, essência não diz nada subjacente, 
no sentido de nuclear, em-si, porém fala de 
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gênese, melhor, de movimento-genêse. Mais 
precisamente, dizendo gênese, essência 
fala de vida e vida, por sua vez, fala do 
movimento que, a partir de si mesmo, move a 
si mesmo – auto-exposição. Então, o homem 
essencializa-se quer dizer que ele vem a ser 
(se faz) si próprio desde e como seu modo 
próprio de ser (=essência) que, assim, insiste, 
persiste em seu vir a ser isso que é (FOGEL, 
2012, p. 193).

Assim sendo, não nos referimos aqui ao legado do platonismo de 
uma essência essencialista que se situa numa dimensão superior 
no mundo das ideias de modo que toda e qualquer concretização 
da essência seria considerada uma materialização inferior e, 
portanto, menor em sua potencialidade. A essência, na verdade, 
já reside aqui na própria concretização porque se configura como 
o movimento-gênese para que algo, de fato, possa vir a ser. Ela é a 
energia vital, a tensão que, movendo a si mesma, desencadeia a 
sua própria natureza em sua concretização. A essência não pode 
vir a ser senão na dobra que constitui, conjugada à sua entificação. 
Portanto, não existe qualquer tipo de hierarquia entre a essência 
e sua materialização, ou melhor, a maneira como a essência se 
presentifica, nos aparece como é, isto é, sua aparência.

A presentificação da essência humana não se traduz, desse modo, 
enquanto uma concretização de um corpo que aprisionaria a alma 
ou, como vemos mais tarde no desenrolar da cultura ocidental, 
a mente. Além do mais, o homem não consiste em um estrato 
orgânico e, assim, animal, dotado ainda de uma inteligência racional. 
O homem não pode ser resumido à formulação clássica “animal 
racional”. De acordo com Martin Heidegger em sua carta Sobre o 
humanismo, a essência do homem, 

[...] consiste em ser ele mais do que homem 
só, no sentido em que ele concebe o homem, 
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a saber, como ser vivo racional. Esse “mais” 
não se deve entender aditivamente, como se 
a definição tradicional do homem devesse 
ficar a determinação fundamental, para 
a seguir, ser completada pela adição do 
existentivo. “Mais” significa: mais originário 
e, por isso, em sua Essência, mais Essencial. E 
é aqui que se mostra o enigma: o homem é no 
ser-lançado (Geworfenheit). Como a réplica 
(Gegenwurf ) ec-sistente do Ser, o homem é 
mais do que o animal rationale na medida 
em que ele é menos do que o homem que 
se apreende e concebe pela subjetividade. 
O homem não é o amo e senhor do ente. O 
homem é pastor do Ser (HEIDEGGER, 2009, 
p. 67-8).

O homem se diferencia de todos os outros entes, sejam eles 
pertencentes ao reino mineral, vegetal ou animal não por conseguir 
raciocinar, autointitulando-se amo e senhor da realidade e tudo 
objetificando sob o jugo de sua vontade de poder. O homem se 
diferencia, sim, por ser na possibilidade de cuidar, pensando. 
Originária ou essencialmente, o homem é sem garantias, pois desde 
sempre já se encontra lançado nos entrecaminhos a serem tomados. 
No âmbito das possibilidades de ser para se tornar quem já é, ou 
melhor, para se apropriar do que lhe é essencial, o ser humano tem 
na sua existência a resposta humilde à grandiosidade da realidade à 
sua volta no momento em que é feita a pergunta pelo sentido da vida.

Esta é a tarefa de que se incumbe Bernard no último capí�tulo do 
romance, em que procura fazer o resumo geral do sentido das vidas 
das seis personagens e, por extensão, da vida humana. E assim diz: 
“Agora, trata-se de explicar-lhe o sentido de minha vida. (…) Tenho 
a ilusão de que alguma coisa adere por um momento, assume forma, 
peso, profundidade, perfeição. No momento parece ser minha vida” 
(WOOLF, 2011, p. 311). A tentativa de concretamente poder tocar 
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o cerne da vida humana, dando-lhe peso e sentido, se traduz no 
ensaio de Bernard a aderir à natureza criadora da palavra. Através 
de um autodiálogo, a personagem pondera a possibilidade de 
convocar, reunindo no ponto central da narrativa a comunhão de 
momentos cuja densidade de tal modo o afeta que, reluzindo, irradia 
tensão e força, coadunando as vidas das seis personagens em uma 
só despersonalização. O sentido de suas vidas pode ser melhor 
compreendido à luz do que a palavra existência revela quando 
entendida como,

[...] ek-sistência, a essência ou o modo 
próprio de ser do homem, enquanto o lugar 
(o Da de Da-sein) ou a clareira do ser, falado 
aberto ou do exposto (disposto, pré-disposto 
ou apto) do homem ao aparecer, ao fazer-se 
visível ou mostrar-se, ou seja, o desvelar-
se ou desencobrir-se. Ser ek-sistência, 
ek-sistir, é ser no ek, no ex, isto é, no fora, 
melhor, no aberto ou ex-posto, portanto, ser 
na exposição a... o ser, que é ser exposto ou 
no aberto (revelado, mostrado) de ser e isto 
perfaz ou constitui o sentido de ser. Isto é ser 
no sentido de ser (FOGEL, 2012, p. 199).

Ser propriamente humano fala do Mundo construí�do na forma de 
uma resposta, de algo posto, à avassaladora magnitude da realidade 
de que fazemos parte. Por séculos temos corajosamente fincado 
raí�zes e moldado a Terra que se oferta gratuitamente a todos e a 
ninguém. Pertencendo à Terra, mas, ainda assim, considerando 
nossas debilidades, pensamos e questionamos o sentido de ser como 
o legado máximo para as próximas gerações. Mas a memória não 
pode ser incorporada como uma herança decodificada e introjetada 
através de meios culturais, como os meios de comunicação. A 
tradição convoca novas gerações no seu dizer que, ressoando 
sabedoria, convida todo homem e toda mulher a conquistar 
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genuinamente sua humanidade. No caos de profusa doação da 
Terra, um mundo ordenado segundo uma harmonia própria pode 
surgir, modelado pela mão humana. Diferentemente da maneira 
instintiva e automática a partir da qual todos os outros entes 
simplesmente já são quando inseridos no real, o homem consegue 
se fazer distinto e original pela criatividade com que responde aos 
apelos da linguagem, porque, impelido por uma força silenciosa, 
constrói seu próprio destino, marcado pelo caminho por que, na 
possibilidade de escolha, inauguralmente persevera na procura pela 
conquista de sua própria essência. A essência humana sempre se faz 
na necessidade de autoapropriação do que já lhe é próprio, do que já 
lhe é caracterí�stico. Assim também Bernard afirma e reafirma o que 
mais tarde será seu grito de guerra:

Não somos escravos condenados a sofrer 
incessantemente em nossas costas curvadas 
pequenos golpes não percebidos. Nem 
somos carneiros, seguindo um guia. Somos 
criadores. Também fizemos algo que se 
reunirá às inumeráveis congregações do 
passado. Nós também, colocando nossos 
chapéus e abrindo a porta, não entramos 
num caos, mas em um mundo que nossa 
própria força pode subjugar e tornar parte 
da estrada luminosa e eterna (WOOLF, 2011, 
p. 189).

E uma vez tendo nascido, cabe ao homem viver no âmbito da 
tensão entre vida e morte, esta que se configura enquanto a inimiga 
última para Bernard e, como um espectro sempre rondando este 
cí�rculo de amigos, dolorosamente marca a passagem de um ente 
querido, seja ele Percival ou Rhoda, para um mundo com o qual 
não podemos manter contato e, assim, na intimidade do corte 
dessa ferida conclama vitalidade no impulso que clama vida ou 
passividade daqueles que simplesmente aguardam a inevitabilidade 
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de sua chegada. Em As ondas a inexorabilidade da morte é apontada, 
não enquanto medo paralisante, mas sim como motor vital num 
esforço de vontade e de energia (Lima, 2002). Assim Bernard, já em 
sua velhice, vocifera contra esta inimiga sempre presente em sua 
ausência: “A morte é o inimigo. E�  contra a morte que cavalgo com 
minha lança erguida e meu cabelo voando atrás de mim, como o 
de um jovem, como o de Percival, quando galopava na I�ndia. Cravo 
as esporas em meu cavalo. Vou lançar-me contra ti, imbatí�vel e 
inflexí�vel, ó Morte!” (WOOLF, 2011, p. 392).

Tradicionalmente, a morte é percebida na cultura ocidental 
enquanto o mal iminente e inevitável, cujo estrondo deveria ser 
abafado e talvez até mesmo silenciado, esquivando-nos, assim, 
da necessidade de admitir a naturalidade que ela encerra. A 
subjetividade do homem moderno que busca tudo controlar, 
mensurar e utilizar, credita a si mesmo valor e poderio sobre todos 
os entes com que convive, sempre com a finalidade de produzir 
resultados e, assim, possivelmente gerar lucros. Mas é no âmbito da 
morte que o homem moderno deve viver exatamente por estar vivo, 
aceitando e agarrando-se à vida mais fortemente, porque fardo com 
o qual nos deliciamos. E, assim, inevitavelmente nos perguntamos:

Será que viver e morrer não será como 
experienciação, algo radicalmente insólito? 
Tão insólito que nem mais nos damos conta 
de sua presença irrefutável e inelutável. Tão 
insólito que se tornou banal. E, no entanto, 
é tão extraordinário a cada dia poder viver 
uma sempre nova vida, assim como a cada dia 
vivido poder mergulhar no mistério da noite! 
Será que há algo mais insólito? (CASTRO, 
2011, p. 8).

A vida se torna tão mais valorosa exatamente por cada 
momento ser inaugural e único porque vige na possibilidade de 
ser o derradeiro: momento insólito em que podemos reconhecer 
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a vida pela energia que, vibrando, comove e impele ao movimento 
de eterna procura. As últimas páginas do romance ecoam o 
grito que desafia a morte na energia e vigor do passo firme e 
decisivo de Bernard porque empenhado em seguir sendo humano. 
Na tenacidade angustiada que não se permite ceder frente ao 
intimidador vazio que essa inimiga traz, a obra woolfiana opera o 
canto de conquista histórica de não somente seis amigos, mas sim 
de toda a humanidade na temporalidade cujo fluxo contí�nuo de 
indagações culmina no teor cí�clico de toda procura; procura esta 
que se movimenta adiante, mas que também recua em vitalidade 
criativa e inaugural para retornar ao ponto inicial: curiosidade 
e angústia, impulsionando vida em uma sempre nova procura. 
A última frase do romance assim diz: “As ondas quebraram na 
praia” (WOOLF, 2011, p. 393). Um ciclo de um dia termina em sua 
completude para novamente começar do mesmo lugar em que 
sempre se esteve: o homem radicalmente posicionado enquanto 
humano, recobrando o fôlego para corajosamente continuar ek-
sistindo na travessia entre vida e morte.
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“um RAsto sInIstRo de sI”: fIguRAções do 
FANTáSTICO NO CONTO Cidade Líquida dE 

JOÃO TORdO

Victor Azevedo1

O medo já foi profundamente estudado, tanto como impulso 
humano, instinto natural, como objeto de estudo da historiografia, 
como figurado na obra de Jean Delumeau, História do Medo no 
Ocidente (2009).

Entretanto, cabe uma apreciação da relação do medo com o 
fantástico, gênero literário que possui inúmeras vertentes ficcionais. 
O que interessa pensar aqui é o efeito do medo na literatura 
contemporânea, particularmente, na literatura fantástica, onde o 
insólito é identificado como “ambiguidade narrativa” num “jogo do 
silenciado, do sugerido e do implicado como estratégia para ativar a 
cooperação interpretativa do leitor.” (HERRERO CECILIA, 2000, p. 214).

Para isso, retomam-se alguns estudos feitos acerca do medo, 
nos quais aparece um “rastro” do medo. Ou como neste trabalho se 
denomina “um rasto sinistro de si” (TORDO, 2012, p. 7).

A palavra “rastro” pode ser entendida como “vestí�gio deixado 
por alguém no seu caminho”, como “esteira ou reflexo deixado por 
qualquer coisa ao passar” ou como “aquilo que leva a alguém ou a 
algo; indí�cio, sinal.” Já a palavra “sinistro” tem sua raiz etimológica 
no latim sinistrum, que significava “esquerdo, que é do lado 
esquerdo, canhoto, desajeitado”. As significações, que chegam até 
os dias de hoje, são: “esquerdo, oposto a destro”, “que pressagia 
acontecimento infausto, agourento, funesto”, “que se deve temer; 
assustador, temí�vel” e “trágico”. (HOUAISS, 2009).

1  Especialista em Literatura Portuguesa e Literaturas Africanas de Língua 
Portuguesa pela UFRJ, atualmente, desenvolvendo pesquisa de Mestrado no 
Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da UFRJ sob a orientação da 
Profa. Dra. Carmen Lucia Tindó Secco.
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Assim, para definir a expressão “um rasto sinistro de si” optou-
se por “aquele que leva a si tragicamente”. O trágico aqui não é 
o conceituado por Aristóteles em sua Poética (1984). O trágico 
aristotélico é uma catástrofe que resulta de uma ação cujo efeito 
desastroso se desconhece. O trágico que se privilegia é o da tragédia 
grega, ontológico, resultante da excessividade do próprio ser 
humano. Aquele que é “a representação das emoções passionalmente 
suscitadas pelos eventos, e não a representação das ações 
logicamente concatenadas.” (SOUZA, 2010, p. 61).

Aristóteles, ainda, em sua Retórica (2005), está a falar das 
paixões ou disposições passionais ao opor a confiança (Θαρρς 
[tharros – coragem] ou Θαρσος [tharsos – valor]) ao medo (ϕοβος 
[fóbos]), assim como a “coragem” é uma virtude por oposição à 
“covardia”, que é um ví�cio. Ví�cio, para o filósofo grego, é tudo o que 
é excessivo no comportamento humano. Portanto, o medo está fora 
da lógica aristotélica e, de outra forma, é uma força da paixão que 
suplanta as ponderações da razão.

Já Montaigne, em seu Ensaios (1991), descreve o medo como um 
estranho sentimento, que torna insensatas as pessoas, que pode 
levar à loucura ou transformar. Nesse sentido, entende-o como um 
estado ambí�guo: ora, sob o seu efeito, se recobra a coragem; ora, 
mais importuno e insuportável que a própria morte, paralisa.

Freud, em seu ensaio intitulado O estranho, de 1919, destaca, 
primeiramente, seu interesse em, como psicanalista, pesquisar um 
certo aspecto da Estética, que ele considera como uma “teoria das 
qualidades de sentir”. Seu interesse é pelos impulsos emocionais, 
com dimensões volitivas. Não lhe interessa o que é encontrado, em 
geral, nos extensos tratados de Estética, que se preocupam com o 
que é belo, atraente e sublime. Mas aborda o tema do estranho como 
um sentimento oposto, como repulsa e aflição.

Freud parte de uma análise etimológica detalhada da palavra 
alemã unheimlich (estranho) em oposição a heimlich (doméstico, 
familiar). A princí�pio, conclui o pensador, tende-se a identificar o que 
é estranho como aquilo que não é familiar. Mas ele afirma que nem 
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tudo o que não é familiar é estranho. Embora algumas novidades 
possam ser assustadoras, nem todas são estranhas. “Algo tem de ser 
acrescentado ao que é novo e não familiar, para torná-lo estranho” 
(FREUD, 2011, p. 277).

No prefácio de sua Antología del cuento fantástico, Roger Caillois 
argumenta que o fantástico não resulta de uma técnica, não é um 
simulacro literário, mas um imponderável, uma realidade que, sem 
premeditação, acontece de repente, em um texto literário. Afirma 
ainda que “a literatura fantástica se situa repentinamente no plano 
da ficção pura. Ela é um jogo com o medo.” (CAILLOIS, 1970, p. 12).

Para Todorov, em sua Introdução à literatura fantástica, “o 
fantástico se fundamenta essencialmente numa hesitação do leitor 
[...], quanto à natureza de um acontecimento estranho.” (TODOROV, 
1992, p. 165-166). Essa hesitação se calca no que Jean-Paul Sartre, 
ao teorizar sobre o fantástico, em seu artigo “Aminadab”, identificou 
como único objeto do fantástico: o homem.

Não o homem das religiões e do 
espiritualismo, engajado apenas pela metade 
no mundo, mas o homem-dado, o homem-
natureza, o homem-sociedade, aquele que 
saúda respeitosamente o cortejo fúnebre 
à sua passagem, que se põe de joelhos nas 
igrejas, que marcha dentro do compasso 
atrás de uma bandeira (SARTRE, 2005, p. 
127).

Ou seja, o homem “normal”.
E é desse homem “normal”, com desejos e vontades, que o 

medo se apodera. “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” (1987, p. 1), afirma H. P. Lovecraft em seu ensaio 
intitulado O horror sobrenatural na literatura.

Em suma, o medo do desconhecido é um outro significado para a 
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expressão “um rasto sinistro de si” (2012, p. 7), que se encontra no 
conto Cidade Líquida, do autor português João Tordo.

E�  sob o signo da novidade que Tordo vem despontando como 
nome recorrente na literatura portuguesa contemporânea após 
receber prêmios literários importantes, como o José Saramago 
em 2009. O escritor publicou o conto Cidade Lí�quida, em 2012, 
encomendado que foi pelo jornal lisboeta Diário de Notí�cias (DN), 
para um projeto ambicioso, que procurou oferecer ao público leitor 
um vasto panorama do conto como gênero literário contemporâneo.

A trama é difí�cil de resumir. Narrada em primeira pessoa, a 
história é contada por um professor de filosofia, cujo nome não 
figura na narrativa, que parece ter uma obsessão por um cineasta 
(realizador) e seu respectivo filme, que dá nome ao conto. Boa parte 
da história é a descrição desse filme, cujos personagens/atores estão 
em situações que se entrecruzam com a realidade do texto.

Misto de argumento fí�lmico; certo tipo de capí�tulo de um 
livro por escrever; um relato testemunhal; talvez autoficção; ou 
até mesmo um gênero hí�brido literário, em que a proposta seja 
“presentificar” o “impresentificável”; fictí�cio e imaginário deixam 
o leitor à deriva em um mar de devaneios, fantasmagorias e não 
lugares do literário.

A narração se inicia com a explicação de como os dois 
personagens principais, o narrador inominado e o cineasta Roque 
dos Santos, se conheceram e, de como, imediatamente, se tornaram 
í�ntimos, após passar uma “tarde inteira a beber”, e o narrador 
decidiu separar-se da mulher.

Nos meus últimos dias em casa com a mulher 
que deixou de ser minha lembrei-me, em 
diversas ocasiões, de Roque dos Santos. 
Tínhamo-nos conhecido em Veneza, no 
princípio do Verão, num restaurante à beira 
da água. Eu apresentara-me descaradamente; 
ele, debruçado sobre o esparguete com 
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anchovas, respondera com educação. Depois 
passámos uma tarde inteira a beber e, no 
final, reflectindo nas coisas que com ele 
descobri, decidi separar-me. Essa história 
existe e está contada algures, num molho de 
papéis perdidos. (TORDO, 2012, p. 6).

Vale ressaltar que, durante a promoção de lançamento do conto 
no sí�tio do jornal, o escritor João Tordo deu uma entrevista em 
forma de ví�deo em que afirma que as personagens de Cidade Líquida 
eram recuperadas de outro conto de sua autoria chamado Águas 
Passadas. Contudo, o narrador do conto dá ao leitor essa informação 
quando diz que “essa história existe e está contada algures, num 
molho de papéis perdidos.” (TORDO, 2012, p. 6).

Ora, se o conto anterior existe realmente, ou não, só o escritor 
pode esclarecer. O que se confundem na ficção são as vozes do 
autor e do narrador, que enlaçadas, escamoteiam a verdade que 
se possa vir a buscar. Esse recurso estilí�stico é próprio da escrita 
contemporânea, quando, nas palavras de Ricardo Piglia “o conto 
é construí�do para revelar artificialmente algo que estava oculto” 
(PIGLIA, 2004, p. 94), sem, na verdade, o fazer.

As aparições fantasmagóricas sugerem uma dualidade. O termo 
fantasma já carrega em si uma dualidade lexical. A palavra vem 
etimologicamente do grego phantázein que significa “fazer ver, 
mostrar”. Segundo Roberto Vecchi, em artigo sobre fantasmas 
imperiais, o duplo sentido do vocábulo se faz ver melhor em francês 
quando, para a noção tradicional fantasma, de espectro, o termo é 
fantôme; e para a significação de uma imagem ilusória, fantasia, 
ficção, o termo é fantasme (VECCHI, 2003, p. 189). Esse duplo 
fantasmagórico está presente no trecho a seguir:

[...] eu via-o em toda a parte, destacado, como 
uma coisa iluminada no meio de um corredor 
escuro. Via-o na esquina e no café; via-o 
no metropolitano e na barbearia. Um dia 
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acordei de manhã e vi-o no espelho na minha 
casa de banho. O meu coração saltou e disse 
um palavrão. [...] No espelho estava apenas 
eu, ou a minha imagem, porém, durante a 
fracção de um momento, esta parecera estar 
sobreposta por outra, um rosto sobre o meu 
rosto, ou o meu rosto sobre uma sombra 
que habitava o espelho do outro lado. Roque 
tinha estado ali durante um fugaz momento 
e, depois, desaparecera deixando um rasto 
sinistro de si mesmo. (TORDO, 2012, p. 6).

O traço imaginário e/ou fantasmático apresentado pelo narrador é 
na forma de rastro. Para Paul Ricoeur, em sua obra Tempo e Narrativa, 
os rastros são vestí�gios duma passagem que permanecem como 
restos e remetem para dois registros temporais heterogêneos. Por 
um lado, para poder funcionar como substituto, um rastro deve ser 
um signo deixado por alguma coisa, sendo algo presente cujo contexto 
passado não existe mais; por outro lado, o rastro existe apenas para 
quem considera tal sinal como signo presente de uma coisa ausente, 
como vestí�gio de uma passagem que também não existe mais. 
Assim, seguir um rastro e resgatá-lo, significa efetuar a mediação 
entre o não mais da passagem e o ainda do signo: o passado não é 
só negativamente o que acabou, mas o que foi e que, neste sentido, é 
preservado no presente (RICOEUR, 1997, p. 200-209).

Assim, o conto explicita o duplo movimento da memória da noção 
de rastro, em que a volição se faz presente, no trecho a seguir:

[...] a memória sofre distorções 
incompreensíveis mesmo para aqueles que 
se consideram sãos [...] e que essas distorções 
reforçam apenas o sentimento de que a vida é 
uma ficção escrita diariamente na qual tudo 
se torce e retorce de acordo com a vontade de 
alguém. [...] Se o homem busca a verdade e no 
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interior do homem habita a verdade, então 
no interior do homem existe também uma 
cortina que a oculta. (TORDO, 2012, p. 7).

A expressão “cortina que [...] oculta [a verdade]” parece remeter-
se a Lethe, ou ao esquecimento, de que fala Jean-Pierre Vernant 
ao ressaltar que “o poder de rememoração é [...] uma conquista” 
(VERNANT, 1973, p. 72), visto que, como figura na República de 
Platão, após beber a água do rio da planura do Letes, esquece-se de 
tudo (PLATA� O, 1993, p. 499, 500). Portanto, para o pensador francês 
o esforço da rememoração é “a conquista da sabedoria.” (VERNANT, 
1973, p. 100).

A sabedoria não é suficiente diante do grande paradoxo do 
narrador contemporâneo. Para Theodor W. Adorno, em seu 
ensaio sobre a Posição do narrador no romance contemporâneo, o 
paradoxo é ter de narrar e não poder narrar, ante a experiência de 
horror que impossibilita a quem quer que seja de narrar as ações, 
os acontecimentos. O subjetivismo, que não mais admite a matéria 
intransformada, solapa o mandamento épico da objectualidade 
(materialidade). (ADORNO, 1984, p. 269).

Com isso, o escritor tem de recorrer à reminiscência, pois é a 
partir da experiência enquanto extensão da memória que parece 
criar possibilidades de ultrapassar os limites da percepção e da 
narração. “A arte de narrar é uma arte da duplicação; é a arte 
de pressentir o inesperado; de saber esperar o que vem, ní�tido, 
invisí�vel”, segundo Ricardo Piglia (2004, p. 114).

O duplo surge na ficção de Tordo também com a construção do 
personagem Roque dos Santos – obsessão do narrador-filósofo, 
que surge em aparições fantasmagóricas no espelho da casa de 
banhos ou “em toda a parte” (TORDO, 2012, p. 6); ou ainda quando 
o narrador descobre certa semelhança entre Roque e o ex-Beatle 
George Harrison, depois de assistir a um documentário longuí�ssimo 
sobre a banda inglesa.

Roque é um personagem que tem atitudes inesperadas em uma 
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reunião em sua casa, para a qual convidou o narrador-filósofo a 
assistir a exibição de seu filme, O Homem da Linha Eléctrica. O 
anfitrião se tranca no armário do quarto, onde permanece fumando, 
escondido, esperando que o encontrem.

Não fosse para Bachelard, “o espaço interior do armário [...] um 
espaço de intimidade, um espaço que não se abre à toa.” (1984, p. 
248), o armário é um elemento repleto de significados, dos quais se 
destaca a similitude com a memória (p. 249).

Com esse indiciário, segundo o filósofo francês, “descobriremos que 
certos devaneios têm um destino estético bastante regular. Tal é o caso 
do devaneio diante do reflexo das águas.” (BACHELARD, 1989, p. 28).

A imagem do reflexo das águas retorna à regularidade das 
similitudes encontradas no texto, tais como: o tí�tulo do conto e o 
tí�tulo do filme Cidade Lí�quida; o cenário desse filme ser o mesmo local 
em que houve o primeiro encontro entre o narrador e o personagem 
Roque dos Santos, em outro tempo; a obra passa a ser um conto que 
a certa altura se torna um argumento cinematográfico, quando o 
narrador passa a descrever as cenas, os planos de filmagem e as 
rubricas do roteiro; a relação de perseguição entre os protagonistas 
do filme, nomeados como José e Teresa, e os personagens principais 
do conto, o narrador e Roque dos Santos; e, por fim, “tal como Teresa” 
Worthless, fantasmagórica, a mulher do narrador “era uma ilusão 
da realidade, uma inconsistência; um equí�voco no frágil tecido das 
coisas.” (TORDO, 2012, p. 11).

O narrador-filósofo ao reconhecer o olhar da atriz Teresa 
Worthless numa mulher sentada no sofá da sala de Roque dos Santos 
pensa ter visto o real. Mas, logo após se descobre fantasmagórica 
a figura da mulher, visto que Teresa havia morrido de “cancro 
do pulmão” (TORDO, 2012, p. 10). A inconstância de tempos na 
narrativa produz um efeito de sonho para os acontecimentos. A 
passagem do tempo é descrita pelo narrador com forte significação 
memorialí�stica benjaminiana, como se pode ver no texto: “[...] tudo o 
resto mudara nela, como se o tempo fosse uma onda catastrófica de 
detritos que cortam e rasgam” (TORDO, 2012, p. 9).
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Nesse sentido, a partir do olhar que lembra Teresa Worthless 
se pode detectar a inscrição de traços da função operatória que 
constitui a dinâmica memorialí�stica de que fala Henri Bergson:

Supõe-se [...] que a percepção presente vá 
sempre buscar, no fundo da memória, a 
lembrança da percepção anterior que se 
assemelha: o sentimento do déjà vu viria de 
uma justaposição ou de uma fusão entre a 
percepção e a lembrança. (BERGSON, 1990, 
p. 71).

E é nessa tensão entre perceber e lembrar que o texto de 
João Tordo se firma como composição contemporânea, em que 
a estratégia discursiva da ambiguidade ontológica, narrativa, 
perceptiva e interpretativa, impregna todo o universo do relato 
e torna mais ativa a participação do leitor. O leitor que deixa um 
rastro sinistro de si. Aquele que leva a si tragicamente e que tem 
medo do desconhecido. E isso reside no encanto da leitura do relato 
fantástico.
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leques do mAl: A coquete e o unCanny NO 
ROmANCE INgLêS OITOCENTISTA

Débora Souza da Rosa1

Da construção do mito burguês do Anjo do Lar nascem ou são 
categorizados os mitos rivais, como o da coquete, o da femme 
fatale, o da mulher caí�da, o da mulher dominadora. Opõe-se o Anjo 
às demais sereias: qualquer desvirtuação é uma contaminação do 
modelo prescrito e, por consequência, do sistema capitalista do qual 
ele surgiu e que é por ele corroborado.

Segundo Michel Foucault (1998), a sexualidade não é reprimida, 
pois não há uma sexualidade apriorí�stica, absoluta. Existem 
discursos de sexualidade, e o construí�do quando da ascensão da 
burguesia enquanto classe dominante e a partir daí� reforçado 
envolve a remodelação do conceito de famí�lia, que passa a significar 
a famí�lia nuclear burguesa composta por marido, esposa e filhos – 
uma célula reduzida se comparada ao conceito mais abrangente de 
famí�lia que a precedeu e tendo por base laços sanguí�neos e afetivos. 
“[O] lócus obrigatório dos afetos, sentimentos e amor” (FOUCAULT, 
1998, p. 108). Lócus de afetos, lócus do sagrado. O descanso do 
guerreiro, do capitalista que se lança à esfera pública na luta pelo 
sustento num mundo em franca mudança e norteado pelo mérito, 
onde as fortunas e os destinos são móveis, não mais determinados 
pelo nascimento, pelas origens servis ou nobiliárquicas.

Qualquer sugestão de corrupção moral desse santuário sagrado 
em que nada resplandece mais do que a figura da angélica mãe e 
esposa é pouco menos que criminosa, pois a lógica selvagem de 
mercado não pode intervir na esfera privada. O profano do mundo 
dos negócios não pode interferir inclusive na temporalidade do 

1  Doutoranda em Literatura Comparada pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro e bolsista do CNPq.
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sagrado, pois enquanto a esfera pública corre linearmente com sua 
trajetória de sucessos, insucessos, ascensões e declí�nios, no interior 
do lar o tempo é circular, criando a ilusão de estagnação; impera a 
lógica da imanência do sagrado, tudo se repete, tudo é seguro, pode-
se contar com a ordem, com o afeto estável e inquestionável da santa 
doméstica. De fato, a ordem do mundo civilizado parece depender 
em grande parte da preservação da honra de suas mulheres.

A coquete é talvez o mais perigoso desses construtos 
socioculturais, desses mitos de feminilidade, pois ela é a única a não 
ser excluí�da do sistema, funcionando quase como um aperitivo mais 
apimentado dos entretenimentos burgueses de todos os dias. Seu 
desejo dinâmico e espaçoso não somente contribui para a lógica do 
mercado, reforçando o consumismo como uma garota propaganda 
de roupas e acessórios, como definidora de modas e tendências, 
mas também para o dinamismo das relações amorosas, para a 
corte, a conquista. Ousada, ela manipula afetos e ultrapassa limites, 
mas de um modo sutil, com pegadas macias, discretas, de modo 
tal que tantas vezes alarga as fronteiras das interdições sociais, 
conquistando maiores espaços de atuação para as mulheres como 
um todo. Assim, ela abre os caminhos para os Anjos e flexibiliza 
sua moral rija, lubrificando as engrenagens caducas do sistema 
para que se torne minimamente possí�vel a corte amorosa em 
tempos de profundas contradições em que, a obsessão com a honra 
e com o dever confronta a inovadora ideia de livre escolha conjugal 
que acompanha o discurso liberal como um todo. Em tempos 
extremistas em que, desejosa de estabilidade polí�tica, a burguesia 
agarra-se a princí�pios de fixidez diretamente contrários aos 
movimentos imprevisí�veis de mercado por ela mesma preconizados.

Segundo Freud,

[a]contece com frequência que os neuróticos 
do sexo masculino declaram que sentem 
haver algo estranho no órgão genital 
feminino. Esse lugar unheimlich, no entanto, 
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é a entrada para o antigo Heim [lar] de todos 
os seres humanos, para o lugar onde cada 
um de nós viveu certa vez, no princípio. Há 
um gracejo que diz ‘O amor é a saudade de 
casa’; e sempre que um homem sonha com 
um lugar ou um país e diz para si mesmo, 
enquanto ainda está sonhando: ‘este lugar 
é-me familiar, estive aqui antes’, podemos 
interpretar o lugar como sendo os genitais da 
sua mãe ou o seu corpo. Nesse caso, também, 
o unheimlich é o que uma vez foi heimisch, 
familiar; o prefixo ‘un’ [‘in-‘] é o sinal da 
repressão. (FREUD, 2006a, p. 262).

Em seus estudos sobre o “estranho” (heimlich/unheimlich), Freud 
percebe que heimlich significa o mesmo que o seu oposto, unheimlich, 
em seu sentido de “tudo o que deveria ter permanecido secreto 
e oculto mas veio à luz” (2006a, p. 243). E aparentemente não há 
objeto que mais excite o sentimento de heimlich/unheimlich do que 
o corpo feminino – representado como o desejo puro na femme 
fatale, como o componente cí�clico da vida humana que contrapõe 
o progresso linear infinito com a certeza do eterno retorno que 
conduz à morte. A mulher não-domesticada constitui uma ameaça, 
portanto, porque seu corpo inspira o desejo do retorno a esse 
estágio anterior da vida que nada mais é, em última análise, do que o 
estado inorgânico da matéria, a não-existência. Em “A pletora sexual 
e a morte”, de sua obra O erotismo, o filósofo Georges Bataille explica 
a relação entre desejo e morte na concepção de que o orgasmo (la 
petite mort) é a experiência humana mais próxima em vida do 
rompimento da descontinuidade, relance de continuidade do ser – 
e sua busca, em última instância, portanto, uma pulsão de morte. 
Porque, como Freud teorizou em seu artigo Além do Princípio do 
Prazer, as pulsões de vida e de morte operam complementarmente 
no ser. O próprio impulso criativo é uma ambição de permanência 
motivada pela consciência da inexorável ruptura.
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A femme fatale, como o próprio nome anuncia, é o estágio 
final dessa metamorfose do corpo feminino promovida pela 
radicalização do medo e da repressão nas sociedades vitorianas. 
Ela é “comprovadamente” fatal. Por isso mesmo, contudo, mais 
facilmente identificável e ostracizada, como vemos na última fase 
de Becky Sharp, em Vanity Fair (1848), de William Thackeray, depois 
que a anti-heroí�na é flagrada pelo marido em posição suspeita com 
seu admirador, Lorde Steyne.

O que distingue a coquete da mulher caí�da (que pode conservar 
uma moral ainda mais severa do que a do Anjo) ou da femme fatale 
é a aparência de virtude. A coquete pode flertar e explorar todos os 
limites de sua coquetterie (arte de agradar), pode até mesmo arriscar-
se em incursões amorosas ilí�citas, contanto que não seja descoberta 
– como Becky acaba sendo e tantas outras, cedo ou tarde. Porque ela 
se conserva um personagem dúbio, meio anjo, meio demônio, é tão 
mais perigosa: parece domesticada, não pode ser expulsa e os anjos 
têm de com ela conviver, está sempre ali, no limiar dos segredos, 
insinuando o caos, convidando à transgressão, despertando o desejo, 
desbaratando a linearidade da vida pública, a imanência sagrada 
do lar. Tudo isso faz ela no ponto-cego da moralidade burguesa, 
esquivando-se dos escândalos irreparáveis. “Nós sofremos ao sermos 
descobertos e ante a ideia da humilhação e punição, mas o mero senso 
do erro torna um número muito reduzido de pessoas infelizes na Feira 
das Vaidades” (THACKERAY, 1994, p. 406).

Pobre e desprotegida no mundo, Becky faz uso de sua sagacidade 
desde o iní�cio do romance para agradar as pessoas certas e ascender 
em seus cí�rculos sociais. Ela culpa a pobreza pela sua compulsão 
pelos prazeres da sociedade, por festas, luxos e admiradores, mas 
quando passa um perí�odo tranquilo entre os familiares do marido 
em Queen’s Crawley ela transfere a culpa para a sua inteligência 
(brains) pelo fastio que aquela vida bucólica no campo lhe propicia. 
Todo o resto do mundo é composto de tolos e o coquetismo é a arte 
de tirar-lhes proveito para ostentar uma vida luxuosa ainda que 
severamente endividada.
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Ela seduz primeiramente a própria Amelia, a personagem que 
mais claramente encarna o Anjo no romance – embora o narrador 
ironize sua teimosia autodestrutiva e seu puritanismo cruel. Depois, 
o irmão de Amelia, Joseph Sedley, a famí�lia toda, e, mais adiante, 
o pretendente e futuro marido de Amelia. E�  este último, George 
Osbourne, que atrapalha os planos de Becky de casar-se com Joseph, 
depois do que ela se emprega como preceptora na casa dos Crawley 
– onde, por fim, conquista o filho mais novo, Rawdon, com quem se 
casa. Tenta flertar com William Dobbin, amigo fiel de Osbourne, mas 
este é o mais reto dos personagens e nutre uma paixão platônica 
duradoura por Amelia. Ele é o único a resistir aos encantos de Becky, 
que continua sua carreira coquete – ou ainda melhor a intensifica 
após o casamento – quando são principalmente as suas artes de 
agradar e bajular que garantem a casa cheia de admiradores que 
perdem fortunas ao experiente Rawdon Crawley na jogatina e 
que incluem o casal em todos os cí�rculos sociais de prestí�gio. Seu 
principal objetivo é tornar-se uma “dama respeitável”, e não é, de 
fato, uma coquete vulgar, mas de gostos e aparência refinada que 
chega a receber o “selo de mulher honesta” por sua introdução 
na corte de George IV, pois “o Lorde Chamberlain dá-lhes um 
certificado de virtude” (THACKERAY, 1994, p. 458). Ocorre, porém, 
que Becky concentra suas expectativas de respeitabilidade na 
situação financeira e no prestí�gio social, levando sua obsessão por 
uma ascensão de fachada às últimas consequências – ao flagrante 
que terminará sua “carreira” meramente coquete, aprisionando-a ao 
estigma da mulher caí�da.

Toda vez que sua vida encontra algum equilí�brio, ela se enfastia 
e incorre em novas seduções e intrigas, alimentadas pelo poder 
ambivalente do coquetismo – um poder que transgride, mas ao 
mesmo tempo legitima o discurso falocêntrico dominante, ao 
mesmo tempo empoderador e castrador em sua conformação 
aos ditames da opinião pública (Sobre isso, inclusive, o narrador 
afirma sarcasticamente que todos sabem com que opinião vai a 
Feira das Vaidades quando há qualquer dúvida sobre a moral de 
alguém [THACKERAY, 1994, p. 539]). O verdadeiro poder de Becky 
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está na preservação da ambiguidade, no modo como mantém em 
dúvida a maioria dos outros personagens acerca de sua inocência 
e em como restitui a dúvida repetidamente ao longo da narrativa, 
quando parece não haver mais saí�da, quando sua culpa parece estar 
evidente. Durante muito tempo é assim que ela engana a amiga 
Amelia, o irmão desta, Jos, seu cunhado Sir Pitt e a esposa Lady Jane, 
o próprio marido Rawdon e o filho.

Amelia só aceita as vicissitudes da companheira até quando esta 
flerta abertamente com seu marido, roubando-lhe as atenções; e 
então a acusa diretamente de seduzi-lo, imputando-lhe adultério 
quando só poderia comprovar coquetismo. Osbourne é o dândi 
vaidoso que se deixa manipular por Becky, mas que, pela pura 
vaidade que permeia todo o espetáculo de fantoches do romance, 
deixa-se manipular por ela e passa a desprezar a esposa, esgotando 
seus recursos financeiros na vida boêmia ao redor da coquete antes 
de morrer na guerra.

Diferentemente de Osbourne, Sir Pitt acredita na inocência de 
Becky até o fim, de modo que, para manipulá-lo, ela reforça a aparência 
de inocência e no final ainda tenta preservá-la apresentando como 
desculpa para a sedução do Marquês de Steyne seu desejo de elevar 
socialmente a posição da famí�lia – inclusive a dele, seu cunhado.

Ao longo de todo o romance, Becky defende seu coquetismo como 
uma carreira, um mal necessário entre os menos afortunados à 
prosperidade. Ela e o marido formam uma dupla de oportunistas e ele 
em grande parte condescende com as artes dela, movido pelo mesmo 
objetivo e confiante de sua virtude. Em Vanity Fair fica evidente 
a relação entre a coquete e o consumismo e a competitividade 
capitalistas no modo como Becky se propagandeia e se vende de 
diversas formas – sua aparência, sua companhia, sua influência, sua 
beleza e atributos – jamais, porém, sua virtude a olhos vistos, e está 
aí� a sua diferença para outras figuras similares que surgiriam a partir 
da queda definitiva dos impérios, da ascensão da Nova Mulher.

Para a maioria de seu público masculino e mesmo para o leitor 
que se deixa levar pelo aspecto lúgubre de sua dança pagã, Becky 
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desperta o heimlich/unheimlich cada vez que deixa entrever, sob a 
placidez de seu porte aristocrático, a natureza bestial da sereia. 
Depois de afirmar sardonicamente que tentara conformar-se à moda 
da época em apenas sugerir, mas nunca falar diretamente dos ví�cios 
mundanos, pois “há coisas que fazemos e conhecemos perfeitamente 
bem na Feira das Vaidades, mas das quais nunca falamos,” 
(THACKERAY, 1994, p. 20) o narrador apresenta extensamente a 
natureza de Rebecca Sharp:

Ao descrever esta sereia cantando e sorrindo, 
seduzindo e adulando, o autor, com modesto 
orgulho, pergunta a seus leitores por todos 
os cantos se alguma vez se esquecera das 
regras da civilidade e mostrara a cauda 
horrenda do monstro sobre as águas. Não! 
Aqueles que quiserem podem espiar sob 
as águas que são bastante transparentes 
e vê-la serpenteando, diabolicamente 
horrível e pegajosa, batendo-se entre ossos 
ou enroscando-se em corpos: acima da 
água, porém, pergunto eu, não se manteve 
tudo respeitável, agradável e decoroso, e 
tem qualquer um dos mais aborrecedores 
moralistas da Feira das Vaidades o direito de 
gritar ‘dê o fora’? Quando, todavia, a sereia 
desaparece e mergulha nas profundezas, 
até onde estão os homens mortos, a água 
naturalmente fica turva sobre ela e é 
trabalho perdido concentrar-lhe o olhar 
curioso. Elas figuram belas sobre uma rocha, 
vibrando suas harpas, penteando seus 
cabelos e cantando, e acenam-lhe para que 
se aproxime e lhes segure o espelho. Mas 
quando elas se afundam em seu elemento 
nativo, acredite que essas sereias não estão 
aprontando nada de bom e o melhor é que 
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não examinemos as demoníacas canibais 
marinhas que se refestelam e banqueteiam 
com suas miseráveis vítimas. Assim sendo, 
quando Becky está fora do caminho, esteja 
certo de que ela não se ocupa de coisas 
particularmente boas e que quanto menos 
tratar-se de suas atividades, melhor. 
(THACKERAY, 1994, p. 620-1).

Apesar de tratar nesta passagem da fase em que Becky já é 
uma mulher caí�da, a ambiguidade está presente – embora de modo 
menos contrastante – em outras cenas como uma de flerte com 
Lordee Steyne em que as flores espalhafatosas do sofá contrastam 
com o vestido rosa e com os belos braços e ombros semicobertos por 
uma echarpe, e em que deixa ver o pezinho coberto pela mais fina 
seda e a mais fina sandália (p.361). Tudo insinuado, semirrevelado, 
convidativo, a lascí�via ocultada pelo luxo fino das sedas. “[T]oda vez 
que a pobre moça aguardava vossa senhoria [o marquês de Steyne], 
seu traje era preparado, seus cabelos em perfeita ordem, seus lenços, 
aventais, echarpes, chinelinhos marroquinos e outros artifí�cios 
femininos arrumados, e ela se sentava de modo natural e agradável 
para recebê-lo” (p. 465).

O próprio filho a ama mais que tudo, embora seja desprezado e 
mesmo agredido por ela quando ousa interromper seus prazeres, 
e a enxerga como um ser etéreo, é atraí�do pelas cantorias da ninfa. 
Sobre a voz de Becky, Lorde Steyne brinca com ela que sua esposa 
lhe disse que ela tem uma voz de anjo; afirma ele, porém, que 
existem dois tipos de anjo, cada qual encantador ao seu modo (p. 
475) – ela, portanto, um anjo falso, mascarado e insólito em suas 
misturas. Tão insólito que Lorde Steyne conclui que o “talentoso 
demoniozinho” é “uma atriz esplendorosa” que “vence todas as 
mulheres que [ele] já viu em toda a sua vida bem vivida. Elas são 
bebês quando comparadas a [Becky]. Eu mesmo sou um novato e um 
tolo em suas mãos – um tolo velho. Ela é insuperável em mentiras” 
(THACKERAY, 1994, p. 506). Mesmo as outras mulheres que formam 



77<< sumário

o que o narrador chama de “Inquisição Feminina” (p. 604) acabam 
iludidas e atraí�das pelo canto da sereia, como o caso da própria 
esposa de Lorde Steyne.

Além de sereias, ninfas, fadas, vampiras e demônios – figuras 
femininas tí�picas da rica imagética literária vitoriana –, Becky 
é comparada à Dalila no esgotamento da energia vital pelo qual 
passa o marido ao seu lado (p. 441). Seu próprio nome, Rebecca, 
revela uma tendência destacada pelo crí�tico John Reed em sua obra 
Victorian Conventions de se batizar figuras femininas destrutivas 
com nomes do Antigo Testamento e figuras angélicas com nomes 
de personagens medievais – santas cristãs, em sua maioria. 
Segundo ele, o Antigo Testamento é suspeitosamente liberal para 
as sensibilidades vitorianas, com figuras femininas sedutoras e 
poderosas como Judite, Dalila, Jezebel, Bathsheba, Salomé.

Em Genealogia da Moral, Nietzsche tratou a moral como uma 
contranatureza e o deus judaico-cristão como a justificativa dessa 
negação da vida – que é compreendida como vontade de poder, de 
superação. Já com o Judaí�smo, prevalece a moral escrava sobre a 
guerreira – inclusive historicamente. O Cristianismo assumiria 
o discurso e aprofundá-lo-ia com a radicalização dos dualismos, 
a polarização de bem e mal. Racionaliza-se ainda mais com a 
Reforma que condena a maior parte das práticas herdadas do 
paganismo, consideradas a partir de então satânicas – reduzindo 
a religião a um severo asceticismo e seu discurso agora traduzido 
para o vernáculo em algo mais consistente e controlável, e 
por isso mesmo mais teológica e psicologicamente limitado. E�  
como se a civilização ocidental fosse formando aos poucos um 
superego coletivo, adquirindo o princí�pio de realidade e, com isso, 
interiorizando melhor a consciência da morte – tanto mais porque 
o autoproclamado filho de Deus adiara para o pós-morte a plena 
realização humana. O homem toma consciência de sua incompletude 
e aceita o adiamento, conformando-se, submetendo-se – o que, para 
Nietzsche, implica a transvaloração do bom para o mau, do forte 
para o fraco, na lógica do ressentido.
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A vontade de potência vê-se realizada nas epopeias antigas; o 
Super-Homem nietzschiano, nos heróis gregos. O próprio judaí�smo 
ainda apresenta um deus forte que absorve transgressões e promete 
um messias guerreiro e libertador. Numa era de contenções como 
a vitoriana, as pulsões de vida que comunicam esse passado de 
idealizada potencialização do ser são reprimidas e retornam de 
variadas maneiras com seu aspecto familiar/não-familiar. A coquete 
literária funciona aqui, portanto, como o duplo do anjo e da própria 
autoimagem da sociedade burguesa, e nela são projetadas as 
potências (criativo-destrutivas) do ser.

E�  apenas quando se confronta o último estágio da trajetória 
de Becky – ou da revelação de seu caráter – que se justifica o 
sentimento de estranheza, de heimlich/unheimlich provocado 
pelas suas ambiguidades ao longo de toda a narrativa. Não que 
lhe explique a sensação, pois por mais que o pavor final de Jos seja 
justificado pelo seu provável assassí�nio, o terror geral incitado 
pela femme fatale ultrapassa explicações racionais. “Ela me mataria 
se soubesse [que eu voltarei à I�ndia]. Você não sabe que mulher 
terrí�vel ela é, disse o pobre desgraçado” (THACKERAY, 1994, p. 671). 
Por mais que a promessa de morte confirme o aspecto arquetí�pico 
de Becky Sharp, o certo é que a coquete vitoriana e seu desejo 
espaçoso sinalizam de diversas maneiras ao longo de grande parte 
dos romances sua cauda pegajosa por debaixo das águas. Como diz 
o narrador, é aquilo que todos sabem e experimentam, mas sobre 
o que todos calam: a aterrorizante vagina que a todos devora com 
seus tentáculos, sugando a vida de suas ví�timas com seu espí�rito 
guerreiro, mesmo bárbaro, que triunfa sobre os ressentidos 
prisioneiros do deus cristão e do vácuo por ele deixado no ceticismo 
ocidental iluminista que se preencheu da espartana moralidade 
burguesa. Este princí�pio feminino difere bastante do representado 
pelo herói grego, em seu universo ordenado e completo: a potência 
pode ser equivalente, mas o mito da femme fatale é recorrentemente 
aterrorizante na literatura vitoriana.

A coquete é o duplo mais contido, mas talvez por isso mesmo 
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mais eficaz do anjo. Até mesmo do ponto de vista sociológico, 
ela é a perfeita definição do familiar/não-familiar, pois é a figura 
transgressora doméstica que desperta desejos, vontades de 
poder, pulsões de vida adormecidas, reprimidas, que empodera o 
feminino por meio da aparente submissão. O narrador fala repetidas 
vezes ao longo do romance de como a mulher é educada para ser 
mártir altruí�sta e de como essa imposição alimenta hipocrisias 
– “não quero dizer em suas meras coquetes, mas em seus modelos 
domésticos e paradigmas de virtude feminina” (p. 155). Ele parece 
compadecer-se dos sofrimentos de Amelia, mas sua encarnação 
perfeita do ressentido de Nietzsche fundamenta-se na afirmação 
de força numa resignação quase masoquista que resulta cruel a 
si mesma e especialmente a seu fiel admirador, Dobbin – que lhe 
dedica toda a juventude em troca de migalhas de afeto. O mais cruel 
é, afinal, o ressentido, que converte toda pulsão de vida em pulsão de 
morte, que se empodera de sua própria autodestruição.

Ao final, porém, é a feminilidade poderosa de Becky que sopra o 
princí�pio criativo necessário para animar a estrutura enrijecida de 
Amelia: ao contar do bilhete adúltero que Osbourne lhe escrevera 
antes de partir para a sua morte no front, ela libera a antiga amiga 
do apego à lembrança do marido, o que enfim a faz voltar-se para 
Dobbin. Assim como em O Leque de Lady Windemere (1892), de 
Oscar Wilde, a coquete salva o anjo espartano ao lubrificar-lhe as 
estruturas enferrujadas pela moral. Em Wilde, porém, exatamente 
devido ao seu momento histórico posterior, a coquete é uma 
potencial mulher caí�da, pois o que a salva é apenas seu segredo, e, 
por ser mãe do anjo em questão, Lady Windemere, ela sacrifica 
a própria reputação pela da filha. Também Rosamond Vincy, em 
Middlemarch (1872), sacrifica sua honra para salvar a de William 
Ladislaw aos olhos de sua amada Dorothea. Em todos os casos, o 
ato cristão talvez seja o único instante de fraqueza dessas coquetes, 
mas é também o instante de aproximação entre o ser e seu duplo, 
o instante de transmissão de uma vitalidade oculta aos anjos – no 
sentido do princí�pio feminino, trata-se de um avanço. Aliás, é no 
trajeto da coquete para a femme fatale que a mulher despoja-se de 
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sua aparente fraqueza para abraçar toda a vontade de poder do 
feminino, como uma bruxa que revela seus poderes e será queimada 
viva por eles. E�  a sereia que se deixa submergir e ser engolida pelas 
águas misteriosas, sendo essa força ainda estranha (unheimlich), sua 
linguagem não-racional ainda silenciada no discurso dominante.

A coquete desperta o estranhamento familiar/não-familiar 
estudado por Freud, portanto, quando dá a entrever sob a superfí�cie 
das águas uma força do feminino que – jamais expressa na ordem 
falocêntrica em todo o seu potencial – desperta o terror no homem 
vitoriano, fazendo-lhe regredir a medos milenares, a imagens 
uterinas de conforto e desconforto, de fascí�nio e repulsa, num 
irresistí�vel convite de morte.
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humAno consumIndo humAnos: PAtRIck 
bAtemAn e suAs vítImAs como meRcAdoRIA 
Em O PsiCOPata ameriCanO, de bRet eAston 

ELLIS

Luciano Cabral1

Apesar da presença de um assassino em série e de um detetive 
no romance do escritor americano Bret Easton Ellis, O Psicopata 
Americano não é um arquétipo de histórias detetivescas (se visto 
como gênero policial, ele frustrará seus leitores profundamente). 
Patrick Bateman, o protagonista narrador, não está sendo 
procurado, não se esconde ou sequer esconde os crimes que 
pratica. Ele é, a um só tempo, jovem, bonito, rico, educado, racista, 
misógino, violento e canibal. Suas ví�timas são, em sua maioria, 
negros, imigrantes, mulheres e prostitutas. Seus assassinatos são 
descritos detalhadamente, assim como são descritos, em longas e 
quase intermináveis listas, todos os produtos que possui. Em meio a 
restaurantes e festas, torturas surpreendentes e listas enfadonhas, 
Patrick Bateman torna-se a metáfora brutal do ethos consumista. 
Vendo-o menos como um assassino imoral e mais como o resultado 
de uma sociedade largamente baseada no consumo, este artigo 
pretende analisar o personagem autodiegético de O Psicopata 
Americano em sua busca desesperada por consumir mercadorias e 
humanos.

No canto III do Inferno, em A Divina Comédia, os poetas Virgí�lio 
e Dante estão diante da entrada do inferno quando se deparam 
com uma inscrição terrí�vel em letras escuras acima do portão: 
“Perca toda a esperança aquele que aqui entrar” (ELLIS, 2011, p. 
11). Dante, preocupado e confuso com o que acabara de ler, pede a 

1  Mestrando em Literaturas de Língua Inglesa e bolsista CNPq. 
(lucianocabraldasilva@gmail.com).



82<< sumário

Virgí�lio para que interprete a escritura. Este o explica que o local é 
destinado àqueles que, em vida, não mereceram nem louvor e nem 
censura, como também aos que nem aceitaram e nem negaram Deus. 
Recusadas pelo céu e pelo inferno, este “eterno purgatório” seria o 
angustiante destino daquelas almas que “no mundo, o nome seu não 
deixou traça” (ALIGHIERI, 1955, p. 33); daqueles que, em momento 
algum da vida, fizeram algo digno de ser lembrado ou vangloriado.

E�  com esta mesma inscrição que o romance O Psicopata Americano 
é iniciado. Patrick Bateman está dentro de um táxi (dirigido por um 
motorista negro não americano), com seu amigo Timothy Price, no 
instante em que esta sentença, “em letras cor de sangue na parede 
do edifí�cio do Chemical Bank, próximo à esquina da Rua Onze com 
a Primeira Avenida” (ELLIS, 2011, p. 11), é vista, “escrito num tipo 
grande o suficiente para ser avistado do banco traseiro do táxi 
[...]” (ELLIS, 2011, p. 11). Infelizmente, no romance de Easton Ellis, 
Virgí�lio não está presente para elucidar a frase para nós. Somente ao 
terminarmos a leitura, percebemos que a escritura era, na verdade, 
uma grave advertência para os leitores: ao virar das páginas, ao 
entrarmos neste mundo representado no romance, o leitor estará 
adentrando um inferno dantesco, cheio de lamentos (das ví�timas), 
composto de várias lí�nguas (na tinturaria, Bateman e a atendente 
chinesa não conseguem se entender) e desigual (ricos em trajes 
luxuosos contrastam com maltrapilhos e onipresentes mendigos).

O livro The Yuppie Handbook, um irônico manual de 
comportamento (ou como afirma seu tí�tulo: the state-of-art manual) 
lançado em 1984, traz desenhado em sua capa a figura de dois 
jovens brancos em trajes sofisticados e portando produtos de luxo: 
um relógio da marca Rolex no pulso do rapaz, uma raquete de tênis 
em sua mão, um casaco Burberry por sobre seu braço direito e, ao 
seu lado, uma maleta Gucci; no pulso da moça, um relógio Cartier 
Tank e um fone Sony em seus ouvidos – além disso, ela veste um 
terno da marca Ralph Lauren. O desenho sugere que o rapaz e a moça 
sejam o protótipo do que, na década de 1980, passou a ser conhecido 
como estilo yuppie, forma reduzida de young urban professional, 
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ou, em português, “jovens profissionais urbanos”. O termo (pouco 
usado ultimamente) rotula jovens entre vinte e quarenta anos de 
idade, residentes nas grandes cidades e formados em universidades 
renomadas, que procuram manter um alto padrão de vida. Eles 
elogiam a competição e o consumo, exaltam o hedonismo e o 
individualismo e sentem orgulho de sua ideologia materialista.

Como assegura Richard Dyer (1985), o sentimento maior em 
uma cultura yuppie é o desejo pelo dinheiro; o maior objetivo dos 
yuppies é “ser rico”. A busca pelo prazer individual passa a ser, 
então, sua pedra filosofal, seu graal: a possibilidade de se livrar 
(embora não totalmente) das amarras do patriarcalismo e do 
capitalismo – sistemas que, para estes jovens, tanto propiciam um 
estilo de vida luxuoso quanto obrigam que se sigam seus hábitos e 
regras. Sem grandes ideais ou sentimentos coletivos utópicos, estes 
“profissionais urbanos” trabalham para acumular riqueza e, no 
mesmo instante, esbanjá-la. Nem mesmo apegam-se à satisfação que 
o dinheiro pode trazer: é o ato de fazê-lo (acumular e esbanjar) que 
os atrai. O hedonismo, longe de ser algo transcendente ou visionário, 
é o elemento que transforma a cultura yuppie em uma forma sem 
conteúdo, uma cultura sem compromisso, um modo de vida sem 
razão (cf. DYER, 1985).

O estilo de vida de Patrick Bateman, assim como o dos que 
convivem com ele, é claramente yuppie. A primeira aparição de 
Bateman é em um táxi rumo a uma festa na casa de sua namorada 
– festas, juntamente com restaurantes, ocupam a maior parte de 
sua rotina diária. As marcas e os produtos de alto custo são listados 
a todo o momento, com a minúcia e o orgulho caracterí�sticos de 
quem ostenta. No romance, há um capí�tulo inteiro em que Bateman 
descreve seu apartamento e sua rotina matinal, vangloriando-se 
de todos os aparelhos de última geração que possui, dos produtos 
cosméticos com que cuida da pele e dos ternos que usa:

À primeira luz da uma aurora de maio é assim 
que a sala de estar de meu apartamento 
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se encontra: sobre o mármore branco e o 
granito da lareira a gás está pendurado um 
David Onica original [...]. O quadro dá para 
um sofá branco baixo e um aparelho de tevê 
digital de trinta polegadas da Toshiba [...]. Um 
VCR Toshiba repousa numa caixa de vidro 
sob o aparelho de tevê; é uma unidade Beta 
super-high-band e tem dispositivo de edição 
embutido incluindo um gerador de caracteres 
com memória eight-page, um gravador 
high-band e playback, e um timer para três 
semanas e oito eventos [...]. Na cama estou 
vestindo um pijama de seda Ralph Lauren e 
quando me levanto enfio um antigo robe de 
lã ruiva com estampado escocês a 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. 36-7).

Como no manual The Yuppie Handbook, o protagonista usa roupas 
da Ralph Lauren, tem um cachecol Burberry: “Ao tirar o impermeável 
do armário do vestí�bulo encontro um cachecol Burberry e o paletó 
que lhe faz par [...]” (ELLIS, 2011, p. 42), e carrega no pulso um relógio 
Rolex: “[...] Pego o elevador, desço até a entrada, dando corda em meu 
Rolex ao sacudir o pulso de leve” (ELLIS, 2011, p. 43); ele pratica 
squash e paga caro em almoços e jantares quase todos os dias.

Seguidor de tendências recentes (conforme se espera de um 
genuí�no yuppie), Bateman gaba-se por possuir um quadro original 
de David Onica, fotógrafo e pintor bastante ovacionado na década de 
1980. Mas ter um quadro destes, de forma alguma, poderia significar 
que Bateman estivesse interessado em pintores vanguardistas ou 
que tivesse enxergado na obra de Onica algum valor artí�stico que 
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o levasse a contraí�-la. E�  seu alto valor de mercado e o consequente 
prestí�gio social que o atraem. Como um interesseiro mecenas, 
Bateman pendura o quadro na parede de sua sala de estar para 
fazer dele um instrumento de afirmação socioeconômica, algo que 
possa tornar visí�vel (ou que possa medir) sua capacidade financeira. 
Inserido em uma “cultura sem compromisso”, como observa Dyer, 
Bateman deseja dar outra função ao quadro: a de transmitir sua 
alta posição, seu elevado status, seu potencial econômico. Sendo 
este o intuito (comprar o quadro para mostrar que pode comprá-lo), 
ele não precisa contemplar a pintura ou dedicar algum tempo para 
admirá-la: tê-la é o suficiente. E�  por esta razão que Bateman não tem 
como perceber que pendurou o quadro de ponta-cabeça:

- Patrick? – Bethany pergunta, dando ainda 
umas risadinhas.
- Sim? – digo, e depois: - Querida?
- Quem pendurou o Onica? – pergunta.
- Gosta do quadro?
- É bonito, mas... – para, aí diz: estou bem 
certa de que está pendurado de cabeça para 
baixo.
- O quê?
- Quem pendurou o Onica?
- Fui eu – digo, ainda de costas para ela.
- Você pendurou o Onica de cabeça para 
baixo. – Dá uma risada.
- Hummm? – Estou de pé junto ao armário, 
apertando a pistola de pregos, me 
acostumando com seu peso em minha mão 
enluvada.
- Não posso acreditar que esteja de cabeça 
para baixo – diz. – Há quanto tempo está 
pendurado assim?
- Um milênio – sussurro, me virando, me 
chegando até ela. (ELLIS, 2011, p. 294-5).
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O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro Vida Para 
Consumo, alerta que, dentro de uma sociedade direcionada para o 
consumo, não apenas as coisas, mas também as pessoas tendem 
a ser reificadas, comodificadas e transformadas em mercadoria. 
Isso porque as interações humanas passam a ser reguladas e 
padronizadas de forma análoga às interações estabelecidas 
entre quem consome e aquilo que é consumido. Em outras 
palavras, relacionar-se tende a ser, antes de qualquer coisa, uma 
oportunidade de promoção de si mesmo, em que é preciso sofrer 
certa remodelagem (ou sucessivas remodelagens) até que se atinja a 
capacidade de ser atraente e, consequentemente, desejável – até que 
se tenha um valor de mercado que atraia fregueses.

Para exemplificar seu alerta, Bauman cita três casos, 
aparentemente desconexos entre si, em que a transformação de 
pessoas em mercadoria pode ser identificada: (1) o impressionante 
crescimento do acesso aos sites de redes sociais (Bebo e MySpace são 
citados, mas podemos pensar, sem qualquer prejuí�zo de análise, no 
recente sucesso do Facebook e do Twitter, ou mesmo do YouTube); 
(2) a criação de programas de computador que classificam clientes 
de empresas como mais ou menos importantes com base em seu 
potencial consumidor; e (3) as novas regras de imigração adotadas 
pelo Reino Unido (outros paí�ses têm adotado medidas semelhantes) 
com o intuito de “atrair os melhores e os mais inteligentes” 
(BAUMAN, 2007, p. 11) para formar sua força de trabalho.

Há quem defenda que a explicação para o exponencial aumento 
do acesso aos sites de redes sociais esteja no “efeito de rede”, que, 
grosso modo, é a capacidade de uma certa atividade que envolva 
pessoas atrair, por este motivo, mais pessoas. Ou seja, quanto 
mais pessoas estiverem engajadas na atividade, mais pessoas 
serão atraí�das para ela. Entretanto, Bauman defende que as redes 
sociais são bem-sucedidas porque provocam em seus usuários um 
comportamento confessional:

[...] uma sociedade notória por eliminar a 
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fronteira que antes separava o público e 
o privado, por transformar o ato de expor 
publicamente o privado numa virtude e num 
dever públicos, e por afastar da comunicação 
pública qualquer coisa que resista a ser 
reduzida a confidências privadas, assim 
como aqueles que se recusam a confidenciá-
las. (BAUMAN, 2007, p. 9-10).

O interesse em construir um perfil virtual e, a partir dele, exibir 
informações pessoais, expor momentos í�ntimos e confessá-los em 
detalhes seria então a mola mestra destes sites: “No cerne das redes 
sociais está o intercâmbio de informações pessoais. Os usuários 
ficam felizes por revelarem detalhes í�ntimos de suas vidas pessoais, 
fornecerem informações precisas e compartilharem fotografias” 
(BAUMAN, 2007, p. 8). O que o sociólogo polonês observa é que 
este comportamento anula os limites entre o que é público e o 
que é privado, tornando a confissão um ato virtuoso e rechaçando 
qualquer atitude que não esteja voltada para a total visibilidade.

Alguns crí�ticos da tecnologia ficaram estarrecidos com esta 
notí�cia. Mas o fato é que empresas estão adotando métodos 
tecnológicos para identificar mais rapidamente o potencial 
consumidor de um cliente. Deste modo, é o perfil econômico que vai 
ditar a qualidade do atendimento: ou o cliente terá prioridade ou irá 
para o fim da fila. A declaração do colunista do The Guardian, Nick 
Booth, é reveladora: “[...] há séculos que o processo de discriminação 
vem sendo aperfeiçoado de forma sutil. A única mudança substancial 
que o setor de TI fez ao sistema de classes foi automatizar o 
julgamento e deixá-lo mais rápido2”. A seleção, em última instância, 
separa os consumidores mais entusiasmados – os mais ávidos 
por compras e, por isso, mais propensos a gastar – daqueles 

2  Ver coluna de Nick Booth “Press 1 if you ŕe poor, 2 if you ŕe loaded…”, no jornal 
inglês The Guardian, publicada em 2 de março de 2006. Link para a coluna em http://
www.guardian.co.uk/technology/2006/mar/02/newmedia.consumernews. 
Último acesso em 13/06/2014. A tradução do trecho citado é minha.

http://www.guardian.co.uk/technology/2006/mar/02/newmedia.consumernews
http://www.guardian.co.uk/technology/2006/mar/02/newmedia.consumernews
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consumidores mais prudentes, aqueles que não são convencidos tão 
facilmente pelas propagandas, ou ainda daqueles que, mesmo tendo 
a vontade de gastar, carecem da quantia necessária para a aquisição 
do produto ou serviço oferecidos.

O terceiro e último caso citado por Zygmunt Bauman, tem base 
no pronunciamento de um ministro britânico sobre as novas 
regras de imigração. Antes, muitos trabalhadores imigravam para 
a Inglaterra para ocupar cargos que exigiam baixas (ou nenhuma) 
aptidões. Pelas novas regras, no entanto, apenas os “melhores e mais 
inteligentes” serão aceitos. O objetivo, segundo o ministro, é atrair 
para o paí�s a exata mão-de-obra de que precisa. O que Bauman traz 
à tona com este exemplo é o fato de que estas normas fundamentam-
se nos mesmos preceitos do mercado – quer dizer, “escolher o 
melhor produto da prateleira” (BAUMAN, 2007, p. 12).

Estes três casos permitem mostrar que tanto os usuários de 
sites de redes sociais (que expõem seus perfis e confessam suas 
experiências, esperando serem vistos, fazendo de tudo para se 
tornarem visí�veis) e os clientes menos importantes (desejando 
aumentar seu potencial consumidor a fim de conseguir melhor 
atendimento) quanto os imigrantes (que precisam convencer que 
são brilhantes3 para obter a permissão de entrada) são obrigados a 
se remodelar, a se reificar. De alguma maneira, todos eles precisam 
elevar seu valor e ficar em evidência para que sejam escolhidos. No 
fim das contas, o que eles devem fazer é promover uma mercadoria, 
ou melhor, promover a si mesmos:

[...] todos habitam o mesmo espaço social 
conhecido como mercado. [...] a atividade em 
que todos estão engajados [...] é o marketing. 
O teste em que precisam passar para obter 
os prêmios sociais que ambicionam exige que 
remodelem a si mesmos como mercadorias, 

3  A expressão em inglês usada para qualificar estes possíveis imigrantes é “the 
brightest and the best”.
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ou seja, como produtos que são capazes de 
obter atenção e atrair demanda e fregueses. 
(BAUMAN, 2007, p. 13).

Este é o espaço onde encontramos o protagonista de O Psicopata 
Americano. Como salienta Bauman, um espaço voltado para as 
filiações mercadológicas, onde as relações humanas copiam 
fielmente as relações existentes entre consumidor e mercadoria: 
uma tí�pica sociedade de consumo. Para Patrick Bateman não há 
diferença entre um produto e uma pessoa. Ele as consome como bem 
entende. Produtos e pessoas podem ser consumidos com a mesma 
avidez e, quando conveniente, ambos podem ser descartados com o 
mesmo desapego.

A descrição que Bateman faz de seu apartamento, enumerando 
todas as suas aquisições é a mesma que faz quando descreve uma 
pessoa. Sua ética consumista e sua ideologia materialista do mundo 
impedem que ele ultrapasse o limite do apelo mercadológico. 
Por este motivo, ele só consegue produzir listas e mais listas de 
aparelhos, refeições, roupas, grifes, sapatos, cosméticos, penteados e 
cortes de cabelo:

Nós três, David Van Patten, Craig McDermott 
e eu, estamos sentados no restaurante do 
Vale Club na hora do almoço. Van Patten 
está usando terno de crepe xadrez da Krizia 
Uomo, camisa da Brooks Brothers, gravata da 
Adirondack e sapatos Cole-Haan. McDermott 
veste um blazer de cashmere e lã natural, 
calças de flanela de lã penteada da Ralph 
Lauren, camisa e gravata também da Ralph 
Lauren e sapatos da Brooks Brothers. Estou 
usando terno de lã grossa, camisa de algodão 
da Luciano Barbera, gravata da Luciano 
Barbera, sapatos da Cole-Haan e óculos sem 
grau da Baush & Lomb. (ELLIS, 2011, p. 190).
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Toda essa enumeração de produtos ao longo do romance parece 
causar, em nós leitores, o mesmo efeito que as propagandas de 
revistas, os comerciais de televisão ou os cartazes de outdoors 
causam. A todo o momento, somos bombardeados por produtos 
e serviços sendo oferecidos, não importa onde estejamos, que 
atividade desempenhamos ou o perí�odo do dia ou da noite – basta 
que tenhamos dinheiro e desejo de consumir. Em O Psicopata 
Americano, as personagens tornam-se “propaganda de carne e osso”, 
como se estivessem eternamente expostas em vitrines de lojas 
ou prateleiras de supermercados, prontas para serem compradas 
e consumidas da maneira que melhor convier. As longas listas 
descritivas de Patrick Bateman são a trágica constatação da nova 
ordem em uma sociedade de consumo: pessoas e mercadorias agora 
são equivalentes.

Ainda que as estratégias para seu oferecimento sejam por vezes 
numerosas e distintas, o que toda mercadoria promete quando é 
oferecida é uma experiência de felicidade (ou, pelo menos, um pouco 
dela). Contudo, essa felicidade que se espera ver satisfeita ao se 
usar o produto comprado nunca cumpre sua promessa. E, segundo 
Bauman, não cumpre e nem pode cumprir.

Uma sociedade de consumo só poderá perpetuar se, e somente 
se, for extremamente eficaz em não satisfazer os que nela vivem. A 
desvalorização da mercadoria deve ser promovida imediatamente 
após sua valorização para que seja substituí�da por outra que 
prometa uma felicidade maior. Aqui, o ardil repousa na convicção 
de que a satisfação de um desejo só é conseguida com a compra de 
uma nova mercadoria – a anterior, então, pouco ou nada valerá: “O 
que começa como um esforço para satisfazer uma necessidade deve 
se transformar em compulsão ou ví�cio” (BAUMAN, 2007, p. 64).

O protagonista de O Psicopata Americano poderia ser um dos 
moradores de Leônia, uma das cidades invisí�veis descritas por 
Marco Polo no romance de I�talo Calvino, onde “mais do que pelas 
coisas que todos os dias são fabricadas, vendidas, compradas, a 
opulência de Leônia se mede pelas coisas que todos os dias são 
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jogadas fora para dar lugar às novas” (CALVINO, 1990, p. 105). 
Nesta cidade, a felicidade da população está em ter roupas sempre 
novas e aparelhos de última geração que, já no dia seguinte, serão 
jogados no lixo. A Leônia de Marco Polo parece-se com inúmeras 
grandes cidades, com suas montanhas de detritos e mercadorias 
descartáveis. Ela se parece com a Nova Iorque consumista de Patrick 
Bateman, com seus moradores sedentos por adquirir os mais novos 
produtos do mercado:

- É Aiwa – Scott fica dizendo. – Você tem de 
ouvir. O som... – faz uma pausa, fecha os olhos 
em êxtase, mastigando o pão de milho – ... é 
fantástico.
- Bem, você sabe, Scott querido, o Aiwa é 
legal. – Mas que merda, nem sonhando, Scott 
querido, fico pensando. – Mas o Sansui é 
realmente o máximo. – Faço uma pausa, 
depois acrescento – Eu é que sei. Tenho um.
- Mas achei que o Aiwa é que fosse de última 
geração. – Scott parece aborrecido, mas 
ainda não transtornado bastante para eu 
ficar satisfeito. (ELLIS, 2011, p. 124).

Mas apesar de o prazer de Leônia parecer estar mais no “ato de 
expelir, afastar de si, expurgar uma impureza recorrente” (CALVINO, 
1990, p. 105) do que no “prazer das coisas novas e diferentes” 
(CALVINO, 1990, p. 105), seus habitantes ainda não alcançaram 
um ní�vel de relação de consumo que os obrigassem a se tornar eles 
mesmos os produtos que logo serão rejeitados. A diferença crucial 
entre os moradores de Leônia e Patrick Bateman é que este consome 
humanos do mesmo modo que consome mercadorias.

Este consumo de mercadorias e humanos é confirmado em uma 
cena brutal de um capí�tulo intitulado simplesmente como “Garotas”. 
Enquanto transa com Torri e Tiffany, Bateman morde a vagina 
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desta, arrancando-lhe um pedaço: “Ela começa a dar uns guinchos, 
querendo desvencilhar-se, e afinal grita na hora em que meus dentes 
lhe rasgam a carne” (ELLIS, 2011, p. 365). Em meio à tortura que se 
segue, ele decide usar uma câmera filmadora e, enquanto descreve 
em detalhes a dor que inflige às duas mulheres, ele também 
descreve o aparelho e suas caracterí�sticas:

Como de hábito, na tentativa de compreender 
essas garotas eu resolvo filmar a morte 
delas. Com Torri e Tiffany utilizo uma 
câmara ultraminiatura Minox LX que aceita 
películas de 9,5mm, tem uma lente de 15mm 
f/3,5, fotômetro, filtro de densidade neutro 
embutido e está instalada num tripé. Pus um 
compact disc do Traveling Wilburys num CD 
portátil que fica na cabeceira da cama, para 
abafar quaisquer gritos. (ELLIS, 2011, p. 
365).

A minúcia descritiva da tortura que Bateman oferece é muito 
semelhante à lista dos produtos (e suas funções) que ele, a todo 
instante, enfatiza durante o romance. Estas cenas são exemplos de 
como o protagonista não distingue uma pessoa de uma mercadoria. 
Assim, ele lista produtos, ressalta sua marca e suas caracterí�sticas, 
narra assassinatos, descreve suplí�cios e consome suas ví�timas. 
Em outra cena, ele bebe o sangue de uma ví�tima como se estivesse 
bebendo um champanhe em um restaurante:

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 
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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).

Mais uma vez, o protagonista alerta seus leitores ao declarar 
que a única realidade possí�vel é aquela de que ele faz parte: a do 
consumo. Para ele, não há outra forma de expressão, não há outra 
maneira de se alcançar a felicidade senão consumir sem parar: 
“[...] mas é que eu... não tenho outro modo de expressar minhas... 
necessidades represadas [...]” (ELLIS, 201, p. 407). Daí�, o resultado é 
enxergar todas as coisas como consumí�veis, sem exceção. Então, ele 
compra, usa, tortura, mata e joga fora. E isso ele faz repetidas vezes, 
num ciclo infinitamente perverso e brutal.

Patrick Bateman é imoral (ou amoral, talvez), comete 
assassinatos e consome pessoas e mercadorias com o mesmo 
í�mpeto. No entanto, seguindo a ética maquiavélica, ele tem um 
objetivo: ele quer os prazeres da sociedade de consumo. O que ele 
deseja, em último caso, é se “enquadrar” (ELLIS, 2011, p. 286) e 
evitar ser descartado. Bateman consome humanos porque quer se 
livrar daquele desgraçado purgatório dantesco, onde as almas de 
nada valem, e por isso são rejeitadas pelo céu e pelo inferno.
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Homem-máquina: O mEdO dA OBSOLESCêNCIA 
do coRPo humAno

Ricardo José de Lima Teixeira1

O corpo mecânico é o tema por trás do romance Homem-Máquina 
escrito pelo australiano Max Barry em 2011. O que se vê é a busca 
do homem por um ideal de perfeição no mí�nimo discutí�vel. Para 
Charles Neumann, o protagonista e narrador da estória, o que vale 
é a superação dos limites corporais, com o seu próprio organismo 
servindo como uma obra em progresso:

Havia riscos em [os Curie] serem suas 
próprias cobaias. Mas uma longa tradição de 
cientistas fazia justamente isso: pagar pela 
expansão do conhecimento humano com suas 
vidas. Eu não merecia ser colocado na mesma 
categoria que eles, porque, sinceramente, eu 
não estava interessado no bem maior. Eu 
só queria fazer pernas melhores para mim. 
Não me incomodava se outras pessoas se 
beneficiassem indiretamente a longo prazo, 
mas era isso o que me motivava. (BARRY, 
2011, p. 90).

Neumann não se importa em deixar de beneficiar seus semelhantes. 
Ele pensa primeiramente em beneficiar-se a si próprio. Preocupações 
bastante humanas. Afinal, se podemos manipular genes indesejáveis 
que se possam tornar destrutivos para nosso bem estar, se podemos 
aprimorar a condição visual ou auditiva quando envelhecemos, se nos 
é dada a oportunidade de modificar nossos corpos esteticamente por 

1  Mestre em Literaturas de Língua Inglesa pela UERJ. Coordenador e professor 
adjunto do Curso de Letras da Faculdade CCAA.
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nos sentirmos infelizes com nossas aparências, por que não fazermos? 
Essas são algumas questões que indicam a busca por uma superação do 
humano em ní�vel cientí�fico. Tais modificações tão comuns em nosso dia 
a dia constituem aplicações do transumanismo no mundo tecnológico 
no qual se vive atualmente.

A ideia do sujeito transumano o aponta como sendo um ser 
hí�brido, o qual exibe caracterí�sticas de suas naturezas duplas, sejam 
elas orgânicas e/ou maquí�nicas. O prefixo ‘trans’ explora a noção 
daquele que está em trânsito, atravessando essas duas realidades. O 
transumano busca também a metamorfose, nesse caso, a superação 
do humano. No romance de Barry, o protagonista sempre almejou 
essa superação:

Quando criança, eu queria ser um trem. 
Não percebia que isso era incomum – as 
outras crianças brincavam com trens, não 
de ser um. Gostavam de construir trilhos e 
impedir que os trens saíssem deles. De vê-
los passar por túneis. Eu não entendia isso. 
O que eu gostava era de fingir que meu corpo 
era composto por 200 toneladas de aço, 
impossível de ser parado. De imaginar que eu 
era feito de pistões, válvulas e compressores 
hidráulicos. (BARRY, 2011, p. 7).

O não conformismo em relação ao corpo é algo que tem feito 
vários pensadores se debruçarem sobre o assunto. O que Le Breton 
menciona de que avançamos da noção de “ser um corpo para a ideia 
de ter um corpo” é algo que se vivencia com muita frequência no 
mundo atual. Sempre se buscou a melhoria, o aperfeiçoamento, a 
superação. Le Breton diz que,

[...] talvez toda a história da ciência seja 
apenas a história das correções operadas 
sobre as insuficiências (aos seus olhos) 
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do corpo, das inumeráveis rasuras para 
escapar de sua precariedade, de seus limites. 
Tentação demiúrgica também de imitá-lo, de 
agir tecnicamente sobre ele. (LE BRETON, 
2012, p. 125).

Atualmente o que mais se vê são pessoas de diferentes faixas 
etárias e diferentes orientações sexuais buscarem atuar sobre 
seus corpos em busca de transformações, algumas talvez até 
desnecessárias. Ieda Tucherman fala de,

[...] um corpo em mutação, produzido 
pelas regras de estetização geral da 
sociedade pós-industrial e por processos 
de singularização que falam ora da busca 
da perfeição por intermédio da disciplina 
absoluta e do controle (body building, 
cosméticas, dietéticas), da paixão pelo 
esforço (maratonas, joggings) e pelo risco 
(esportes radicais), ora das transformações 
e dos lugares das fabulações aberrantes, 
tais como body modification, body art etc (...) 
(TUCHERMAN, 2006, p. 86).

O cientista Charles Neumann de Homem-Máquina, após sofrer 
o acidente que o faz perder uma perna aos 35 anos, tem de 
forçosamente se conformar a utilizar uma prótese mecânica. A 
limitação dos modelos de próteses existentes nunca o satisfez 
plenamente e ele passa a tentar produzir por conta própria uma 
prótese que o fizesse superar a ausência do membro. No entanto, 
gradualmente, Neumann começa a perceber que o que o incomodava 
ainda mais era a própria limitação de seu corpo biológico:

Eu estava pensando como todo mundo: 
que o objetivo de uma prótese era imitar a 
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biologia (...) Eu estava indo em uma direção 
totalmente errada. Biologia não era o ideal. Se 
pararmos para pensar, pernas biológicas não 
podem fazer nada a não ser transmitir uma 
pequena massa de A a B, contanto que A e B 
não estejam muito distantes e a pessoa não 
esteja com pressa. Isso não era sensacional. 
(BARRY, 2011, p. 51).

A limitação imposta pela perna biológica o leva a ambicionar 
ainda mais a superação entre o meramente orgânico e o não 
orgânico:

Todas as melhorias a partir dali seriam 
incrementos, porque o obstáculo era meu 
corpo (...) Olhei para a minha perna, a boa. 
Quer dizer. Não exatamente ‘boa’. Aquela que 
eu tinha desde o nascimento. Levantei a calça 
e virei a perna para um lado e para outro. Era 
gorda, fraca e comum. Quanto mais eu olhava 
para ela, mais me incomodava. (BARRY, 
2011, p. 58).

Empregando os instrumentos de que dispõe por ser um homem 
da ciência, pois ele “tem acesso a uma tecnologia melhor” (BARRY, 
2011, p. 69), o protagonista de Barry se revela um seguidor da 
preocupação demonstrada por alguns autores como Peter Sloterdijk 
que afirmam não mais ser possí�vel fugir à responsabilidade sobre o 
que almejamos sobre nossos papéis na evolução da espécie, pois,

[...] é a marca da era técnica e antropotécnica 
que os homens mais e mais se encontrem no 
lado ativo ou subjetivo da seleção (...) tão logo 
poderes de conhecimento se desenvolvam 
positivamente em um campo, as pessoas 
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farão uma má figura se (...) quiserem deixar 
agir em seu lugar um poder mais elevado, 
seja ele Deus, o acaso, ou os outros. (...) 
será provavelmente importante, no futuro, 
assumir de forma ativa o jogo e formular um 
código das antropotécnicas. (SLOTERDIJK, 
2000, p. 45-46).

Neumann assume para si a preocupação em utilizar o 
conhecimento de que ele dispõe sobre a técnica para aperfeiçoar 
e superar aquilo que a biologia deixou para ele de legado e que ele 
considera obsoleto e comum.

No campo da literatura, Homem-Máquina apresenta uma 
possibilidade de discutir até onde os limites engendrados pelo homem 
podem chegar. Tomando como ponto de partida a criatura de Mary 
Shelley no século XIX e chegando até o ciborgue de Max Barry, o que se 
tem é todo um percurso que revela até onde vai o desejo humano em 
exceder os limites normais, em transgredir, em ir além e se reinventar 
enquanto ser. Falamos do transumanismo, com a transformação 
ocorrendo ao ní�vel do corpo. Como diz Felinto, “todo o discurso 
transhumanista pode ser articulado em duas alternativas básicas: a 
extensão das capacidades do corpo ou a simples e pura ultrapassagem 
das limitações corporais.” (FELINTO, 2005, p. 108) Tucherman 
igualmente aponta para mutações radicais nas quais se pode pensar 
em “figuras que são a própria simbiose com a máquina, criaturas 
hí�bridas com corpos variáveis, regenerativos, com trânsito livre entre 
os gêneros sexuais e os objetos.” (TUCHERMAN, 2006, p. 86-87).

A constante busca por aperfeiçoamento e a consequente tentativa 
em se evitar o envelhecimento e obsolescência do corpo está 
presente no cerne de Homem-Máquina. As deficiências e limitações 
do corpo humano são usadas primeiramente por Neumann, com 
suas pernas Contornos, e depois por seus assistentes e voluntários 
para gradualmente transformar e reinventar seus corpos com 
aprimoramentos tecnológicos, como a Pele Melhor ou os Olhos 
Melhores. Não demoraria muito para que a empresa enveredasse por 
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projetos eminentemente militares como aquele visando à criação de 
supersoldados. O esforço em se produzir essas “partes melhores” no 
final é compensador:

Quando alguém faz cirurgia a laser para 
corrigir a visão, ninguém acha que a pessoa 
está tentando se machucar. Ela está apenas 
tolerando uma dor de curto prazo para 
aprimorar seu corpo. Você faz fisioterapia. 
Você faz pessoas suarem e se esforçarem 
e fazerem exercícios dolorosos (...) A dor 
não é o meu objetivo. Minha dor é um efeito 
colateral pelo fato de o corpo humano ser tão 
falho que a única maneira de implementar 
melhorias significativas é retirar o que existe 
e começar de novo. Eu só quero aprimorar. 
Isso não é estranho. As pessoas frequentam 
academias para isso. (BARRY, 2011, p. 69).

A preocupação com o corpo na sociedade contemporânea revela 
crescentemente uma obsessão por melhorias artificiais, muitas 
vezes desnecessárias, revelando o tal medo da obsolescência do 
corpo humano. O ser que nasce nesse momento começa a dissolver 
como já antecipavam Haraway e Hayles os limites entre homem 
e máquina. De acordo com um artigo de Fátima Regis de Oliveira, 
Fernanda Pizzi e Márcio Souza Gonçalves:

Essas possibilidades de próteses, implantes, 
transplantes permitem a ruptura do conceito 
moderno de humano – uno, estável, baseado 
na separação entre o eu (humano) e o 
outro (animais, máquinas) – favorecendo 
a ideia de que o humano não é um conceito 
absoluto com fronteiras (...) bem definidas, 
mas um ser que se constrói em conjunto 
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com a tecnologia que produz e o ambiente 
em que habita, tornando-se um ser híbrido 
e mutante. (OLIVEIRA; PIZZI; GONÇALVES, 
2004, não paginado).

A busca pela perfeição, pelo aprimoramento, pela superação do 
humano, ou por um novo conceito do que poderí�amos definir como 
humano é algo inerente à condição do homem. Como é dito no livro 
de Barry, “Não dá para ser perfeito, por mais que se tente. Essa é a 
questão. Estamos sempre tentando nos aprimorar. Continuamos nos 
superando nas áreas que podemos controlar”, (BARRY, 2011, p. 45). 
E�  isso que Charles Neumann busca tão incessantemente em Homem-
Máquina com suas “partes melhores”. Ele representa o triunfo 
final da técnica cientifica sobre os modestos limites impostos 
pela biologia. Desse modo, o medo da experimentação cientifica 
deixa de existir – afinal o medo da incapacidade fí�sica e superior – 
revertendo-se em uma nova tendência de tal modo que o culto ao 
novo corpo técnico-cientí�fico impera. Basta lembrar que,

[...] as pessoas já perfuram os próprios corpos 
em nome da moda. Inserem metal fisicamente 
em seus lóbulos e lábios, e no queixo, e quem 
sabe onde mais (...) Essa é a área que eles estão 
visando. Acessórios usáveis. Cibercorpos 
supersexy, com um funcionamento superior. 
(BARRY, 2011, p. 87).

Para terminar, vamos nos lembrar de que muitos falaram sobre o 
corpo ser uma máquina. Será que isso corresponde à realidade? Le 
Breton pontuava que “se o corpo fosse realmente uma máquina, ele 
escaparia do envelhecimento, da fragilidade e da morte. Perante a 
máquina, o corpo humano é apenas fraqueza”, (LE BRETON, 2012, p. 
351). Será essa a mais pura verdade?

Homem-Máquina surpreende ao abordar a questão da 
dependência que o ser humano possui da tecnologia, fazendo com 
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que esta substitua integralmente as coisas que deveriam ser mais 
simples em sua existência. A necessidade praticamente vital de 
uma pessoa por um aparelho celular como aquela demonstrada 
por Neumann no primeiro capí�tulo do livro ilustra até que ponto 
a artificialidade do mundo pós-moderno chegou, transformando 
o descartável em algo cada vez mais presente em nossas vidas. A 
experiência final do ciborgue em Homem-Máquina é visceral, e leva o 
avanço tecnológico a um ponto praticamente inimaginável, mas nem 
por isso, improvável.
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o ReencAntAmento do mundo PelA 
TéCNICA

Alex Martoni1

IntRodução
Uma das questões que têm sido permanentemente colocadas por 

todos aqueles que se debruçam no estudo das formas narrativas 
marcadas pelo comparecimento daquilo que chamamos de insólito, 
estranho e fantástico consiste em tentar compreender o porquê 
de essas modalidades ficcionais terem emergido em um contexto 
histórico fortemente marcado pela ascensão de novos paradigmas 
epistemológicos; em outras palavras, por que a ascensão da razão 
instrumental, em vez de banir o imaginário mágico e supersticioso, 
provocou a sua emergência sob novas configurações.

Essa é uma questão sobre a qual muitas hipóteses têm sido 
levantadas. Ao investigar as raí�zes históricas do fantástico, 
o ensaí�sta italiano Remo Ceserani, por exemplo, as atribui à 
“fortí�ssima carga de renovação operada pela literatura romântica 
e à geral reestruturação dos gêneros literários ocorrida entre os 
séculos XVIII e XIX” (CESERANI, 2006, p. 89). Tzvetan Todorov, por 
sua vez, parte de uma afirmação de Peter Penzoldt para refletir 
sobre a função social do sobrenatural, em que tais elementos 
consistiriam em modos de abordar temas considerados tabus e, por 
isso, censurados; portanto, “a função do sobrenatural é subtrair 
o texto à ação da lei e com isto mesmo transgredi-la” (TODOROV, 
2008, p. 168). Italo Calvino acrescenta que esses contos teriam 
como função atender a “necessidades simbólicas do inconsciente” 
(CALVINO, 2006, p. 257) e, dentro dessa perspectiva, a emergência 
dessa modalidade ficcional se constitui como um modo de figuração 

1  Mestre em Teoria da Literatura pela UFJF, atualmente é doutorando em Estudos 
de Literatura pela UFF, com doutorado-sanduíche pela Stanford University (EUA).
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das questões que orientaram a especulação filosófica dos séculos 
XVIII e XIX, tendo em vista que “seu tema é a relação entre a 
realidade do mundo que habitamos e conhecemos por meio da 
percepção e a realidade do mundo do pensamento que mora em nós 
e nos comanda” (CALVINO, 2004, p. 9).

Ainda que essas operações analí�ticas contribuam decisivamente 
na compreensão dos diversos aspectos que influem no 
desenvolvimento dessa modalidade ficcional, há ainda um fenômeno 
que escapa dessas molduras teóricas: o modo como a emergência 
da literatura fantástica oitocentista está integrada a um conjunto 
mais amplo de práticas culturais. Neste sentido, interessa-nos, 
primeiramente, pensar a irrupção daquilo que chamamos de 
narrativas fantásticas, estranhas e insólitas como um fenômeno 
literário que integra uma determinada “formação discursiva” 
(FOUCAULT, 2012, p. 215) para, em seguida, questionarmos se esses 
discursos dissolveriam as fronteiras entre magia e técnica de tal 
maneira que estarí�amos diante de uma nova forma de experiência 
cultural a que denominamos como reencantamento do mundo.

desencAntAmento e ReencAntAmento do mundo
Em um ensaio intitulado Técnica e fantasmas, o filósofo alemão 

Ernst Bloch tenta compreender o impacto da instituição das 
formas de iluminação pública e privada no âmbito da cultura do 
século XIX. Bloch destaca que, até então, a escuridão dos ambientes 
alimentava uma mentalidade supersticiosa, tendo em vista que as 
pessoas “se sentiam incrivelmente habitadas por espectros. Um a 
cada três habitantes da zona rural tinha o seu gnomo em casa; em 
cada canto se temia o outro mundo” (BLOCH, 1965, p. 359-360). 
Em contrapartida, propõe Bloch, o advento da pequena lâmpada 
incandescente no quarto “o tornou menos rico em sombras, afastou 
[...] os assaltos do horror noturno, porque mandou embora o terror 
escondido nos cantos, eliminando o pavor exterior e interior” 
(BLOCH, 1965, p. 359-360).

A reflexão de Bloch nos serve de ilustração de um fenômeno 



105<< sumário

que Max Weber caracterizou como Enzauberung der Welt 
(Desencantamento do mundo). Esse conceito aparece dissipado em 
vários momentos na obra de Weber para se referir, basicamente, 
a dois fenômenos: 1º) o modo como a difusão do protestantismo 
implica uma recusa das práticas mágico-sacramentais próprias ao 
catolicismo (WEBER, 2004; 2º) a forma como o processo de ruptura 
epistemológica operado no século XVIII via ilustração provoca uma 
espécie de banimento da visão mágica, supersticiosa de mundo 
(WEBER, 1946).

Quando lançamos um olhar para o mundo contemporâneo, 
não há dúvidas de que houve mudanças profundas no modo como 
nos relacionamos com o imaginário mágico, supersticioso; afinal 
de contas, não interpretamos mais, por exemplo, a formação do 
arco-í�ris como o resultado da ação da mensageira dos deuses, 
mas simplesmente como um fenômeno de refração prismática. 
Contudo, se olharmos mais atentamente, perceberemos que essa 
mesma tecnologia que supostamente havia banido essa forma de 
pensamento foi responsável, também, pela sua permanência sob 
novas configurações. Tomemos, por exemplo, o caso dos espetáculos 
de fantasmagoria. Como se sabe, esse nome foi empregado para 
definir espetáculos em que, através do uso da lanterna mágica, 
eram realizadas retroprojeções de imagens que se locomoviam 
em direção ao público. Um de seus precursores, o professor de 
fí�sica francês E� tienne-Gaspar Robert se propunha, de acordo 
com um documento escrito no perí�odo, a “ministrar um curso de 
Phantasmagoria, ciência que lida com todos os métodos fí�sicos que 
foram objeto de abuso ao longo dos tempos” (DELRE� E, 2003, p. 162), 
e, desse modo, seu trabalho viria a “destruir o mundo encantado 
que deve sua existência apenas ao fanatismo” (DELRE� E, 2003, p. 
162). Não obstante essa pretensão de esclarecimento, a realização 
de tais espetáculos provocou sua exclusão dos cí�rculos de cientistas 
parisienses que até então frequentara, na medida em que, em vez 
de ser vista como uma aula de fí�sica experimental, a fantasmagoria 
provocava calafrios nos espectadores por conta dos “efeitos teatrais 
espetaculares” (MANONI, 2003, p. 165) que passa a adotar. Nesse 
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sentido, o depoimento de François Martin Poultier-Delmonte, que 
descreveu sua experiência em um desses espetáculos, é sintomático 
para compreendermos de que modo Robert se aproveita da 
imaginação supersticiosa dos espectadores:

[...] em 4 de germinal, ano VI, Robertson 
prometera invocar espectros, fantasmas, 
espíritos e a Freira Ensanguentada, que faria 
ressuscitar os mortos e ressuscitarei. Os que 
desejem a aparição de pessoas queridas, cuja 
vida tenha terminado em doença ou de outra 
forma, terão apenas que falar; eu obedecerei 
às suas ordens. (MANONI, 2003, p. 165).

A relação ambí�gua que o público mantinha com os espetáculos 
de fantasmagoria revela que os limites entre magia e técnica não 
eram tão claramente delimitados. Walter Benjamin, ao analisar as 
fotografias do primeiro decênio depois de sua descoberta, percebe, 
através delas, “como os extremos se tocam: a técnica mais exata 
pode dar às suas criações um valor mágico que um quadro nunca 
mais terá para nós” (BENJAMIN, 1994, p. 94). Em seguida, o filósofo 
alemão conclui que “a diferença entre técnica e magia é uma variante 
totalmente histórica” (BENJAMIN, 1994, p. 94-95). Benjamin 
foi um dos primeiros pensadores a romper com o paradigma da 
dicotomização mythos e logos. Um pouco antes de Benjamin, o 
historiador da arte alemão Aby Warburg, seu contemporâneo, já 
refletia, em seus trabalhos, sobre as complexas relações entre magia, 
matemática e astrologia no renascimento italiano. E�  dentro dessa 
perspectiva que cumpre questionar: o processo de desencantamento 
do mundo apontado por Weber não estaria sendo acompanhado 
por um progressivo movimento de reencantamento do mundo em 
virtude do impacto dos novos fenômenos óticos e acústicos sobre o 
imaginário? Não residiria aí� a explicação para essa dissolução das 
fronteiras entre magia e técnica?
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TéCNICA E PERCEPÇÃO
O domí�nio dos meios técnicos de registro, armazenamento e 

transmissão de sons e imagens implicou repensar questões como o 
estatuto da arte (Walter Benjamin), as mudanças epistemológicas 
induzidas pela tecnologia (Friedrich Kittler) e a instituição de novos 
modelos de atenção e visão subjetiva (Jonathan Crary). Configura-se, 
assim, um profí�cuo campo de investigação das relações entre técnica 
e percepção.

Na medida em que a criação imaginária se articula de diversas 
formas com as teorias e técnicas que modificam a relação do 
homem com o seu meio, o desenvolvimento dos dispositivos 
técnicos transforma consideravelmente os modos de representação 
cultural. Se as aparições fantasmagóricas eram, até então, fruto das 
narrativas orais e escritas, com os espetáculos de fantasmagoria 
elas se tornam algo tangí�vel aos sentidos. Não estamos mais no 
terreno da mera descrição de um espectro, como ocorre em Hamlet, 
de Shakespeare, ou em O castelo de Otranto, de Horace Walpole, mas 
no âmbito da sua figuração concreta, em uma sala escura por onde 
uma luz irrompe e é, ao mesmo tempo, entrecortada por sombras. 
Também não estamos mais no domí�nio da mera descrição dos “sons 
desarticulados” (SHELLEY, 2007, p. 60) murmurados pelo monstro 
criado pela escritora Mary Shelley, mas podemos, agora, ouvi-los 
através das caixas acústicas dispostas na sala de cinema. O que era 
linguagem se transforma em um objeto à percepção.

Esse contato substancial com os fenômenos óticos e acústicos 
parece estimular, de alguma forma, novas configurações do 
imaginário. Pensemos, por exemplo, em como que a descoberta do 
magnetismo, o desenvolvimento da eletricidade e a invenção do 
microscópio revelam a existência de diversos fenômenos que, até 
então, não eram passí�veis de serem captados pelos nossos sentidos. 
Não estaria aí� a explicação para as manifestações sobrenaturais? 
Essa é uma hipótese levantada pelo professor Van Helsing que, no 
romance Drácula, tenta entender cientificamente o fenômeno do 
vampirismo, ao afirmar que:
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O próprio lugar onde ele, um Não Morto, tem 
existido durante todos esses séculos está 
cheio de estranhezas dos mundos geológico e 
químico. Há cavernas e fissuras profundas em 
que o homem ainda não conseguiu penetrar. 
Existem vulcões onde algumas das crateras 
ainda emanam águas de propriedades 
estranhas e gases que podem matar ou fazer 
reviver. Sem dúvida, há algo de magnético ou 
elétrico em algumas dessas combinações de 
forças ocultas que agem sobre o mundo físico 
de estranhas formas, e nele próprio sempre 
houve, desde o início, enormes qualidades. 
(STOKER, 2011, p. 411).

Essa curiosa articulação entre dois espaços de pensamento, o do 
mythos e o do logos, extrapolaram o plano ficcional e passaram 
a fazer parte do nosso cotidiano desde o século XIX. O fotógrafo 
americano William Munler, por volta de 1862, passou a oferecer 
serviços mediúnicos de captação da imagem de espí�ritos através de 
sua máquina fotográfica; já no século XX, o artista sueco Friedrich 
Jürgeson publica o livro Radio contact with the dead (Contato 
com os mortos pelo rádio), através do qual explica como realizar 
a comunicação sugerida no tí�tulo. Um pouco depois, o professor 
Konstantin Raudive projeta um aparelho voltado, justamente, à 
captação das vozes dos mortos. Em todos esses casos, as interseções 
entre as esferas da magia e da técnica parecem confirmar a hipótese 
de que há um progressivo processo de reencantamento do mundo em 
curso.

A lIteRAtuRA e o mundo dA técnIcA
Essa profusão de dispositivos técnicos que saem dos gabinetes 

cientí�ficos e invadem as instâncias pública e privada traz notáveis 
mudanças na experiência cultural e, por conseguinte, na própria 
produção literária. Como imaginar a existência de Frankenstein, 
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de Mary Shelley, sem considerar a metodologia iluminista de 
desmontagem do corpo em partes para a compreensão do todo? 
Ou mesmo o aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas desenvolvido 
durante a expansão napoleônica? Como conceber a presença de 
um autômato em O homem de areia, de E.T. Hoffmann, sem levar 
em conta as experiências de ventriloquismo e a construção das 
chamadas talking machines (máquinas falantes) em curso no final 
do século XVIII? Como pensar na técnica de hipnotismo usada pelo 
professor Van Helsing em Drácula, sem investigar suas relações 
com o mesmerismo? Ou, ainda neste mesmo romance, como pensar 
a função narrativa do fonógrafo sem compreender as relações 
desse aparelho com o desenvolvimento da eletricidade e seus 
desdobramentos sobre a experiência cultural do século XIX? O 
que se constata, de fato, é que, no plano das narrativas fantásticas, 
em vez de uma circunscrição clara do que é do âmbito da ciência 
e daquilo que é do domí�nio da superstição, o que se forma é uma 
tessitura complexa de múltiplas relações entre ambas as esferas. O 
caso do Fausto de Goethe é sintomático nesse sentido.

Na tragédia do escritor alemão, há um verso – 5.518 – em que 
ocorre uma citação nominal à “lanterna mágica” (GOETHE, 2004, p. 
137) como forma de descrição da aparição fantasmagórica de uma 
carruagem puxada por animais. Contudo, a referência ao aparato 
técnico não ocorre só no plano ficcional; em carta endereçada ao 
cenógrafo de uma das primeiras montagens da peça, Goethe aventa 
a possibilidade do uso da própria lanterna mágica para a criação das 
aparições fantasmagóricas que permeiam sua tragédia.

Para além das relações entre literatura e tecnologia, o 
desenvolvimento da razão instrumental parece operar, também, 
um influxo sobre a própria teoria da literatura, na medida em que 
há um interesse em compreender cientificamente os modos como 
reagimos cognitivamente e afetivamente durante o processo de 
leitura de um texto; mais especificamente, o modo como irrompem 
o medo e a inquietação ao longo dessa atividade. O célebre estudo 
de John Aikin e Laetitia Aikin, intitulado On the pleasure derived 
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from objects of terror (Sobre o prazer derivado dos objetos de terror), 
publicado em 1773, é sintomático nessa perspectiva. Neste ensaio 
dedicado à reflexão sobre O castelo de Otranto, de Horace Walpole, os 
autores tentam compreender aquilo que definem como os paradoxos 
do coração; isto é, a estranha atração que temos por aquilo que nos 
causa repulsa. Já em meados do século XIX, Edgar Allan Poe, no 
ensaio Psicologia da composição, avança nessa mesma seara e reflete 
sobre a forma como a leitura de um conto deveria ser conduzida de 
modo a fazer com que os seus efeitos estéticos fossem plenamente 
sentidos – fato que está estritamente relacionado com a extensão do 
texto. Segundo Poe, se uma obra literária:

É longa demais para ser lida de uma 
assentada, devemos resignar-nos a dispensar 
o efeito imensamente importante que se 
deriva da unidade de impressão, pois, se 
requerem duas assentadas, os negócios do 
mundo interferem e tudo o que se pareça 
com totalidade é imediatamente destruído. 
(POE, 2009, p. 116).

Esse desejo de compreender os processos de cognição e afecção 
no ato da leitura tornou, de certa forma, a literatura fantástica 
pioneira no desenvolvimento de técnicas de representação literária 
de certos estados mentais, de exploração das potencialidades 
sugestivas da linguagem e de subversão das relações espaço-
temporais, a ponto de se notabilizar, segundo Remo Ceserani, como 
antecipadora das formas modernas de literatura: “Com alguns de 
seus textos, o fantástico antecipou as experimentações da literatura 
moderna: por exemplo, a representação subjetiva do tempo, a 
fragmentação dos personagens unitários e coerentes, o lugar dado 
aos sonhos e visões” (CESERANI, 2006, p. 93). Comparece aqui, 
mais uma vez, uma imbricação entre magia e técnica que nos faz 
questionar, também uma vez mais, se seria legí�timo afirmar que há 
um processo progressivo de reencantamento do mundo em curso.
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conclusão
Esse trabalho teve como ponto de partida uma ponderação sobre 

o porquê da irrupção de uma determinada modalidade ficcional 
voltada à representação das formas de pensamento mágico e 
supersticioso em um perí�odo marcado, justamente, pela ascensão 
da razão instrumental. Através de uma investigação arqueológica, 
foi possí�vel evidenciar a constituição de uma formação discursiva 
envolvendo diversas áreas do saber, como a ótica, a acústica, 
a psicologia, a filosofia e a teoria da literatura que acusam a 
construção de uma experiência cultural marcada pela dissolução 
das fronteiras até então bem delineadas entre mythos e logos. No 
centro dessa questão está a técnica, que, ao operar profundas 
mudanças na experiência da visão e da audição, provoca, ao lado das 
formas tradicionais de desencantamento do mundo, um progressivo 
processo de reencantamento do mundo.

REFERêNCIAS:
BENJAMIN, Walter. “Pequena história da fotografia”. In_Walter Benjamin: 
obras escolhidas. São Paulo: Brasiliense, 1994.

BLOCH, Ernst. Literarische Aufsätze. Suhrkamp Verlag: Frankfurt am Main, 
1965.

CALVINO, Italo (Org.). Contos fantásticos do século XIX: o fantástico visionário 
e o fantástico cotidiano. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

__________. “Definições de territórios: o fantástico”. In_Assunto encerrado: 
discursos sobre literatura e sociedade. São Paulo: Companhia das Letras, 
2006.

CESERANI, Remo. O fantástico. Curitiba: Ed. UFPR, 2006.

DELRÉE, Pierre. Robertson, physicien et aéronaute liégois. Apud MANONI, 
Laurent. A grande arte da luz e da sombra: arqueologia do cinema. São Paulo: 
Editora SENAC São Paulo: UNESP, 2003.

FOUCAULT, Michel. Arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2012.

GOETHE, J.W. Fausto: uma tragédia – segunda parte. São Paulo: Ed. 34, 2004.



112<< sumário

MANONI, Laurent. A grande arte da luz e da sombra: arqueologia do cinema. 
São Paulo: Editora SENAC São Paulo: UNESP, 2003.

POE, Edgar Allan. “Psicologia da composição”. In: Poemas e ensaios. São 
Paulo: Globo, 2009.

SHELLEY, Mary. Frankenstein ou o moderno prometeu. Martim Claret, 2007.

STOKER, Bram. Drácula. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011.

TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 
2008.

WEBER, Max. “Science as a vocation”. In: Essays in sociology. Oxford: Oxford 
University __________. A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2004.

Press, 1946.



113<< sumário

FOTOgRAFIA é mORTE: A ImPERmANêNCIA dO 
temPo ReAfIRmAdA nA tentAtIvA de detê-lo

Adriana Jordão1

Milan Kundera abre O livro do riso e do esquecimento com a curta 
narrativa sobre a supressão de um sujeito da história: enquanto 
Klement Gottwald, lí�der do partido comunista na Tchecoslováquia, 
discursa na sacada de um palácio sob a neve e o frio com a cabeça 
descoberta, Clementis, que está ao lado do dirigente, tira seu próprio 
gorro e o coloca na cabeça de Gottwald. Sacada, Gottwald agora 
com a cabeça coberta pelo gorro, Clementis e os outros camaradas 
são fotografados e a cena torna-se conhecida por todos no paí�s ao 
ser distribuí�da pelo departamento de propaganda do partido em 
milhares de cópias (cf. KUNDERA, 2008, P. 9). No entanto, quando 
quatro anos mais tarde Clementis é acusado de traição e enforcado, 
o mesmo departamento de propaganda do regime se encarrega 
da complementação de sua execução, estendendo sua eliminação 
fí�sica a seu apagamento das fotografias para com isso garantir que 
desaparecesse da lembrança do povo. Ficava assegurada assim a 
definitiva passagem de Clementis ao estado de não mais ser.

Removido da fotografia, o executado Clementis perdia também 
aquilo que atestaria sua presença na vida, isto é, o reconhecimento 
de sua imagem por outros sujeitos. Clementis era desta forma 
eliminado da memória e apagado da história – ele nunca 
existira. Retoma-se de forma imagética moderna o apagamento 
epigráfico que o senado romano tinha na damnatio memoriae 
(danação da memória, remover da memória), castigo máximo 
reservado aos membros da elite e imperadores que trouxessem 
desonra e vergonha ao Estado romano: após a morte do sujeito, 

1  Doutoranda em Literatura Comparada (UERJ), professora substituta de 
literaturas de língua inglesa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
Bolsista da CAPES.
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eliminavam seu primeiro signo de representação fazendo o nome 
dos condenados desaparecer dos documentos de arquivo e das 
inscrições monumentais; eliminavam também seu í�ndice imagético 
ao reutilizar suas estátuas, retirando, com o apagamento de sua 
imagem, o poder de sobrevivência dado ao sujeito pela visão e 
memória coletivas. Sua existência corpórea ficava no passado 
morto e sua permanência no presente através da representação era 
destruí�da, passando também para o estado de morte – morte plena 
na inexistência no presente.

As ideias de passado e presente nos levam aos questionamentos 
acerca do tempo que sempre rondaram o pensamento humano. 
Santo Agostinho já ponderava: como mensurá-lo, como estabelecer 
suas fronteiras, quando este passa ao não-ser imediatamente 
quando é, e enquanto ainda não é, igualmente não existe? Sua 
forma de presente, ou o que se convencionou chamar presente, não 
é senão uma linha imaterial divisora entre os dois estados de não 
existir, passado e futuro, entidades invisí�veis, que, mesmo com a 
experiência de vivê-las a todo instante, se mostram inapreensí�veis 
pelo pensamento lógico. Onde se escondem o tempo escoado e 
o tempo vindouro, pergunta-se Agostinho; e o tempo presente, 
intangí�vel, do que se trata? Existiriam os tempos, de fato? No 
entanto, ainda seguindo o pensamento de Santo Agostinho, como 
negar a noção estabelecida de pretérito, presente e futuro? Deixando 
de lado a conceituação filosófica e assumindo a prática comum, 
como refutar o tempo do vivido, irrecuperável, mas do qual são 
testemunhas as lembranças e seus registros materiais, e o tempo do 
porvir infindável, escoando sem parar a despeito de nossa vontade? 
Nosso movimento cotidiano afirma que passamos por um, vivemos 
e nos lembramos do vivido, e nos basta existir para que o outro nos 
chegue incessantemente. Santo Agostinho propõe, então, uma saí�da 
para tal labirinto: ao atribuir ao tempo a ideia de acontecimentos, 
de fatos, o pensador cria uma alternativa de coexistência do 
passado e do futuro no presente. Se existem fatos passados, 
fatos presentes e fatos futuros, eles existem como “lembrança 
presente das coisas passadas, visão presente das coisas presentes 
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e esperança presente das coisas futuras” (AGOSTINHO, 1999, p. 
328). Os tempos abstratos, isto é, a acumulação incorpórea dos fatos 
vividos e lembrados e a antecipação etérea dos que ainda estão por 
vir, misturam-se àquilo que denominamos presente, coexistem na 
experiência concreta de ser. Tal definição se aproxima daquilo que 
o filósofo francês Henri Bergson definiu como “duração”: tempo de 
continuidade indestrutí�vel e mudança ininterrupta, um escoamento 
da experiência que se acrescenta incessantemente. Renova-se, 
portanto, a noção do indiví�duo que é em um estado-tempo que 
chamamos presente, em cuja concreta percepção de estar no mundo 
coexistem os tempos do ido acumulado e do vindouro inexorável.

Portanto existir é do reino do presente, seja de forma total, seja 
na representação estendida da existência. A morte em seu caráter 
mais completo e insuperável não está no esgotamento fí�sico, mas 
em seu sentido máximo, o do esquecimento, do desaparecimento 
completo, a negação do haver existido, no apagamento da 
possibilidade de se estar no presente – seja de que forma for. Por 
temer esta morte – a absoluta desaparição no esquecimento – a 
humanidade sempre erigiu monumentos, marcou e celebrou datas, 
batizou ruas e edifí�cios públicos inscrevendo os nomes daqueles 
que queria eternizar em placas, adornou os túmulos, muitas vezes 
com os rostos fotografados dos mortos. Para que a existência se 
concretize não basta viver; é preciso que o próprio sujeito e os 
outros ao seu redor sejam capazes de recordá-la, comemorá-la, de 
tê-la sempre reafirmada através dos í�cones imagéticos iniciadores 
da lembrança. Pelo desejo de não esquecer, de reafirmar a presença 
do sujeito no mundo, liam-se os nomes dos mortos durante a liturgia 
na cultura medieval, aponta Paolo Rossi em O passado, a memória, o 
esquecimento. O autor continua: “na cultura swahili [...], os mortos 
que permanecem na memória dos outros são os mortos-vivos, que 
só morrem completamente quando desaparecem os últimos que 
estavam em condições de recordá-los” (ROSSI, 2010, p. 24).

A fotografia se torna, portanto, um testemunho de que aquele 
indiví�duo viveu, que aquela casa esteve ali, que aquele evento se 
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deu. Se a destruição da imagem é a ponte para o esquecimento do 
referente (quantas fotografias rasgadas nos embates lacrimosos 
com a memória), se Clementis só é plenamente executado 
quando sua imagem é apagada, o contrário, manter o sujeito em 
representação, é marcar de forma indelével sua presença, sua 
existência no mundo. O fascí�nio da fotografia nasce a partir desta 
propriedade embalsamadora da realidade: o momento passa, o gesto 
morre, o fotografado se vai, e o tempo não é mais recuperável; no 
entanto, no objeto de papel, seguem o pai sentado em sua cadeira 
com a mão da mãe pousada em seu ombro, filhos ao seu redor. O 
momento se duplica, cede um pouco de si para o papel, empresta sua 
face para o artificial, para a representação.

E assim chegamos a este objeto insólito, um dispositivo técnico 
de comunicação que implica no redimensionamento radical da 
temporalidade e de neutralização do espaço. Na fotografia o 
momento se duplica através da técnica, o tempo e o espaço são 
capturados, vencidos e aprisionados em um objeto concreto. 
Contudo, a imagem, por mais “instantânea” que consiga ser, será 
sempre de um momento passado, morto, ido. Embora vejamos na 
fotografia um momento presente, vivo em sua representação, ele 
está, contraditoriamente, morto. Por ser representação, duplicação 
derivada de um referente original que necessariamente veio antes 
de seu duplo, a fotografia implica consequentemente no contraste 
da imagem presente, que é, com um momento passado, que foi. E 
aquilo que foi sugere o irrecuperável, morte inexorável, constatação 
profunda da finitude. A fotografia é morte: ela é a impermanência 
do tempo reafirmada na tentativa de detê-lo; ela é a negação e a 
afirmação da morte, um objeto-contradição. A fotografia luta contra 
a morte para somente realizá-la, demonstrar de forma material a 
impossibilidade de parar o tempo – tempo que está aqui, nas mãos, 
no presente, mas que já não existe mais, está morto. A fotografia 
está sempre na distância do tempo, aquilo que ela mostra é o 
inacessí�vel por excelência, o tempo que não se pode parar, o fluxo de 
morte inexorável que fica no rastro da vida, um momento que jamais 
se repetirá. Ainda que repetido infinitamente em sua representação, 
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presente ao olhar do observador, o exato referente da imagem ficou 
para trás. A fotografia é um espaço articulador entre presente 
e passado, entre objeto concreto, real, e objeto representado, 
construí�do; não mais um momento vivo, mas tampouco um 
momento morto.

Tal caracterí�stica não escapa aos autores que usam a fotografia 
como parte de sua trama ficcional; a antinomia de sua ausência-
presença na inescapável condição de duplo presente de um 
passado irretornável é explorada, por exemplo, nos romances em 
que a memória é buscada no desejo de um retorno inalcançável. 
A fotografia atesta ainda mais uma vez a impossibilidade de se 
alcançar não só o evento vivido que o tempo levou como também 
sua memória de forma í�ntegra: não há retorno possí�vel, ela nos 
diz. Em Relato de um certo Oriente, de Milton Hatoum, muito da 
história narrada se desenrola através dos olhos e reminiscências 
do fotógrafo alemão, olhos estrangeiros na paisagem do Amazonas; 
Dorner, de quem se dizia que “as lentes da Hassel, dos óculos e as 
pupilas azuladas de seus olhos formavam um único sistema ótico” 
(HATOUM, 2008, p. 66-67), participa como um dos narradores 
dos muitos relatos entrelaçados na obra. E�  dele também a última 
fotografia tirada de Emir, o irmão suicida, no coreto da praça, todo 
vestido de branco, segurando com a mão esquerda uma orquí�dea 
“de um vermelho excessivo, roxeado, quase violáceo” (HATOUM, 
2008, p. 69), momentos antes de desaparecer nas águas escuras 
do rio Negro onde se afogara. Dorner, assim como a irmã de Emir o 
fará depois, tenta buscar na foto a resposta para aquele momento 
irreversí�vel, para um momento morto de um homem também morto 
– e que, no entanto, insiste em viver, congelado em imagem, o olhar 
do morto com uma flor deste vermelho excessivo, exposta como se 
este mostrasse seu coração em uma única batida perene, uma última 
tentativa de deter a finitude que este sabia próxima. “Todas as fotos 
são memento mori” (SONTAG, 2004, p. 26) nos lembra Susan Sontag. 
A imagem presença é sempre de ausência.

A irreversibilidade do tempo e a incapacidade do retorno a 
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este ponto original que, embora inalcançável, não cessa de exigir 
recuperação através da memória são corroborados, portanto, 
pelo uso da fotografia na construção das narrativas ficcionais. As 
fotografias são como bilhetinhos espalhados pela história do sujeito 
a lembrá-lo: “não há retorno possí�vel”; elas anunciam o destino final 
de uma narrativa de memória, o impenetrável passado perdido por 
mais que se saiba formado por ele, por mais que as lembranças deste 
passado persistam como constitutivo do sujeito. O retrato de Emir 
é o “pequeno simulacro” (BARTHES, 2010, p. 17) de que nos fala 
Barthes, este eidôlon, cópia astral de um morto, um regresso em 
forma espectral, uma emanação do referente que já não existe mais, 
a eterna repetição no presente vivo de um momento morto.

Uma moldura oval do tamanho de um rosto humano é trazida 
de Trieste para acomodar a fotografia e ornar o túmulo do morto 
enquanto o negativo é enrolado em uma folha de papel de seda e 
guardado pela irmã “dentro de sua veste branca cuidadosamente 
arrumada no fundo do baú forrado de veludo negro” (HATOUM, 
2008, p. 94). Por mais de vinte anos, Emilie não deixa que Emir 
morra de maneira total, comemorando seu aniversário de morte 
com a distribuição de um farto banquete aos necessitados, vestindo-
se de negro e visitando seu túmulo; consigo leva um vaso de flores e 
o retrato de Emir. A repetição eterna que a fotografia provê evita a 
morte:

No Hades, as sombras dos mortos repetem 
ao infinito o mesmo gesto: Issião faz sua roda 
girar, as Danaides procuram inutilmente 
carregar água em um tonel furado. Não se 
trata, porém, de uma punição; as sombras 
pagãs não são dos condenados. A eterna 
repetição é aqui a chave secreta de uma 
apokatastasis, da infinita recapitulação de 
uma existência. (AGAMBEN, 2007, p. 28).

A revelação da essência dupla da fotografia se dá na revogação da 
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temporalidade que paradoxalmente afirma o que é quando este não 
é mais. O referente da fotografia não é o mesmo de outros sistemas 
de representação, não é uma palavra que remete a um signo, a uma 
abstração. A coisa necessariamente esteve, foi, era. A fotografa 
reafirma portanto uma existência que pertence ao passado 
agora no presente, e liga a imagem que se mostra no presente de 
forma definitiva à esfera do não mais ser. A fotografia realiza no 
presente esta ausência de um referente que ficou no passado: ela 
atesta a impermanência do tempo quando traz como espectro este 
fragmento de passado morto.

Acerca do valor cultual da obra de arte, Philippe Dubois cita 
Walter Benjamin: “o que é essencialmente distante é o inacessí�vel, 
e a principal qualidade de uma imagem que serve ao culto é ser 
inacessí�vel.” (BENJAMIN, Apud DUBOIS, 2012, p. 311). Aquilo que 
a fotografia mostra é, sobretudo, o inacessí�vel, o tempo que não se 
pode parar, o fluxo de morte inexorável que fica no rastro da vida, 
um momento que jamais se repetirá. Afirmada paradoxalmente 
na proximidade da repetição incessante, a distância provê a 
sacralização do passado imobilizado, sua consubstanciação em 
objeto-relicário. A distância é ontológica à fotografia, parte de 
sua produção e de sua recepção; a câmera impõe a distância no 
ato de sua tomada, pois no instante mí�nimo entre a abertura e 
o fechamento do obturador, ela já separa o recorte, o momento 
capturado, de seu fluxo de realidade, “como uma lâmina de 
guilhotina que cortasse definitivamente o cordão umbilical que 
vincula a imagem ao mundo.” (DUBOIS, 2012, p. 312).

Em sua recepção, a fotografia também se realiza na distância: o 
objeto está ausente, distante, separado, e só pode tornar-se presente 
através desta emanação representada que se dá à sacralização, através 
da elevação à condição de í�cone pelo olhar do espectador. O passado 
por inteiro, o viver acumulado que se mostra na imagem-metoní�mia 
deste tempo morto-vivo, é este passado que o olhar do observador 
investe de significado e idolatria, não somente o objeto ausente de 
forma individual, mas o tempo morto que se quer cultuar, a vida que se 
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quer legitimar. Pierre Bourdieu observa que o álbum de famí�lia é “um 
monumento funerário frequentado assiduamente” (BOURDIEU, Apud 
LEITE, 2005, p. 35). Vai-se a ele como se vai a um cemitério, para honrar 
os mortos, sim, mas, sobretudo, para celebrar a memória, este conceito 
que assegura a existência e a continuidade do tempo.

São fotografias que abrem a narrativa do romance Fall on 
Your Knees, em um capí�tulo introdutório à obra e intitulado 
“Silent Pictures”, permitindo à personagem narradora iniciar sua 
história, como saberemos apenas ao fim da trama, para o sobrinho 
que julgava natimorto. Em uma obra repleta de interferências 
de elementos mnemônicos da vida cotidiana para dar suporte à 
narrativa ficcional, as fotografias convidam o leitor a imaginar 
uma história contada a ele enquanto folheia um grande álbum de 
fotografias de uma famí�lia, o preenchimento das lacunas que as 
imagens permitem à imaginação e à reminiscência. A narradora, 
após prevenir seus ouvintes do destino da narrativa que se inicia – 
“THEY’RE ALL DEAD NOW.” (MACDONALD, 1997, p. 9), apresenta 
os personagens do romance através de suas fotografias usando 
elementos móveis e sinestésicos, e levando seu interlocutor (e seu 
leitor) para além do instantâneo revelado no papel. A fotografia 
da cidade onde moravam, tirada em uma noite enluarada, revela 
as gradações de luz e sombra e o som do mar como um suspiro; a 
fotografia da casa em cujos fundos morrera a mãe; a mãe, no dia 
em que morrera de um derrame enquanto limpava o forno, ou pelo 
menos assim fora descrito pelo médico, fotografada “half in half out 
of the oven like the witch in Hansel and Gretel.” (MACDONALD, 1997, 
p. 10). Seu vestido, preto na fotografia em preto e branco e de fato 
negro para marcar seu luto por Kathleen e Ambrose, que por não ter 
tido tempo de ser fotografado é apresentado através da fotografia 
de um berço vazio mas ainda morno. O pai dorme – ele não está 
morto, a narradora avisa – na poltrona; a fotografia totalmente 
branca da Outra Lily, que, morta com um dia de vida está no limbo; 
Mercedes que segura seu rosário com um dedo contra os lábios, 
fazendo “Shshsh”. Frances, em uma fotografia móvel, como diz a 
narradora com naturalidade: a superfí�cie do riacho que corre atrás 
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da casa se abre e uma garota toda molhada e tremendo segura algo 
contra o peito com seus braços magros e se levanta da água olhando 
diretamente para eles, ou para alguém bem atrás deles; não se 
escuta o que ela fala, pois embora esta seja uma fotografia móvel, é 
também silenciosa. Finalmente Kathleen, de quem não há fotos, pois 
foram todas destruí�das, exceto uma, mas esta está guardada.

Nas palavras de Barthes, “artifí�cio da linguagem: diz-se ‘revelar 
uma foto’, mas aquilo que a ação quí�mica revela é o ‘irrevelável’, 
uma essência (de ferida), aquilo que não pode transformar-se mas 
apenas repetir-se sob a forma de insistência (do olhar insistente).” 
(BARTHES, 2010, p. 58). A imagem repete um momento vivido e 
perdido no tempo, brinca com a noção de passado-presente, com 
aquilo que se sabe deixado para trás, mas que no reconhecimento 
do sujeito se mostra presente, constituinte de si. A revelação se dá 
na anulação do objeto-medium, na revogação da temporalidade, 
na abertura desta repetição eterna de um corte no espaço-tempo 
onde o sujeito se inscreve, na reunião de um todo vivido do qual 
esta pequena parcela arrancada pertence. O “irrevelável” é aquilo 
que salta para ainda mais além daquele sentido de realidade que 
já se libertara da simples função de representação. O irrevelável 
se esquiva muitas vezes da possibilidade da transformação em 
narrativa, pois escapa do alcance da elaboração consciente, da 
abrangência das palavras. As imagens mentais da memória surgem 
neste momento misturando-se às fotografias, em uma via dupla de 
trânsito mental: se por um lado a memória provê significação à cena 
em mãos quando recupera as imagens mentais envolvidas no evento 
registrado, por outro, incorpora as próprias fotografias observadas 
a seu acervo de imagens, reinserindo agora em forma de quadro fixo 
um evento vivido, um passado do qual se participou e que se adere 
à memória a partir do suporte imagético que a fotografia dá ao 
receptor. A foto se une ao acervo de imagens mentais dando corpo 
concreto, figura delineada e ní�tida à memória. Em resumo, passa-
se a ter na mente não o evento, mas a fotografia do evento. Assim 
como os mecanismos de uma câmera, a percepção humana registra 
extratos selecionados da vida e os guarda – descartando alguns, 
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eternizando outros – em forma de imagens (imagens que emergirão, 
algumas vezes modificadas, ou como no jargão fotográfico, 
“tratadas”, pois também a memória escolhe seus ângulos, sua luz 
mais favorável).

Autor daquela que talvez seja a maior obra ficcional a tematizar 
os conceitos de tempo e memória, e artista cujas obra e vida se 
misturam de forma tão intensa, Marcel Proust tinha uma obsessiva 
paixão pela fotografia. Diversas passagens de sua vida atestam a 
intensa apreciação pelo objeto tão ligado ao ato de recordar: Proust 
fazia visitas frequentes a retratistas renomados para que estes lhe 
fizessem muitas cópias de fotografias que seriam oferecidas aos 
amigos como mementos; pedia (e até mesmo tentou roubar, quando 
seus pedidos lhe foram negados) fotografias daqueles que lhe 
interessavam; possuí�a uma enorme coleção de fotografias que era 
exibida com orgulho aos amigos que lhe visitassem. Aos vinte e dois 
anos, Proust troca fotografias com um jovem suí�ço, Edgar Aubert; 
no verso da fotografia ofertada por Aubert lia-se a dedicatória que, 
uma vez que o jovem morreria pouco depois do encontro, parece 
tão apropriada e que tão bem ilustra a ideia da passagem do tempo: 
“Look at my face: my name is Might Have Been; I am also called No 
More, Too Late, Farewell”. A fotografia e o Tempo, tão perenes e tão 
efêmeros...

REFERêNCIAS:
AGAMBEN, Giorgio. O dia do juízo. In: ______. Profanações. São Paulo: 
Boitempo, 2007. p. 27-30.

AGOSTINHO, Santo. Confissões. São Paulo: Nova Cultural, 1999. (Coleção Os 
Pensadores).

BARTHES, Roland. A câmara clara. Lisboa: Edições 70, 2010.

DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 
2012.

HATOUM, Milton. Relato de um certo Oriente. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2008.



123<< sumário

KUNDERA, Milan. O livro do riso e do esquecimento. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2008.

LEITE, Miriam Lifchitz Moreira. Retratos de família: imagem paradigmática 
no passado e no presente. In: SAMAIN, Etienne (org). O fotográfico. São 
Paulo: Editora Hucitec / Editora Senac, 2005. p. 33-38.

MACDONALD, Ann-Marie. Fall on Your Knees. New York: Touchstone, 1997.

ROSSI, Paolo. O passado, a memória, o esquecimento: seis ensaios da história 
das ideias. São Paulo: Editora UNESP, 2010.

SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.



124<< sumário

convIte PARA umA dAnçA lutuosA: 
ImAgENS E RITmOS dA mORTE

José Caminha1

Fragilizado por eventos como as guerras e as cruzadas e por 
uma medicina que pouco podia fazer para salvá-lo, o ser humano 
enfrentou na Idade Média o terror da vida cotidiana, que incluí�a 
a prática da tortura nas polí�ticas administrativas e religiosas. As 
gravuras daquele perí�odo reproduziam a noção de perecibilidade 
do ser humano: “E�  como se o espí�rito do final da Idade Média 
não pudesse enxergar a morte sob outro aspecto além do da 
deterioração.” (HUIZINGA, 2010, p. 221).

As primeiras representações massivas da morte se devem, 
em grande medida, ao advento da peste bubônica, que dizimou 
um terço da população do continente europeu e transformou a 
morte num evento rotineiro. O esqueleto, sí�mbolo da fragilidade 
humana, encontrou lugar nas primeiras danças macabras e nas 
representações que traziam como tema a personificação da morte e 
o seu intuito de levar para o além – com maior ou menor violência 
– quem quer que fosse, independentemente de sexo, idade, origem 
ou condição social. “Je fis de Macabré la dance”, diz em 1376 o poeta 
Jean Le Fèvre. A morte era chamada de “Macabra”, um nome próprio 
e de etimologia discutí�vel2, mas que agregava à dança realizada 
em sua honra elementos moralizantes, de advertência e terror 

1  Mestre em Literatura pela UFPE e Doutorando em Literatura Comparada, 
vinculado ao curso de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
onde desenvolve pesquisa sob a orientação da Prof. Dra. Carlinda Fragale Pate 
Nuñez; integrante do Grupo de Pesquisa CNPQ “Escritas de viagem, viagem da 
escrita” (CNPQ) coordenado pela Prof. Susana Kampff Lages (UFF).
2  A etimologia da palavra macabre – utilizada pela primeira vez na literatura 
ocidental no século XIV em uma obra de teatro popular cujo título é Danse Macabre 
- é incerta. Acredita-se que estaria ligada ao martírio dos macabeos descrito no 
antigo testamento, mas o adjetivo “macabre” também pode ter uma origem árabe, 
considerando que MaQbaRa significa cemitério.
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associados à culpa e ao pecado.
Admitindo a morte como uma figuração e a dança macabra como 

uma representação, podemos vislumbrar as relações do sujeito com os 
dispositivos do poder utilizados pela Igreja e pelos governantes para 
domar os homens e fazê-los submeter-se às forças de subjetivação e à 
domesticação. Esta tentativa de domí�nio cria uma força de resistência: 
na forma da dança Macabra a subjetividade também se manifesta, ao 
lembrar aos opressores que a morte não poupa ninguém. Todos terão o 
mesmo destino, tanto os considerados infames pelo discurso do poder, 
quanto os que fizeram da vida deles objeto de escárnio e ojeriza - os 
autores, também infames, deste discurso.3

A configuração acima sugerida não encontra justificativas em 
documentos históricos, mas é plausí�vel supor que a via dupla naquela 
encenação serve tanto aos interesses dos poderosos – disseminar a 
crença na recompensa divina – quanto aos dos oprimidos, ao vê-los 
suplicar em vão pela vida e serem arrastados pela morte.

O pensamento de Walter Benjamin, Michel Foucault, Giorgio 
Agamben e Hava Tirosh-Samuelson auxiliam o olhar em obras 
que se situam no patamar da pintura clássica, da literatura e das 
tecnologias. A abordagem dialética de algumas dessas obras, que 
servem como simples lampejos de um vasto tesouro, trabalha no 
sentido de ponderar como a morte se apresenta em diferentes 
momentos da existência humana e que formas ela assume em cada 
um desses lugares ao longo do passado histórico.

Reconhecer o cemitério como um dos meios de figuração da 
morte já é inseri-la no discurso do poder e ao pensamento de 
Foucault. Os locais de sepultamento, próximos às capelas ou dentro 
delas, dialogavam com códigos sociais e religiosos:

3  Para uma breve compreensão dessa relação entre os oprimidos e aqueles 
que fazem a escrita da história oficial sugerimos o ensaio O autor como gesto, de 
Giorgio Agamben, em que ele dialoga com do pensamento de Michel Foucault e o 
seu texto A vida dos homens infames.
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O desenvolvimento dessa prática se 
organizou fundamentando-se na crença da 
ressurreição dos corpos no dia do julgamento 
final, pois se acreditava que a proximidade 
física entre o cadáver e as imagens divinas, 
contidas no interior das igrejas, representava 
um modelo de continuidade espiritual que se 
desejava obter na relação mágica existente 
entre o ser humano e Deus. Dessa forma, ser 
enterrado no interior da igreja era uma forma 
de não romper totalmente com o mundo dos 
vivos. (PETRUSKI, 2006, p. 93).

O Cemitério dos Santos Inocentes, que durante séculos recebeu 
os despojos oriundos de vinte e duas paróquias parisienses até ser 
desativado, em 1780, guardava nas suas paredes várias imagens 
e esculturas da morte. Das representações populares à pintura 
clássica, o esqueleto humano aparece como uma lembrança da 
efemeridade do ser humano. A imagem de Os Embaixadores o alemão 
Hans Holbein, retrata dois nobres franceses e distorce a imagem 
do crânio localizada no centro da obra, utilizando a técnica da 
anamorfose. Ao observar o quadro a uma distância de dois metros, 
mantendo os olhos na mesma altura dos poderosos representantes 
da corte do rei Francisco I pode-se ver a sombra da morte projetada 
sob os pés de Jean de Dinteville, cuja saúde era frágil. Para a fruição 
da obra em toda a sua plenitude, o espectador não pode escolher 
outro lugar senão o determinado pelo autor. Ao colocar o observador 
da obra no mesmo ní�vel dos nobres, o pintor incorpora premissas 
da dança macabra e inclui o espectador nas esferas ficcional e 
temporal, na medida em que ele se desloca no espaço do agora da 
observação do quadro para “encarar” a morte e evocar, em outra 
temporalidade, a reflexão de que, diante da morte, estamos todos, 
plebeus ou nobres, no mesmo lugar.

A projeção da morte indica outras ambivalências e 
contradições. Por um lado temos na dança Macabra a fraqueza 
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humana tematizada, seja na consciência da própria finitude, ou 
na necessidade de arrependimento, posto que a fé cristã indica o 
perdão divino como única forma de redenção e, nesse sentido, de 
promessa de vida eterna. Mas essa imagem da morte em movimento 
não revelaria também uma habilidade de se antecipar ao próprio 
trajeto? E, ainda, ao final da representação teatral, propiciar ao 
Homem o retorno a um tempo (do real extra-cênico) em que, embora 
convivendo com a culpa, ainda lhe é possivel usufruir dos prazeres 
da carne? Neste caso, seria uma vitória, ainda que transitória, 
sobre a morte. Sem dúvida que nas formas de brincar com a ameaça 
iminente existe a possibilidade de aplacar o medo e apresentar o 
futuro de forma menos sombria. Por fim, a dança é, a priori, um 
momento pleno de movimento, ação e, portanto, de vida, quando 
Macabra é a morte em todo o seu esplendor. E�  uma imagem dúbia, tal 
qual a imagem do pensamento: visto do lado de fora, por quem o vê, 
é a imagem de uma imobilidade corporal, quando na verdade o ato 
se constitui repleto de imagens interiores para quem o vivencia. A 
aproximação entre o pensamento e a dança macabra se faz no vasto 
campo da imaginação.4

Em algumas representações pictóricas o instrumento que a 
caveira carrega poderia ser substituí�do por um arco e flecha, uma 
espada, um instrumento musical e até um arado. No entanto, 
considerando que as primeiras danças macabras surgiram num 
momento de forte religiosidade cristã, a imagem da ceifadora 
tornou-se a mais popular. Entre as possí�veis explicações, a relação 

4  O antagonismo entre a representação da Morte e a subjetividade faz lembrar 
Walter Benjamin e suas reflexões sobre a mímesis em Infância em Berlim: “Os 
jogos infantis são impregnados de comportamentos miméticos […] a criança não 
brinca apenas de ser comerciante ou professor, mas também moinho de vento ou 
trem” (BENJAMIN, 1985, p. 108; 1980, II-1, p. 205). Por isso, reelaborar o mundo 
com o próprio corpo faz do corpo o primeiro brinquedo. E, nos jogos infantis, 
ele se mistura ao meio para ter seu encanto quebrado quando o outro retoma o 
seu lugar, com a alteridade que volta a afirmar o sujeito. Esse vai-e-vem repetido 
infinitamente constrói a subjetividade e é o além do princípio do prazer freudiano: 
“[...] toda e qualquer experiência mais profunda deseja, insaciavelmente, até o 
final de todas as coisas, repetição e retorno, restabelecimento de uma situação 
primordial da qual nasceu o impulso primeiro” (FREUD, Apud BENJAMIN, 1984, 
p.74).
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com o livro derradeiro do apóstolo João, cujo teor fatalista associa o 
instrumento ao cumprimento da justiça e da palavra de Deus:

14. Eu vi ainda uma nuvem branca, sobre 
a qual se sentava como que um Filho do 
Homem, com a cabeça cingida de coroa de 
ouro e na mão uma foice afiada.
15. Outro anjo saiu do templo, gritando em 
voz alta para aquele que estava assentado 
na nuvem: Lança a tua foice e ceifa, porque é 
chegada a hora de ceifar, pois está madura a 
seara da terra.
16. O Ser que estava assentado na nuvem 
lançou então a foice à terra, e a terra foi 
ceifada.
17. Outro anjo saiu do templo do céu. Tinha 
também uma foice afiada.
18. E outro anjo, aquele que tem poder sobre 
o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz para 
aquele que tinha a foice afiada: Lança a foice 
afiada e vindima os cachos da vinha da terra, 
porque maduras estão as suas uvas.
(Apocalipse, 14, 14-20)

E era exatamente isso que a Dança Macabra evocava: o dia do 
acerto de contas, do qual não se podia escapar. Tendo papel de 
destaque na vida real, a morte reivindicou seu lugar na pintura, 
no teatro e na literatura. O texto teatral do Auto da Moralidade de 
Todo-o-mundo (texto do século XV, de autor desconhecido), por 
exemplo, reflete não apenas as questões relativas à proximidade da 
morte para o homem naquele perí�odo, como também a adoção dos 
preceitos do cristianismo como única alternativa de salvação.

O auto se caracteriza pela sua didática: propaga os valores 
cristãos e a ideologia da Igreja Católica Romana do perí�odo 
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medieval. Apresenta-se no espaço público e, como observa Anatol 
Rosenfeld nos seus estudos sobre o Teatro E� pico, utiliza-se de 
elementos que, mais tarde, serão observados no teatro de Brecht: 
a figura do narrador (no Auto da Moralidade identificado com o 
Mensageiro) e o desprezo pela unidade de tempo, que se apresenta 
em ciclos episódicos. Há nessa dramaturgia épica do medievo uma 
alternância entre a seriedade e o burlesco, o sublime e o humilde, 
um lugar de atuação da ironia, que seria um recurso amplamente 
utilizado por Brecht.

A trama do Auto... se inicia no céu, onde Deus convoca a Morte, e vem 
para um ponto qualquer da terra, onde Todo-o-mundo dialoga com os 
outros personagens, todos no âmbito do arquétipo. Todo-o-mundo é a 
pessoa que vive em pecado, negligente dos preceitos da fé cristã, mas 
que se arrepende e é salvo pelas Boas Acões. E�  o Conhecimento que diz 
a Todo-o-mundo o que ele deve fazer para ser salvo e é, para a Confissão 
que ele conta os seus pecados e os expurga através da penitência. Na 
sua peripécia Todo-o-mundo é ainda abandonado pela Força, a Discrição, 
a Beleza e os Cinco Sentidos. São os sentimentos de solidão, culpa e 
arrependimento que lhe ajudam a compreender o sentido da vida, de 
acordo com a moral religiosa e a fé cristã.

Diante da Morte, o homem (Todo-o-mundo) demonstra disposição 
para a viagem – ou última jornada – o que o coloca em condições de 
receber a Eucaristia. Durante sua jornada, Todo-o-mundo encontra-
se com a Confissão e reconhece os seus pecados, pedindo perdão. O 
sofrimento e a penitência, alcançada com o autoflagelo, libertam as 
Boas ações e possibilita a salvação de Todo-o-mundo. Açoitando o 
próprio corpo, diz ele:

Já que gozaste a vida descuidado
e me levaste assim à danação,
Aceita agora açoites e tormentos!
A penitência, água clara e pura,
Me livrará do purgatório ardente.
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Algumas obras literárias, como A arte de bem morrer (Ars 
Moriend) representam tentativas de domesticar a morte. São textos 
escritos entre os anos de 1415 e 1450, que exortavam os cristãos 
medievais a viverem de acordo com os sacramentos da Igreja 
Católica e, principalmente, esclareciam como os médicos e padres 
deveriam proceder no momento da unção dos doentes, garantindo 
ao moribundo uma boa morte. A arte do bem morrer apontava as 
principais tentações a que o homem estava sujeito: a falta de fé, o 
desespero, a impaciência, o orgulho espiritual e a avareza. Assim, 
a caveira sorria com a afirmação do catolicismo como a religião do 
pecado. Como observa Johan Huizinga:

O pensamento religioso do final da Idade 
Média, no que diz respeito à questão da 
morte, conhece apenas dois extremos: o 
lamento pela perecibilidade, pelo fim do 
poder, da honra e do prazer, pela decadência 
da beleza; e, por outro, o júbilo da alma que 
foi salva. (HUIZINGA, 2010, p. 243).

Em outras palavras, considerando que o corpo estava condenado 
à perecibilidade, resta o consolo da alma imortal salva no 
julgamento derradeiro. Mas este dia de encontro com a morte não 
poderia ser casual. Afinal, como se preparar a contento se ela chega 
inadvertidamente?

[...] subsiste la peur constante de la 
mort subite, qui fait irruption dans le 
quotidien sans s’annoncer. Celui ou celle 
qu’elle surprend n’a alors plus le temps 
d’accomplir les rites nécessaires à une 
bonne morte et, surtout, ne peut obtenir à 
temps l’absolution de ses péchés, chutant 
ainsi immanquablement vers sa damnation 
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éternelle. (WETZEL, 2001, p. 11).5

O homem medieval temia a vida e a felicidade porque o 
sofrimento e as desgraças (frustração, pecado e culpa) estavam 
ligados a elas. Por isso, não podemos ignorar que às mulheres, 
embora estivessem representadas nas danças macabras, restava 
ficar atreladas aos temas da feminilidade e da beleza que acaba.6

Passados séculos, a morte passou a ser vista não só como sí�mbolo 
de finitude. Com as novas tecnologias da biomedicina, as ruí�nas 
do nosso corpo (ossos, fios de cabelo, secreções) são um código, 
uma senha para a retomada de um passado, outrora pleno de vida, 
para além do cadáver. Mas, se o desenvolvimento da medicina e da 
ciência, o acesso à informação e uma gradual perda do poder da 
Igreja Católica fragilizaram aquela visão da morte, veremos a seguir 
que as danças macabras também não deixaram de se transformar. 
Pelo contrário: a morte se adaptou aos novos tempos e garantiu 
seu espaço nos meios de comunicação de massa. Ela é lembrada, 
repetida e reelaborada na análise de obras artí�sticas que nos 
possibilitam escavar o solo da memória.

Quando Walter Benjamin reflete sobre a importância do 
objeto nos jogos infantis, ele lembra que é a brincadeira que faz 
o brinquedo, e não o inverso. Essa afirmação, contida na História 
cultural do brinquedo, ele faz ao discutir como o adulto se coloca, 
equivocadamente, em relação ao mundo da criança. Considerando 
algumas singularidades, aquela premissa também pode ser aplicada 
aos adultos, no sentido de que o lúdico é uma forma de elaboração do 
mundo, da criação artí�stica e de motivação do desejo. Mas podemos 

5  A tradução do trecho é “permanece constante o medo da morte súbita, que 
invade o cotidiano sem aviso prévio. Aquele ou aquela a quem a morte surpreende 
não tem então tempo para realizar os ritos necessários para uma boa morte 
e, especialmente, não pode obter a tempo a absolvição dos seus pecados, e, 
inevitavelmente, são levados para condenação eternal” (tradução nossa).
6  No ensaio A Imagem da morte, Johan Huizinga lembra que as danças macabras 
originais mostravam apenas homens devido aos papéis sociais considerados 
mais relevantes no medievo (embora houvesse rainhas, freiras, mercadoras ou 
parteiras, a mulher era considerada pelos papéis relacionados ao feminino: mãe, 
virgem, amada e grávida).
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também lembrar que a criança sobrevive na lembrança do adulto e na 
realização interminável do trabalho (jogo) do luto. Por isso, não raro 
as primeiras experiências da infância voltam para assombrar o adulto.

No conto de E.T.A. Hoffman, O homem de areia, é através da 
presença de uma bela mulher, Olimpia, que parece a todos “muito 
estranha, rí�gida e sem alma” que o personagem Nataniel se 
apaixona. Ao tocar as mãos frias de Olimpia, Nataniel vê-se penetrado 
“por um profundo terror” chegando a “lembra-se da lenda da Noiva 
Morta; mas Olimpia o abraçara com ternura e o ardor do seu beijo 
fazia com que seus lábios ganhassem vida”. As poucas palavras que 
a jovem pronunciava eram “verdadeiros hieróglifos da linguagem 
í�ntima da alma, revelavam o amor e um elevado conhecimento da 
vida espiritual da contemplação do eterno e misterioso além”. A 
vida ganha corpo no autômato porque Nataniel o deseja. Depois de 
vê-la através do binóculo, ele tem a ní�tida impressão que dos olhos 
de Olimpia saí�am “úmidos raios de luar”. Essa visão apaixonada vem 
acompanhada da “impressão de ouvir espalhar-se pelo quarto um 
longo estertor de moribundo”. Além disso, embora seja uma boneca, 
sua imagem desperta a libido de Nataniel. Ao assumir o papel de 
narrador da vida de Olimpia e dançar com ela no baile, entre os 
olhares curiosos e risadas abafadas, Nataniel ensaia naquele salão 
do século XIX uma dança entre Eros e Tanatos.

Aquela imagem da morte recomposta e feminina, que nos braços 
de Nataniel demonstra “uma segurança rí�tmica toda particular” e 
consegue tirá-lo do compasso, também lhe faz perceber o “quanto 
era estranho o verdadeiro sentido do ritmo”. O tempo da música é 
posto em questão e, junto com ele, a realidade.

Em As Hortensias, Felisberto Hernández coloca em pauta a 
reprodutibilidade da boneca. As imagens de abertura do conto, como 
a da “casa negra” cercada por “grandes jardins” e a da mulher que 
usava um “grande vestido de mármore”, remetem imediatamente 
ao imagético dos cemitérios do final do século XIX. As vitrines de 
sua loja, finamente elaboradas, reproduzem os jazigos das classes 
mais abastadas e abrem uma fissura no tempo, uma viagem na 
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qual ele divide o assento com o leitor. Nesse movimento, ele se faz 
reconhecer também como um boneco: “De repente, estranhou não 
se ver sentado na poltrona: tinha levantado sem perceber; recordou 
o instante, muito recente, em que abriu a porta e, em seguida, 
se encontrou com os passos que dava agora: eles o conduziam à 
primeira vitrine.” Ao abrir a cortina, vê-se diante de uma boneca 
vestida de noiva que não “sabia se estava morta ou se sonhava”. Ao final 
da narrativa que imagina para ela, sente “prazer em perceber que ele 
vivia e ela não” (HERNÁNDEZ, 2012, p. 15).

O som das máquinas, do lado de fora da casa, remete à alteridade do 
sujeito. O humano está no exterior e aparece pelo barulho que faz, como 
o anúncio de um futuro, que ao mesmo tempo alimenta a sua fantasia 
– pois as bonecas aparecerão cada vez mais elaboradas pela tecnologia 
– e, por outro lado, o condena. Esse “vai e volta” não é um jogo dual entre 
interior e exterior, música do piano e barulho do mar, homem e boneco, 
Maria e Hortência, realidade e fantasia... são desdobramentos de um 
mesmo jogo cujo limite é a imaginação do leitor.

A figuração da morte também volta à nossa cultura, mesmo 
com o advento das novas tecnologias. Agora não são os livros onde 
se guardam os restos mortais do pensamento, ou como prefere 
Benjamin, “a máscara mortuária da concepção”; ou os quadros 
que servem para a fruição de poucas pessoas. O homem passa a 
exigir estí�mulos e a morte logo ocupou o seu lugar na indústria 
do entretenimento. A morte, antes fixa em páginas e figurações 
pictóricas, passa a se mover para as massas:

A associação de ideias do espectador é 
interrompida imediatamente, com a mudança 
da imagem. Nisso se baseia o feito do choque 
provocado pelo cinema, que, como qualquer 
outro choque, precisa ser interceptado por 
uma atenção aguda. O cinema é a forma de arte 
correspondente aos perigos existenciais mais 
intensos com os quais se confronta o homem 
contemporâneo. (BENJAMIN, 2001, p. 192).
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Em uma relação direta com a imagem da morte do medievo, 
Ingmar Bergman lançou em 1956 O sétimo selo. Nele a religiosidade 
se faz presente já na abertura, com o texto bí�blico: “E quando 
o Cordeiro abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase 
meia hora. Então os sete anjos, que tinham as sete trombetas, 
prepararam-se para tocar a trombeta” (Apocalipse 8:1). O diretor 
sueco buscou referências nos afrescos de Albertus Pictor (Figura 1) 
para fazer de uma partida de xadrez um embate entre a morte - aqui 
mostrada com o rosto pálido e as vestes negras - e o cavaleiro.

figura 1. Afresco de Albertus Pictor

Confiante na razão, o cavaleiro acredita que pode ter alguma 
chance no tabuleiro de um jogo. Ao longo do filme e da disputa ele 
descobrirá que o xadrez tem na sua dinâmica o imponderável: não se 
pode dizer qual a próxima jogada ou em que medida ela determinará 
uma nova possibilidade. E esta, por sua vez, não dependerá 
apenas do seu saber e do seu poder de decisão. A morte não aceita 
barganhar e reconhece quando tentam trapacear no jogo. É um 
adversário implacável contra o qual não adianta tentar qualquer 
artifí�cio: “Nada me escapa. Ninguém me escapa”, diz em certo 
momento do filme.

Na fuga da peste, que estabelece o caminho dos personagens, 
o fim dos tempos é uma ameaça constante. A morte os espreita, 
sorrateira e pacientemente, sabendo que tem o tempo a seu favor. 
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Ela não participa apenas de uma cena: é um tema que persiste 
durante toda a existência da obra de Bergman. A morte irrompe em 
meio à trama, interrompendo a rotina das personagens, lembrando 
ao cavaleiro que a sua presença é o limite da existência humana. Ao 
final, a incerteza às perguntas do cavaleiro: só lhe resta o silêncio 
como consolo, pois não há a confirmação sequer da existência 
de Deus. O casal de artistas, Mia e Jofs, e o filho são os únicos que 
sobrevivem à investida da ceifadora. Ao final do filme ele vê ao longe 
todos os que são levados pela morte na alegoria da dança macabra 
(Figura 2).

figura 2. cena de o sétimo selo, de Ingmar bergman

Outro convite para uma dança macabra está no filme de Bob Fosse 
All that Jazz (1976). O tí�tulo aponta para muitos signos relacionados 
a ela: a finitude da vida, com a morte como um duplo que se anuncia 
no trailer (“all that work, all that pain, all that glitter, all that love... 
all that jazz”), o significado inclusivo da palavra all (todo, todas, 
completamente) e, finalmente de jazz. Originária do francês, que 
significa “deitar” ou “copular”, a palavra passou a significar, nos 
EUA, um tipo de música sincopada, em que há variação de ritmos e é 
marcada pelo improviso. Em português, a sonoridade de jazz ainda 
evoca o verbo jazer, no sentido de descansar para sempre. Embora não 
se possa afirmar que foi essa intenção de Bob Fosse, essa ambivalência 
nos parece uma oportuna apropriação.
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Em All that Jazz um talentoso coreógrafo e diretor da Broadway 
tem sua vida de prazeres e sucesso profissional posta em xeque 
depois de sofrer um enfarte e ser constantemente visitado pela 
morte – aqui interpretada por uma jovem mulher, elegantemente 
vestida, e que atende pelo nome de Angelique (Figura 3). Esse “anjo 
da morte” vai confrontá-lo (mas não julgá-lo), mostrando que a vida 
de luxo e vaidades o conduziu para o caminho do colapso fí�sico e 
emocional.

figura 3. A atriz Jessica lange como Angelic, em All that Jazz, de bob fosse

Em vez de condená-lo, a morte se mostra embevecida pelas 
fraquezas humanas. E até com o cinismo e a insegurança do 
protagonista:

Joe Gideon: I always look for the worst in 
people.
Angelique: A little of yourself in them?
Joe Gideon: Yeah, a little of myself. And 
generally, I find it.
Angelique: Well, it may take you years, but 
you’ll find it. Oh, you are cute. You are cute.
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Embora a morte se mostre amiga, confidente e sedutora, o 
protagonista vai tentar negá-la, se enraivecer e negociar com ela, 
a fim de ganhar um pouco mais de tempo na terra. Assim como o 
cavaleiro de Bergman, que tenta vencer o mistério pela razão, quem 
melhor poderia “marcar” os passos de uma dança macabra que um 
coreógrafo? Mas nada escapa a Angelique e, assim como a morte de 
O sétimo selo, ela não traz a garantia e o consolo da vida eterna. A 
morte de Fosse é também evasiva quando o assunto é a existência de 
Deus:

Joe Gideon: Nothing I ever do is good enough. 
It’s not beautiful enough, it’s not funny 
enough, it’s not deep enough, it’s not anything 
enough. Now, when I see a rose, that’s perfect. 
I mean, that’s perfect. I want to look up to 
God and say ‘How the hell did you do that? 
And why the hell can’t I do that?’
Angelique: Now that’s probably one of your 
better con lines.

A opção que resta a Joe Gideon é a aceitação da morte e ele vai 
ao seu encontro, escrevendo a sua última cena, seu grand finale, 
fazendo da sua derradeira coreografia a sua própria dança macabra 
ao som da música dos Everly Brothers:

Bye bye love
Bye bye happiness
Hello loneliness
I think I’m gonna cry
Bye bye love
Bye bye sweet caress
Hello emptiness
I feel like I could die
Bye bye my love, goodbye.
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Outros realizadores cinematográficos vão se apropriar da 
imagem da morte para criar suas próprias danças macabras – boa 
parte deles tentando vencê-la através do riso. São desta vertente, 
Love and Death, de Woody Allen, e O Sentido da vida, do grupo inglês 
Monty Python. Estas obras, de alguma forma, reverberam a matriz 
da sátira social presente nas antigas danças macabras e merecem 
um estudo à parte. Ao espectador dos dias de hoje, em vez da 
angústia com a proximidade da morte, o riso resulta numa vitória 
momentânea contra o medo, gerando uma fantasia de triunfo.

A ilusão de superar a morte e retardar os efeitos das doenças e da 
velhice sobre o corpo é uma das principais forças motrizes do trans-
humanismo. Na luta contra a ceifadora o homem recorre às ferramentas 
da nanotecnologia, biologia molecular, engenharia genética e 
inteligência artificial. Aliada a esse impulso, a biopolí�tica e o capitalismo 
fomentam no homem o ideal de potencialização de suas habilidades 
naturais. Mas o que seria o natural do homem? As suas habilidades 
potencializadas pelo ato? Ou o reconhecimento de seus limites?

Na Idade Média o medo e a ignorância levaram a população a 
perseguir diversos grupos minoritários como os judeus (as rí�gidas 
regras de higiene da comunidade resultavam em um número 
reduzido de ví�timas da peste) e os leprosos (cuja putrefação do 
corpo os associava à imagem da morte). Confinados em espaços que 
os situavam numa espécie de umbral, entre o mundo dos vivos e o 
cemitério, tais como guetos e asilos, as pessoas com deformidade 
fí�sica ou portadoras de “falhas morais” eram exiladas dentro da 
sociedade, isoladas da esfera do Direito.

A biopolí�tica, o entrelaçamento entre a vida e a polí�tica, termo 
utilizado por Foucault para definir “a crescente implicação da 
vida natural do homem nos mecanismos e nos cálculos do poder” 
(AGAMBEN, 2010, p. 116) vai fazer ressurgir a figura ambí�gua 
do homo sacer. Adentrar as observações de Agamben sobre essa 
persona oriunda do direito romano arcaico exigiria um desvio na 
nossa pesquisa. Basta saber que através dele “nos encontramos 
diante de uma vida nua residual e irredutí�vel, que deve ser excluí�da 
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e exposta à morte como tal, sem que nenhum ví�cio e nenhum 
sacrifí�cio possa resgatá-la” (p. 100). O homo sacer, portanto, 
nos serve como paradigma de habitantes de uma localidade, 
impedidos de exercer plenamente os seus direitos de cidadão. 
Portanto, os presidiários, os sem teto, os exilados, os imigrantes, 
os homossexuais e os negros, entre outros, formam os grupos 
preferenciais para a ação da ceifadora. A amplitude dos limites do 
estado de exceção pode ser percebida na sociedade do espetáculo, 
onde esses grupos minoritários aparecem de forma pouco 
representativa ou estigmatizada.

Por isso, falar das experiências de um artista soropositivo e 
da sua trupe composta por pessoas com deficiência fí�sica e outras 
que passaram pela experiência exí�lica sugere um interessante 
campo de pesquisa entre a dança macabra e o trans-humanismo. 
Neste sentido, o filme Amore Carne (2013), do italiano Pippo 
Delbono, nos serve como um rico manancial para pesquisa, pois 
envereda profundamente na narrativa confessional e aponta um 
enfrentamento com a morte numa ordem direta, tanto na sua 
historicidade, quanto na sua dimensão existencial. Não se trata de 
um personagem ficcional no qual o diretor se projeta, mas de um 
sujeito autobiográfico que se vê confrontado com o diagnóstico 
da AIDS e que, acostumado a ver a morte sempre “do lado de fora”, 
agora terá que lidar com uma ameaça mais próxima, que corre nas 
suas veias na forma do HIV. Ao longo das cenas, Delbono elabora um 
emocionante trabalho de luto pela perda da coreógrafa Pina Bausch 
(com quem trabalhou durante alguns anos e tornou-se amigo) 
e passa a limpo sua própria vida, sempre com o apoio da música e 
dos gestos. A apresentação de performances realizadas por pessoas 
comuns ajuda a romper a fronteira ficcional. O cinema de Delbono 
é épico, não no sentido de grandioso, mas como forma narrativa. 
Sua fala se desloca da sua corporeidade e emana da paisagem e da 
imagem de outras pessoas. O celular e a câmera são para ele meios 
rápidos, extensão do próprio corpo, que permitem obter imagens, de 
ser replicado e, porque não, imortalizado:
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É uma viagem entre a experiência de morte 
e um desejo de vida. Uma viagem que 
fiz portando um celular e uma pequena 
câmera, meios simples que me permitiram 
apreender e ser apreendido. De usar a 
câmera como o movimento dos olhos. Os 
olhos que registram caminhando, se detêm, 
desaceleram, procuram, são inseguros, 
descobrem. Existe a memória agora presente 
de uma carne doente ferida, mas há também 
meu desejo de transformar a ferida numa 
nova linfa. Existe o desejo dos outros, a 
necessidade dos outros, existe a minha 
procura de colher com a câmera aqueles 
átimos irrepetíveis, verdadeiros. Existe o 
desejo de contar por meio de um cinema 
que não quer documentar a realidade, mas 
vê-la transformada em sonho, poesia. Em 
busca daquelas linhas secretas que unem as 
coisas que não entendemos. Para descobrir 
os roteiros escondidos, enredos ocultos que 
estão por trás da aparente casualidade das 
coisas. (BIONDA, GUALDONI, 2001, p. 139 e 
139).7

Embora em busca de conseguir imagens e registros singulares, 
a montagem dessa realidade, escolhendo as partes que melhor 

7  O texto em língua estrangeira é: “Um viaggio tra un’esperienza di morte e 
un desiderio di vita. Un viaggio che ho fatto portando con me un telefonino e una 
piccolo camera, mezzi leggeri che mi hanno permesso di guardare e di essere 
guardato. Di usare la camera come un movimento degli occhi. Gli occhi che 
guardano camminando, si fermano, rallentano, cercano, sono insicuri, scoprono. 
C’è la memoria ancora presente di una carne malata ferita ma c’è anche il mio 
desiderio di transformare la ferita in una nuova linfa. C’è il desiderio degli altri, 
il bisogno degli altri, c’è il mio cercare di cogliere con la camera quegli attimi 
irripetibili, veri. C’è il desiderio di raccontare attraverso un cinema che non vuole 
documentare la realtà ma guardarla diventare sogno, poesia. Per cercare quelle 
line segrete che uniscono le cose che non capiamo. Per scoprire sceneggiature 
nascoste, trame nascoste che stanno dietro all’apparente casualità delle cose”.
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interessam ao artista, pode ser vista como uma operação trans-
humana aplicada ao fazer artí�stico. Como já havia observado Walter 
Benjamin:

O filme acabado não é produzido de um só 
jato, e sim montado a partir de inúmeras 
cenas isoladas e de sequências de imagens 
entre as quais o montador exerce seu direito 
de escolha – imagens, aliás, que poderiam 
desde o início da filmagem, ter sido corrigidas, 
sem qualquer restrição. (BENJAMIN, 2011, p. 
175).

Amore Carne pode ser analisada sob a ótica de uma dança 
macabra em que o sentido da vida é posto em questão, a visita 
ao hospital para repetir o exame de sangue é um memento mori 
e a dança solo realizada por Marie-Agnès Gillot (Figura 4), da 
O� pera de Paris, nos coloca diante de uma morte que caminha em 
passos seguros e leves e nos interpela sem palavras, olhando-nos 
diretamente com um sorriso nos lábios8.

figura 4. cena de marie-Agnes gillot em Amore carne, de Pippo delbono

Em quase todo o tempo, Delbono mantém um diálogo com a 
morte, que lhe responde através dos acontecimentos do seu dia 
a dia, nos encontros e nas perdas que se sucedem, criando uma 
imagem dialética de uma viagem entre uma experiência de morte 

8  Para a cena em questão ver https://vimeo.com/28569004.

https://vimeo.com/28569004
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e um desejo de vida. Desta forma, Pippo Delbono inscreve no seu 
corpo a dualidade da condição humana e cria uma nova modalidade 
expressiva para a morte: teatralizando os próprios conflitos, 
ele acaba por criar um fato polí�tico partindo de uma verdade 
(seu corpo), exigindo para os estigmatizados uma compreensão 
profunda, resultado da sintonia com o próximo, criando uma 
aproximação com o outro – pois a morte não nos distingue. A morte 
em Delbono invoca o Deus católico para negá-lo, pois a vida carrega 
uma doença herética, associada ao homossexualismo e ao consumo 
de drogas. Delbono é quem se coloca no centro da cena e é portador 
do pecado original. Mas não espera a indulgência nem o “bem 
morrer”.

Não creio em Deus. Não creio num Deus 
assim como é representado hoje pela Igreja 
Católica. Aquele Deus que julga, aquele Deus 
que condena, aquele Deus que pune, aquele 
Deus que perdoa, aquele Deus que fecha os 
olhos sobre os pecados se em troca fazemos 
penitência, se em troca fazemos caridade, 
aquele Deus que dá para receber algo em 
troca. Aquele Deus de poder, aquele Deus da 
mentira. Aquele Deus mau. (DELBONO. 2011, 
p. 163; tradução nossa).

Na elaboração de suas danças macabras, Pippo Delbono usa 
máscaras e recorre ao travestimento de atores, mas em vez das 
marionetes ele prefere manipular as suas memórias de forma a criar 
a sua dramaturgia. Em cada situação de Amore Carne ele encontra, 
no outro, um duplo. Cria um jogo de identificação e replicação, 
como que negando o poder da morte e, nessa tentativa, desdobra 
o eu até nos alcançar. Assim, quando Pippo volta para casa, a 
mãe se transforma em todas as mães. A fala e a queixa dela viram 
uma mudez. A sua coragem, uma covardia. Mas sem juí�zo final ou 
julgamento, apenas a declaração amorosa a uma personagem de 
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Brecht (Mãe Coragem) que supera a morte para viver em Delbono9 e 
encontrar uma sobrevida na plataforma digital do cinema.

Nessa dança, ele se dobra diante da morte, mas não se curvando 
ao irremediável destino e sim convidando o seu duplo para dançar e, 
desta forma, se desdobrar no cinema, no teatro, na web, nos textos 
escritos, que talvez não durem até a eternidade, mas seguem rumo 
ao infinito do pensamento crí�tico.

A ideia de que a nossa espécie está num estágio de transição 
entre a herança animal e o futuro trans-humano, como sugere 
filósofos como Max More (TIROS-SAMUELSON, 2009, p. 25) 
não deve ser festejada levianamente. A inteligência artificial e 
os avanços na neurociência e na medicina podem favorecer a 
longevidade do homem, mas não afasta as contradições da nossa 
natureza e o ancestral desejo de excluir o diferente da sociedade. 
O desenvolvimento de técnicas cientí�ficas parece responder aos 
chamados mecanismos de subjetivação, trabalhando no sentido 
de transformar o corpo de acordo com o valor que pode atingir no 
mercado e na indústria cultural. A biomecânica e a cibernética 
avançam no sentido de humanizar ou de maximizar o desempenho 
do indiví�duo para potencializar a produção? O que seria mais 
indesejável na natureza humana, a existência do deficiente fí�sico ou 
o preconceito e a discriminação?

Como se vê, a discussão do trans-humanismo não pode ignorar 
a importância da ética e a sua dimensão biopolí�tica, nem tampouco 
a reflexão sobre o conceito de felicidade. O prazer, associado às 
questões puramente fí�sico-quí�micas e acessí�vel a todos graças à 
indústria farmacêutica, propicia uma satisfação momentânea, mas 
que depende do poder de compra:

9  Na peça Mãe Coragem e seus filhos a personagem Anne Fierning não morre, mas 
perde um a um os seus filhos para a Guerra dos Trinta Anos. A afirmação se baseia 
no fato de que o ator é quem dá vida à personagem e, ao criar um paralelo entre a 
própria mãe e o adjetivo “covarde”, Delbono abre um jogo de contradições próprio 
do teatro brechtiano e traz para a cena aquela personagem, resgatando-lhe a fala 
e, portanto, a vida.
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Em um cenário capitalista, a noção hedonista 
de felicidade significa que a felicidade foi 
reduzida cada vez mais à posse de bens 
materiais ou à gratificação instantânea de 
desejos corporais. [...] tanto a felicidade 
quanto a infelicidade são agora vistas 
estritamente em termos materialistas: a 
pílula faz com que, presumivelmente, se 
alcance a felicidade ou a infelicidade seja 
atenuada. No início do século XXI, uma 
abordagem rigorosamente materialista para 
a felicidade prevalece. (TIROS-SAMUELSON, 
2009, p. 37; tradução nossa).10

Compreender o luto, a perda, como constituinte da natureza 
do homem e trabalhá-lo na esfera da encenação ou da figuração 
é mover o mundo das ideias e da criação. E�  por em jogo questões 
relacionadas à nossa natureza e não dispor de vidas humanas, 
organizando (ou sedimentando) uma sociedade cada vez mais 
estratificada. Ser trans-humano é usar com sabedoria os avanços 
tecnológicos para por em xeque a ambição do ser-humano: 
ultrapassar os limites do próprio corpo não para ser o melhor de 
todos, mas para se colocar no lugar do outro e respeitar a alteridade 
do sujeito. E�  construir uma história de amor e carne cujas linhas 
finais são:

Se um dia me perguntassem... se voltasse 
para aquele dia, naquele hospital, naquela 
cidade, quando alguém com um jaleco branco 
olhando para mim, preocupado por me dizer: 

10  O texto no idioma original é: “In a capitalistic setting, the hedonic notion 
of happiness means that happiness was reduced increasingly to possession of 
materials goods or the instante gratification of bodily cravings. [...] both happiness 
and unhappiness are now viewed strictly in materialistic terms: a pill presumably 
makes on attain happiness or alleviate unhappiness. By the beginning of the 
twenty-first century, a strict materialist approach to happiness prevails”.
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‘positivo’; se me perguntassem o que gostaria 
de mudar no roteiro daquele momento, 
daquela história, se houvesse a oportunidade, 
responderia: ‘nada, absolutamente nada’. 
Aquela história ensinou-me muito, talvez, e 
está me ensinando um pouco mais, talvez, 
a olhar aquela morte nos olhos. (DELBONO, 
Pippo. Amore Carne, 2013)11.
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SyLVIA PLATh PARA ALém dA POESIA 
confessIonAl: umA leItuRA de “Lady 

Lazarus”

Davi Ferreira de Pinho1

A poesia é um quem perde ganha. E o poeta 
autêntico escolhe perder a ponto de morrer para 
ganhar.
Jean-Paul Sartre

Em 1963, em um apartamento gelado de Londres, Sylvia Plath 
veria sua última alvorada antes de preparar o café da manhã de 
seus filhos, pô-lo perto das crianças que dormiam em um quarto 
adjacente, e lacrar-se na cozinha. Ao raiar do dia, Plath já estaria 
morta, deitada com sua cabeça sobre a tampa do forno aberto, 
como se esperasse por fim o abraço que fora o tema de toda sua 
obra. Sobre a mesa, ela deixara sua coletânea de poemas que 
a imortalizaria, Ariel (1965), e é de tal coletânea que tiramos 
nosso poema em questão, “Lady Lazarus”. O flerte de Plath com a 
morte, seu mundo apocalí�ptico eternizado por sua poesia madura, 
começara muito antes de seu rompimento devastador com o poeta 
laureado Ted Hughes, ou de se ver sozinha, longe de seu nativo 
Estados Unidos da América, no inverno londrino de 1963, um dos 
piores invernos que a cidade enfrentara. Que ambos fatores ainda 
hoje sejam postos em questão quando se discute sua morte, e que 
seu suicí�dio ainda guie as leituras de sua obra, se deve ao fato de 
ainda entendermos Plath como uma poeta confessionalista. Em um 
movimento oposto ao dos grandes estudiosos de Plath, de Robert 
Lowell em seu prefácio para a primeira edição de Ariel à Caroline 

1  Doutor em Literatura Comparada (UERJ), professor substituto de literaturas 
de língua inglesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e professor de 
língua inglesa e suas literaturas da Universidade Castelo Branco (UCB).
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King Barnard em seu seminal Sylvia Plath (1978), o presente trabalho 
tenta ultrapassar o rótulo confessional para ressignificar a confissão.

A Poesia Confessional, ou confessionalismo, é uma escola poética 
que se desenvolve principalmente nos Estados Unidos da América no 
pós-guerra, entre os anos 50 e 60 do século passado. Como o nome 
claramente indica, o confessionalismo aborda o poema enquanto 
espaço para revelações profundas. Os poetas que marcaram essa 
geração exploravam temas considerados tabu a partir de suas 
experiências pessoais transgressoras. Trata-se, portanto, de uma 
profanação da confissão religiosa, no sentido agambeniano2: os 
confessionalistas propõem um uso mundano do confessar-se, pois 
não há súplica por qualquer tipo de absolvição aqui, apenas uma 
constatação das vidas subversivas de seus poetas. Destarte, na 
repetição crônica de seus temas, como doenças mentais, sexualidade 
desviante e suicí�dio, a confissão poética marca o trânsito inverso 
ao do sacrifí�cio da confissão religiosa. No entanto, muitos ainda 
entendem a confissão como um evento pessoal que controla o 
sentido do poema através da biografia do poeta, o que depaupera o 
estudo daqueles que redefiniram a poesia estadunidense, tais como 
Robert Lowell em seu Life Studies de 1959, ou ainda John Berryman, 
Anne Sexton, Allen Ginsberg, W. D. Snodgrass, e também Sylvia 
Plath. Mas há na própria confissão poética algo que transcende o 
evento pessoal. E�  no cair da máscara que a morte do poeta parece 
se dar, e nos parece ser esse o jogo do perde e ganha sobre o qual 
Sartre nos informa em nossa epí�grafe.

O suicí�dio na obra de Plath é, portanto, algo para além de sua 
morte, e por isso nos debruçaremos sobre “Lady Lazarus”. Não 
negamos que a biografia de Plath seja, sem dúvida alguma, um 
paralelo direto em toda sua obra. Já em sua poesia juvenil, muito 
antes de Ariel, vemos o fascí�nio da poeta com a desintegração do 
ser em um mundo malogrado, e encontramos aqueles que seriam os 
temas centrais de seu trabalho: o suicí�dio e as questões de gênero. 
No entanto, em “Lady Lazarus” e em dezenas de outros poemas, 

2 1 Cf. “Elogio da Profanação” (2007) de Giorgio Agamben.
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Plath funde o mundo interior ao mundo exterior, e suas experiências 
pessoais parecem atreladas à experiência do mundo, o que a faz 
escrever para além de si mesma.

I have done it again.
One year in every ten
I manage it—

A sort of walking miracle, my skin
Bright as a Nazi lampshade,
My right foot

A paperweight,
My face a featureless, fine
Jew linen.

[…]
And I a smiling woman.
I am only thirty.
And like the cat I have nine times to die.

This is Number Three.
What a trash
To annihilate each decade. (PLATH, 1965, 
p. 6-7)

Poderí�amos facilmente achar aqui as correlações com a 
vida pessoal de Plath, e, em uma análise tradicionalmente 
confessionalista, facilitarí�amos a oposição nazista-judeu se 
pensássemos em seu pai, que era alemão. Mas Plath já começa aqui 
a mostrar que tal leitura seria equivocada. O Eu-lí�rico do poema 
não é somente uma suicida de 30 anos em sua terceira tentativa 
fracassada de se entregar ao não ser. Ele é transmutado nas 
comparações de Plath, e se torna, como lemos, na imagem de uma 
mulher estilhaçada, fragmentada, para além daquela que escreve.
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O verso rompido no uso extremo do enjambement cria uma 
fotografia dos campos de concentração, o que nos permite ver, de 
verso em verso, um “pé direito”, um “peso de papel”, “uma face 
comum”. E�  a face do judeu quebrado, torcido, do corpo abjeto dos 
campos de concentração, que é imediatamente comparada à face da 
suicida de trinta anos em sua terceira volta forçada à vida. Ela, como 
Lázaro na bí�blia, é um “milagre ambulante”. Ela retorna dos mortos, 
mas como veremos, é a volta que a subjuga, o que subverte o retorno 
de Lázaro. O poder do Deus/médico de trazê-la de volta é sinal de 
um poder autoritário, performático, que precisa reafirmar a lei e 
apagar as vontades individuais, os desejos, a morte, como veremos 
a seguir.

O mundo dos poemas em Ariel é o mundo de um pesadelo, 
da bomba atômica, do holocausto. Sylvia Plath nos oferece um 
comentário importantí�ssimo com relação ao modo pelo qual seu 
mundo de experiências privadas se torna o mundo público nestes 
seus últimos poemas. Um ano antes de sua morte, ela dissera em 
entrevista:

Acho que meus poemas saem das experiências 
sensoriais e emocionais que eu tenho, mas 
devo dizer que não simpatizo com esses 
gritos do coração (..) Eu acredito que devamos 
ser capazes de controlar e manipular as 
experiências, mesmo as mais terríveis, 
como a loucura, ou ser torturado, com uma 
mente informada e inteligente. Eu acho que 
a experiência pessoal é muito importante, 
mas, certamente, o poema não deve ser uma 
experiência narcisista. Eu acredito que ele 
deva ser relevante e pertinente3 para as coisas 
grandes, as coisas maiores, como Hiroshima 
e Dachau, e assim por diante. (PLATH, 1962, 

3  Grifo de minha autoria.
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BBC Interview).

Destarte, um assunto relevante como o primeiro campo de 
concentração em Dachau ou a bomba atômica – digo relevante para 
adotarmos as palavras de Plath – se torna análogo à experiência 
privada que se apresenta. E, uma vez que o elo entre mundo 
interior e exterior é feito, a analogia se torna sí�mbolo. Patriarcado 
se torna nazismo, com toda rigidez e atrocidade sugerida; mulher 
se torna Judeu, imagem propí�cia para sua raiva, amargura, e 
desarrimo. Portanto, podemos tomar o poema “Lady Lazarus”, já 
em suas primeiras estrofes, como exemplo das complicações que 
estorvam um uso corriqueiro do rótulo confessional para falarmos 
sobre a produção poética de Plath. A condição do Eu-lí�rico em 
“Lady Lazarus” parece ser a própria condição do poeta que, como 
anunciamos com Sartre, se esvai nas imagens que tece, no eterno 
perde ganha que é a poesia: um verdadeiro jogo entre a morte do 
autor e a vida da obra.

Desse modo, também, a condição de Plath é aquela que Bataille 
aponta ser a condição da própria literatura, aquela vontade inefável 
de refutar a vida natural, de agir mal. Agir mal (mal agir), Bataille 
repete ao analisar as obras de Baudelaire, Emily Brontë, William 
Blake, e outros em A literatura e o mal (1957), está para além de 
fazer o mal (mal faire). Enquanto este tem uma relação com os 
mitos de progresso, com o bem-estar de uma certa civilização, 
aquele é justamente uma refutação do mal feito. Ou seja, enquanto 
a sociedade se estabelece fazendo mal, criando limites, interdições, 
e estabelecendo um molde aceitável para o desejo humano, a 
literatura tem o poder de agir o mal dessa sociedade. Na literatura, 
deliciamo-nos com as transgressões, com o desejo devorador de 
indiví�duos que questionam o mal feito pela sociedade ao agirem mal.

Não haveria impérios sem escravos, ou estrutura familiar 
sem o patriarcado, ou, ainda hoje, o capitalismo sem uma classe 
trabalhadora coibida – cabe à literatura ensaiar uma inversão de 
valores. Agir mal, portanto, é ensaiar a transgressão que expande 
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o limite, que ultrapassa a lei. O suicí�dio em Plath, nesse sentido, é a 
celebração do mal. A celebração de Plath é análoga, portanto, àquela 
que Bataille aponta em Baudelaire – uma celebração das outras 
personagens de nossa sociedade e de seus outros desejos maus: da 
prostituta, da lésbica, de Safo. Enquanto a sociedade cria escravos 
( faz mal), a literatura ensaia uma libertação (age mal), lhes permite 
desejos realizados, os faz transgredir. Mesmo que ao final de uma 
obra uma personagem errante seja punida, o que vogou até a quebra 
modernista, a transgressão fica eternamente registrada, e o mal 
cometido se torna pura manifestação do desejo por liberdade.

Bataille indica assim o poder de transformação da literatura, pois 
somente ela pode “revelar o processo de infringir a lei – sem o qual a 
lei não teria um fim – sem depender da necessidade de criar ordem. 
[...] A literatura, como a infração de leis morais, é perigosa” (1957, p. 
25)4. Ela é perigosa pois traz aquele outro tipo de mal à luz: um mal 
subterrâneo, a vida maldita dos que estão às margens da sociedade. 
Esse mal da literatura é então extremamente positivo, afirmativo de 
um outro tipo de existência. Ele é uma celebração de tudo aquilo que 
não é operacional; ou seja, de tudo aquilo que escapa ao estado, e que 
promove uma vida livre da moral burguesa.

O mal da literatura está nas transgressões, nas paixões 
arrebatadoras, nas figurações de personagens que ousam romper 
com suas funções sociais, com a lei. E�  nesse sentido, o da literatura 
agir mal, que Bataille diz que “o mal não é um sonho dos perversos”, 
mas “o sonho do bem”, e a morte seria “a punição, buscada e aceita 
por este sonho louco, mas nada pode prevenir o sonho de ter sido 
sonhado” (1957, p. 21). A morte de Catherine Earnshaw não apaga 
seu desejo desviante por Heathcliff em Wuthering Heights (1847) 
da inglesa Charlotte Brontë, obra discutida por Bataille na citação 
acima. Também a morte de Emma Bovary não nos tira o prazer 
do adultério, pois não apaga o sonho imoral. O mal-agir dessas 
personagens errantes inaugura, assim, uma possibilidade fora da lei, 
maldita, para além do fim dos romances em questão.

4  Todas as traduções do presente trabalho são de minha autoria.
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Destarte, é aqui, na morte como recompensa pelo sonho louco, 
que Sylvia Plath escreve. Entendermos o suicí�dio enquanto tema 
apenas através de sua biografia é desconsiderar o mal-agir de seus 
poemas. A morte que o Eu-lí�rico de “Lady Lazarus” busca é mais uma 
cena do sonho maldito de sua obra. A morte do poeta parece ser 
parte de seu ofí�cio, a suicida de Plath intui em consonância com o 
jogo do perde-ganha de Sartre. Para este, o poeta tem uma relação 
diferente com a linguagem que o romancista. O jogo significado-
significante não é o mesmo em ambas as expressões literárias, 
revelando o que seriam funções diferentes da prosa e da poesia: esta 
objetifica a linguagem, enquanto aquela a engaja.

Sartre diz que escapar da neutralidade diante de sua realidade 
histórica e social é um dever do escritor, e que o engajamento com as 
questões de seu tempo não pode fugir-lhe quando adentra o jogo de 
comunicação que é a literatura. Tal jogo, como o próprio ser humano 
do existencialismo ateu, demanda um engajamento constante. Sendo 
assim – como a própria vida humana, seus projetos, liberdade de 
escolha e angústia – a literatura também se desenvolveria através 
de seus processos dialéticos, dela com o mundo e consigo mesma. 
No contexto histórico-social do pós-guerra e da nova sociedade 
capitalista universal que emerge, “o escritor ‘engajado’ sabe que 
a palavra é ação: sabe que desvendar é mudar e que não se pode 
desvendar senão tencionando mudar” (SARTRE, 1948, p. 20). Sendo 
assim, há na escrita uma responsabilidade para com o seu tempo, e o 
engajamento estético é arraigado pelo polí�tico, já que para Sartre “a 
função do escritor é fazer com que ninguém possa ignorar o mundo 
e considerar-se inocente diante dele” (SARTRE, 1948, p. 21).

Os crí�ticos classificaram tal posição de Sartre como uma 
tentativa de assassinato da literatura, e lhe perguntaram: o que 
seria então um poema engajado? E�  na segunda edição de Que é a 
literatura? (1948) que Sartre nos dará a resposta: a poesia está para 
além do engajamento. “Os poetas não falam nem se calam – trata-se 
de outra coisa”, ele nos diz (SARTRE, 1948, p. 13). A poesia estaria 
então para a pintura, por exemplo, na qual o significado funciona 
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como imagem. O significado é então realizado, não usado – isto é, 
no poema ele é externo ao autor. O significado é então ele mesmo 
coisificado. Ele reflete, como em uma imagem, o mundo de quem o 
vê/lê. Assim,

Fundido à palavra, absorvido pela sua 
sonoridade, ou pelo seu aspecto visual, 
adensado, degradado, o significado também 
é coisa, incriada, eterna; para o poeta, a 
linguagem é uma estrutura do mundo 
exterior. (...) E como o poeta não utiliza a 
palavra, não escolhe entre acepções diversas, 
e cada uma delas, em vez de apresentar-se 
como função autônoma, se dá a ele como 
qualidade material que se funde, sob os 
seus olhos, com as demais acepções. Assim 
realiza ele em cada palavra, tão-somente 
graças à atitude poética, as metáforas com 
que sonhava Picasso quando desejava fazer 
uma caixa de fósforos que fosse inteiramente 
morcego sem deixar de ser caixa de fósforo. 
(SARTRE, 1948, p. 14-15).

A poesia então, mais que a pintura, seria o que Sartre chama de 
“espelho do mundo” (1948, p. 15): cada palavra difunde significações 
infindas que refletem diretamente a experiência humana do indiví�duo 
que a lê. Um universo de ressignificação eterna, “a palavra poética é 
um microcosmo”, e, à mirada de seu leitor, essas palavras,

(...) se agrupam por associações mágicas de 
conveniência ou desconveniência, como as 
cores e os sons; elas se atraem, se repelem, 
se queimam e sua associação compõe a 
verdadeira unidade poética que é a frase-
objeto. (SARTRE, 1948, p. 16).
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O poema é então um convite a observar a coisa exposta, a frase-
objeto, ao avesso da linguagem: é a palavra-coisa, estática, que 
seduz todos os sentimentos de seu leitor em sua pequena totalidade. 
O movimento é inverso ao da prosa, na qual há um fio condutor, 
uma direção que vem do interior do texto, de seu prosador. Aqui a 
significação não é apenas diversa como é ilimitada – cada palavra 
esparge possibilidades múltiplas, por si e em combinação com as outras.

E�  nesse sentido que a morte se torna parte da prática poética. O 
poeta sabe que quando a confissão se dá, e pensamos em Plath, ela 
é coisificada e se torna uma confissão do outro que lerá. A escrita 
é, desse modo, a morte em vida. No eterno perde-ganha, o poeta se 
perde para ganhar sentido, ao ponto de o poeta morrer para ganhar 
sua obra esparsa, difundida para além de sua cólera ou desejo.

Sendo assim, há, para Sartre, uma relação entre a pura prosa 
e o êxito, um certo domí�nio sobre o que se diz, enquanto a poesia 
estaria para o fracasso, para a obscuridade. E assim, o poeta morre 
na vida múltipla de suas palavras. O poema de Plath é, desse modo, 
um meta-poema, pois o suicí�dio de sua narradora é o suicí�dio 
inerente ao trabalho poético: o Eu-Lí�rico de “Lady Lazarus” se 
transforma em poeta no diálogo com Sartre, e sua confissão agora é 
entendida como uma declaração da arte de morrer que há na poesia.

Dying
Is an art, like everything else.
I do it exceptionally well.

I do it so it feels like hell.
I do it so it feels real.
I guess you could say I’ve a call.

It’s easy enough to do it in a cell.
It’s easy enough to do it and stay put.
It’s the theatrical

Comeback in broad day
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To the same place, the same face, the same 
brute
Amused shout:

‘A miracle!’
That knocks me out.
There is a charge

For the eyeing of my scars, there is a charge
For the hearing of my heart—
It really goes.

And there is a charge, a very large charge
For a word or a touch
Or a bit of blood

Or a piece of my hair or my clothes.
So, so, Herr Doktor.
So, Herr Enemy. (PLATH, 1965, p. 8-9)

A morte é o espaço para o verdadeiro poeta apagar a si mesmo 
e profanar os limites. Plath continua sua analogia, e atrela ao 
Nazismo o fato de sua narradora ser trazida de volta à vida contra 
sua vontade, o que revela a opressão de ser forçada a viver quando 
a morte se mostra a única saí�da, o único lugar de resistência. O uso 
do pronome de tratamento alemão Herr é assombroso para seus 
leitores; a ele estão ligados os sí�mbolos de sua opressão, todos 
da ordem masculina: “Herr Doctor, Herr Enemy, Herr God, Herr 
Lucifer” (PLATH, 1965, p. 9). Nessa aproximação entre o nazismo 
e o patriarcado, Plath afirma que toda forma de ditadura advém 
da mesma fonte. E�  o milagre do doutor, do Deus cristão, que cria 
o espetáculo moral de vida ao dia. E�  o espetáculo de ser corpo 
forçado de volta ao mundo opressor que a enfraquece de vez – que “a 
nocauteia”.

Ao findar de seus 28 tercetos, Plath nos dá sua imagem 
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derradeira. Em sua volta ao mundo, há algo do mal da morte que 
permanece com ela, como o sonho imoral de Bataille. Como ela 
anuncia nas estrofes acima, existe um preço, um custo para cada fio 
de cabelo que é tocado, para cada batida do coração forçado a voltar; 
e ela, como o judeu que sai do campo de concentração com vida, 
termina:

Ash, ash—
You poke and stir.
Flesh, bone, there is nothing there—

A cake of soap,
A wedding ring,
A gold filling.

Herr God, Herr Lucifer
Beware
Beware.

Out of the ash
I rise with my red hair
And I eat men like air. (PLATH, 1965, p. 9)

A imagem é a de resgate dos campos de concentração, mas 
eles se tornam vulcões de onde renascerá a Fênix. Nas cinzas, vê-
se as relí�quias de uma vida passada: um anel de casamento e uma 
obturação de ouro condensados no que parece ser uma alusão à 
prática dos nazistas em transformar os restos valiosos dos judeus 
em sabonetes. E�  dali, dos restos mortais de seu antigo ser, dos 
resquí�cios valiosos de sua antiga vida, que nascerá a Fênix de 
cabelos vermelhos que comerá os homens com a facilidade de quem 
respira. “Homem” é por fim atrelado ao nazismo no último verso, o 
que cristaliza sua analogia entre o patriarcado e o nazismo. Não se 
trata, no entanto, de uma oposição entre os sexos, homem e mulher, 
mas entre o pátrio poder e o poder dela que renasce das cinzas para 
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instaurar uma nova posição de vida. Não é o poder de Deus, nem 
de Lúcifer, ou mesmo do médico, que a envolve quando ela volta, o 
que aponta para o poder do novo humano livre de valores irreais. 
Destarte, Plath parece indicar que os antigos discursos metafí�sicos 
religiosos e cientí�ficos que subjugaram raças e invalidaram desejos 
serão devorados como ar. Ou seja, para além de uma oposição fácil 
entre homens e mulheres, Plath parece dizer que nada restará dos 
poderes representados por todos os senhores precedidos pelo 
pronome de tratamento Herr: somente a liberdade da Fênix vigorará 
em seu renascimento.

Sylvia Plath acha, assim, a vida que toda morte traz à luz, em 
vários ní�veis de significação: do suicí�dio enquanto possibilidade 
de agir mal, e pensamos com Bataille, à morte enquanto metáfora 
para o próprio fazer poético, e pensamos aqui com Sartre. Se a 
confissão de Plath tem suas raí�zes em sua biografia, esta se perde 
no confessar-se em poesia, e o que resta é uma raiva ontológica pela 
qual a Fênix, o novo humano, achará uma nova posição no mundo. 
Ou seja, a poesia de Plath parte da angústia pessoal para a profecia e 
transmuta a confissão em um mito de sua época.

Plath – refletida agora em Bataille e Sartre –, percebe que 
nenhum poema é escrito separadamente; e mais, que a poesia é o 
cume de uma civilização engendrada de diferentes maneiras. Sua 
confissão é puro silêncio poético. Para além do que há de pessoal na 
confissão, Sylvia Plath deixa anunciada na palavra escrita, eterna 
afirmadora do instante que é a vida, a mudança que marcaria a 
libertação, a revolução, o humano.
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