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APRESENTAÇÃO

Os textos que compõem este livro correspondem aos trabalhos de 
pesquisa apresentados no simpósio Para onde os mitos nos levam? que 
integrou o II Congresso Internacional Vertentes do Insólito Ficcional: (Re)
Visões do Fantástico: do centro às margens, caminhos cruzados, realizado 
na UERJ, de 28 a 30 de abril de 2014. 

O simpósio partiu da seguinte questão: como os mitos gregos, 
amazônicos, indígenas, africanos, latino-americanos se mantêm vivos na 
literatura contemporânea? O objetivo específico girou em torno da discussão 
acerca das relações entre mito, escrita e literatura, buscando identificar as 
contribuições, os impasses e os conflitos que as teorias do fantástico, do 
insólito e do maravilhoso podem suscitar no campo dos estudos literários. 

Levando em consideração que cada obra literária produz/segue uma 
estratégia discursiva e inventiva específica para ficcionalizar o mito: 
transcrição; adaptação; transcriação; restauração; tradução intercultural, 
os integrantes do simpósio refletiram intensamente sobre os modos 
possíveis de aproximar e fazer avizinharem-se o mito e as concepções do 
fantástico, do insólito e do maravilhoso. E, ainda, sobre textos e saberes que 
não permitem tal aproximação ou apenas a permitem tangencialmente. 

O leitor encontrará, aqui, reflexões sobre a mitologia europeia e 
americana em nuances e níveis variados e pensamentos sobre a literatura 
os mais diversos, ao mesmo tempo em que poderá ter contato com uma 
verve comum nos trabalhos: uma coragem que faz experimentar as 
repercussões do insólito e do mítico na contemporaneidade desencantada. 
Isso se faz a partir da Amazônia, do Brasil, das Américas, das metrópoles e 
do antigo centro difusor do ocidente: a Grécia.  

Trata-se de textos que receberam modificações e incorporações 
teóricas a partir da discussão promovida pelos próprios integrantes do 
simpósio e participantes do congresso. Ao lado dos receptores presenciais 
das comunicações, agora os leitores podem experimentar os muitos 
sentidos da pergunta inicial: “Para onde os mitos nos levam?”, e podem 
modificá-los e fazê-los se multiplicarem.

Cynthia de Cássia Santos Barra
Heloísa Helena Siqueira Correia
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JANELA dE TOmAR: RELEiTuRAS míTiCAS Em 
CONTOS dE mAChAdO dE ASSiS E EÇA dE QuEiRóS

Alana de O.Freitas El Fahl1

Primeiras palavras: Quem lê um conto...

Há um ditado popular que diz que quem conta um conto, aumenta 
um ponto. Tal dito, geralmente aplicado à capacidade humana de sempre 
alterar a história ouvida na hora de reproduzi-la, encerra uma sábia 
máxima no que diz respeito à criação literária produzida a partir de 
narrativas preexistentes. Há um incontável número de obras construídas 
sobre as bases de outros textos de origens diversas, ou, de certo modo, 
todas elas o são. Dentre esses textos-matrizes, presença sempre recorrente 
no repertório de nossos ficcionistas, destacam-se a Mitologia greco-latina, 
a Bíblia sagrada e, sobretudo, a própria literatura.

Tal recurso denominado como Intertextualidade, termo de sentido 
amplo e generoso que agrupa as mais diversas formas de citação, 
corporifica-se sob variados aspectos, ora de forma mais explicita, ora 
de forma mais oblíqua, exigindo do leitor atenção para com as pistas 
presentes nos textos. Portanto, quem lê um conto, nunca lê só um conto, 
lê, simultaneamente, muitos outros textos, autores e obras. 

Esse diálogo, entre a obra literária e a grande rede cultural de 
que dispomos, propicia a construção de novas narrativas ricas em 
intertextos palimpsésticos, espécie de presença espectral sobre a qual se 
desenham outros discursos. Para Julia Kristeva (KRISTEVA, 1974, p.64), a 
intertextualidade mostra-se como “um mosaico de citações” que continua 
a se expandir e a se desenvolver. Para Compagnon (1996), escrever é 
sempre reescrever e o mesmo que citar. Portanto, toda escrita põe em ação 
o binômio recortar-colar. 

1  Doutora em Teorias e Críticas da Literatura e da Cultura pela UFBA e Professora 
Adjunta da Universidade Estadual de Feira de Santana.
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A plêiade de textos e autores que se utilizam de tais recursos é infinita. 
Façamos aqui hoje a escolha pela presença da matriz mitológica na 
contística de dois autores de Língua Portuguesa: Machado de Assis e Eça 
de Queirós. Considerados ícones do Realismo na Literatura Brasileira e 
Portuguesa, lançaram suas mãos hábeis e monóculos acurados em busca 
das fontes fundadoras de nossa cultura, reescrevendo-as a serviço de 
seus projetos literários pautados na denúncia e crítica das falhas morais e 
sociais da humanidade.

Os romances de ambos são repletos de citações, de setas, de paródias, 
de homenagens, de lembranças, enfim de todos os alargamentos possíveis 
para o que se entende como intertextualidade. Mas é no conto que tais 
elementos se corporificam de forma magistral, comprovando a máxima 
de que todo grande autor é, antes de tudo, um grande leitor. Em muitos 
de seus contos, o leitor é convidado a reler histórias e personagens já 
cunhadas pela tradição ocidental, agora reconstruídas a partir de outros 
fios e, sobretudo, de outras intenções. 

mAChAdO dE ASSiS: SiNguLARES OCORRêNCiAS

A obra contística do escritor fluminense excede duas centenas de 
textos, distribuídos em sete livros e mais alguns dispersos, número já 
assustador comparado à produção de outros contistas consagrados. 
Dentro dessa profusão de narrativas, temos toda a sorte de histórias, de 
temas e tamanhos variados. Classificá-los ou agrupá-los é tarefa sempre 
inglória, já enfrentada por alguns estudiosos. 

Na primeira metade do século XX, Eugênio Gomes os dividiu entre 
os contos psicológicos e os morais. Já Mário Matos, entre os narrados 
em modo épico e os narrados em modo dramático. Luis Augusto Fischer 
(1998), mais recentemente, sugere mais dois polos que podem se mesclar 
em muitos textos, o ético e o estético. Bem anterior aos três estudiosos, 
Alfredo Pujol, em 1916, também apontou dois conjuntos que, para efeito 
de nossa presente reflexão, é o mais satisfatório: “Contos de observação da 
vida exterior e de análise psicológica, e fantasias, diálogos e apólogos, em 
que predominam o filósofo e o moralista.”(PUJOL, 2007, p.151)
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É a partir do segundo conjunto apontado por Pujol que estão os textos 
reelaborados pelo autor através do diálogo com a Mitologia Greco-latina 
e outras fontes da tradição com fins filosóficos e/ou moralistas. Dentre 
tantos exemplos, podemos destacar os contos Viver!, A Igreja do Diabo e O 
cônego ou a metafísica do estilo. Vejamos um desses diálogos.

Em Pilades e Orestes, do livro Relíquias da Casa Velha (1905), Machado 
revisita o mito da amizade fraternal através de dois jovens advogados: 
Quintanilha e Gonçalves. O diálogo com o mito se dá de forma explícita 
através do título e de duas citações diretas aos personagens, uma no meio 
e outra no final do texto.

De acordo com o mito de Orestes, representado na Tragédia de 
Eurípedes, Pílades passa a ser um amigo fiel e espécie de irmão adotivo 
do herói que o apoia e o acompanha sempre em suas batalhas. Orestes 
foi criado pelos pais de Pílades, Estrófio e Anaxíbias, já que o seu pai, 
Agamenon, fora assassinado por Egisto, e, sua mãe, Clitemmnestra, se 
casou com o algoz de seu marido. Pílades ajudará Orestes a vingar a morte 
de seu pai e se casa com Electra, irmã de seu amigo. (GUIMARÃES, 1995). 
A amizade de Quintanilha e Gonçalves é igualmente fidedigna e leal como 
descreve o início do conto:

Quintanilha engendrou Gonçalves. Tal era 
a impressão que davam os dois juntos, não 
que se parecessem. Ao contrário, Quintanilha 
tinha o rosto redondo, Gonçalves comprido, o 
primeiro era baixo e moreno, o segundo alto e 
claro, e a expressão total divergia inteiramente. 
Acresce que eram quase da mesma idade. 
A idéia da paternidade nascia das maneiras 
com que o primeiro tratava o segundo; um pai 
não se desfaria mais em carinhos, cautelas e 
pensamentos (ASSIS, 1959, p.684).

E assim continua pela trama afora:
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A vida que viviam os dois era a mais unida 
deste mundo. Quintanilha acordava, pensava 
no outro, almoçava e ia ter com ele. Jantavam 
juntos, faziam alguma visita, passeavam ou 
acabavam a noite no teatro. Se Gonçalves tinha 
algum trabalho que fazer à noite, Quintanilha ia 
ajudá-lo como obrigação; dava busca aos textos 
de lei, marcava-os, copiava-os, carregava os 
livros. Gonçalves esquecia com facilidade, ora 
um recado, ora uma carta, sapatos, charutos, 
papéis. Quintanilha supria-lhe a memória. 
Às vezes, na Rua do Ouvidor, vendo passar as 
moças, Gonçalves lembrava-se de uns autos que 
deixara no escritório. Quintanilha voava a buscá-
los e tornava com eles, tão contente que não se 
podia saber se eram autos, se a sorte grande; 
procurava-o ansiosamente com os olhos, corria, 
sorria, morria de fadiga. (ASSIS, 1959, p.685)

O enredo segue, sempre permeado de provas de lealdade e afeto. 
Quintanilha faz até mesmo um testamento nomeando o amigo como seu 
herdeiro. Tal amizade só passará a ser ameaçada com a chegada de uma 
personagem feminina na trama, Camila, prima segunda de Quintanilha. A 
mudança no rumo da narrativa é marcada textualmente com a seguinte 
observação do narrador: “Foi por esse tempo que sucedeu um caso que 
vou contar.” (ASSIS, 1959, p.487), frase que instaura o conflito. 

Tal passagem introduz a quebra do mito e Machado de Assis, autor 
moderno, eivado pelo espírito crítico, começa por desfazer a fraternidade 
dos protagonistas com a chegada de Camila, “vinte e dois anos, modesta, 
educada e bonita”. A hipotenusa começa a atrair os dois catetos, simultânea 
e silenciosamente:

Quintanilha descobriu um dia de manhã 
que sonhara com ela a noite toda, e à noite 
que pensara nela todo o dia, e concluiu da 
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descoberta que a amava e era amado. Tão tonto 
ficou que esteve prestes a imprimi-lo nas folhas 
públicas. Quando menos, quis dizê-lo ao amigo 
Gonçalves e correu ao escritório deste. A afeição 
de Quintanilha complicava-se de respeito e 
temor. Quase a abrir a boca, engoliu outra vez 
o segredo. Não ousou dizê-lo nesse dia nem no 
outro. Antes dissesse; talvez fosse tempo de 
vencer a campanha. Adiou a revelação por uma 
semana. Um dia foi jantar com o amigo, e, depois 
de muitas hesitações, disse-lhe tudo; amava a 
prima e era amado.
— Você aprova, Gonçalves?
Gonçalves empalideceu, — ou, pelo menos, ficou 
sério; nele a seriedade
confundia-se com a palidez. Mas, não; 
verdadeiramente ficou pálido.
— Aprova? repetiu Quintanilha.
Após alguns segundos, Gonçalves ia abrir a 
boca para responder, mas fechou-a de novo, 
e fitou os olhos “em ontem”, como ele mesmo 
dizia de si, quando os estendia ao longe. Em vão 
Quintanilha teimou em saber o que era, o que 
pensava, se aquele amor era asneira. Estava 
tão costumado a ouvir-lhe este vocábulo que já 
lhe não doía nem afrontava, ainda em matéria 
tão melindrosa e pessoal. Gonçalves tornou a 
si daquela meditação, sacudiu os ombros, com 
ar desenganado, e murmurou esta palavra tão 
surdamente que o outro mal a pôde ouvir: — 
Não me pergunte nada; faça o que quiser. (ASSIS, 
1959, p.688-689)

A partir da cena acima, se inicia o suplício dos amigos. Observemos 
a frase, despretensiosamente disposta pelo narrador: “Antes dissesse; 
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talvez fosse tempo de vencer a campanha.”. O termo campanha confirma 
mais uma vez o rompimento do mito, uma vez que remete à semântica 
da guerra. Os amigos, no mito, tornaram-se cunhados depois de muitas 
batalhas disputadas no mesmo front e na cena machadiana, disputam em 
segredo o afeto da mesma mulher. 

 Fábio Lucas se detém sobre alguns detratores de Machado de Assis, 
que viram no uso de temas e textos alheios um demérito, e sai em sua 
defesa. Para ele, o mérito da citação utilizado pelo autor se presentifica 
“com o fito não só de glosá-las, mas também de modificá-las, enriquecê-
las, jogar-lhes nova luz, devolvê-las à circulação com força semântica 
renovada.” (LUCAS, 2009, p.18) e, complementa: 

Machado de Assis, ávido deglutidor da cultura 
ocidental, assimilou as mensagens dessa 
cultura, decodificou-as e as repôs em circulação, 
dentro de um contexto original – o brasileiro 
– e modulado segundo as intenções de uma 
expressividade particular – a do escritor em ato 
de criação. (LUCAS, 2009, p.21).

Na nova luz, ou nos novos temperos dados às especiarias alheias, 
como preferia Eugenio Gomes, acrescentados por Machado, destacamos 
a presença do contexto brasileiro tão bem trabalhado pelo autor em 
Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) ou em Esaú e Jacó (1904). No 
conto, ele lança mão de elementos semelhantes aos do romance, como por 
exemplo, o comportamento do pai de Camila, sempre a elogiar seus muitos 
dons na frente dos protagonistas, numa espécie de leilão para atrair o 
genro mais vantajoso. Ou, ainda, a troca de noivo, sem grande sofrimento, 
quando Quintanilha propõe que Camila se case com Gonçalves, fazendo 
dele seu herdeiro novamente, manobra que a favorecia, pois a um só 
tempo ganhava ela marido e herança, perfis que se aproximam de Nhá 
Loló e de Virgília, reforçando o casamento como um modo de ascensão 
social. Vale ainda ressaltar o final do conto como o mais forte elemento de 
dissolução do modelo mítico:
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O final da história foi dito em latim. Quintanilha 
serviu de testemunha ao noivo, e de padrinho 
aos dois primeiros filhos. Um dia em que, 
levando doces para os afilhados, atravessava a 
Praça Quinze de Novembro, recebeu uma bala 
revoltosa que o matou quase instantaneamente. 
Está enterrado no cemitério de S. João Batista; 
a sepultura é simples, a pedra tem um epitáfio 
que termina com esta pia frase: “Orai por ele!” 
É também o fecho da minha história. Orestes 
vive ainda, sem os remorsos do modelo grego. 
Pilades é agora o personagem mudo de Sófocles. 
Orai por ele! (ASSIS, 1959, p.690)

Assim, sem os remorsos do modelo grego, nosso herói brasileiro 
desfruta da herança de tão fiel amigo que lhe legou tão ditosa sorte. 
Machado também, para nossa ditosa sorte, não teve remorsos de 
reescrever tão bem essa outra história, retemperada à moda brasileira.

EÇA dE QuEiRóS: A buSCA dA imPERfEiÇÃO

A obra contística de Eça de Queirós reúne 12 contos e alguns outros 
títulos dispersos. O livro Contos veio a público em 1902, em uma 
publicação póstuma organizada por Luiz de Magalhães, que reuniu 12 
narrativas publicadas em periódicos entre os anos de 1874 e 1898. O 
pequeno número, se comparado aos de Machado, não é um parâmetro de 
qualidade, pois consideramos que entre esses textos estão muitas páginas 
que atestam o vigor de sua prosa. Contos como José Matias (1897) ou O 
Tesouro (1894), sempre figuram como narrativas antológicas. Por reunir 
textos escritos ao longo de duas décadas, o conjunto de contos expõe 
mudanças de procedimentos narrativos que se vão apresentando na obra 
do autor, bem como a permanência de seus ditames iniciais.

Obviamente que, exibindo amplo espectro de diferenças, essas 
narrativas furtam-se a uma classificação que sustente uma suposta unidade 
entre elas. Para Marie-Hélène Piwinik “[...] qualquer intento de classificação 
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estreita embate contra a autêntica porosidade que se dá entre as várias 
formas de conto propugnadas por Eça” (PIWINIK, 1997, p.1368). Todavia, 
acreditamos que há alguns eixos que norteiam essa produção da contística 
do autor, sobretudo, quando voltamos essa classificação para certos textos 
em especial. O eixo que contemplaremos aqui hoje, diz respeito ao diálogo 
com textos da tradição presentes em contos como O Tesouro, Frei Genebro, 
O suave milagre e A Perfeição. Fiquemos com o último. 

Em A Perfeição (1897), o escritor português recria uma passagem do 
Canto V da Odisséia, de Homero. Os dois escritores focalizam os transtornos 
da viagem de retorno de Ulisses à Ítaca após a Guerra de Tróia. A passagem 
selecionada por Eça de Queirós na epopeia homérica diz respeito à estada 
de Ulisses na Ilha de Ogígia, como cativo da deusa Calipso, durante longos 
sete anos. Após sofrer um naufrágio provocado pela ira do Olimpo, Ulisses 
aporta em condições precárias nos domínios da deusa e essa o acolhe, 
apaixonando-se pelo herói e transformando-o em seu cativo, misto de 
amante e prisioneiro. Transformada em personagem de Eça, a deusa 
descreve para Mercúrio seu encontro com Ulisses:

(...) rolou as areias da minha ilha, nu, pisado, 
faminto, preso a uma quilha partida, perseguido 
por todas as iras, e todas as rajadas, e todos os 
raios dardejantes de que dispõem o Olimpo. 
Eu o recolhi, o lavei, o nutri, o amei, o guardei 
para que ficasse eternamente ao abrigo das 
tormentas, da dor e da velhice. (QUEIRÓS, 1997, 
p.1591)

A narrativa queirosiana abre espaço para uma maior qualificação 
daquilo que na Odisséia existe em potencial e, assim, explora essa 
humanidade comum que marca a figura homérica. Fixando-se numa 
específica angústia de Ulisses, Eça passa a explorá-la, tornando mais nítidas 
as suas dimensões. O autor português escolhe com precisão o momento 
da Odisseia em que o nauta, imobilizado numa ilha paradisíaca, sofre. Ele 
dilata, reatualiza e analisa, segundo os padrões humanistas específicos 
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do seu tempo, um sofrimento cuja existência Homero apenas noticia; as 
seguintes palavras iniciam o conto de Eça: “Com a barba enterrada entre 
as mãos donde desaparecera a aspereza calosa e tisnada das armas e 
dos remos, Ulisses, o mais sutil dos homens, considerava, numa escura e 
pesada tristeza” (QUEIRÓS, 1997, p.1587).

O conto centra-se nessa insatisfação trazida pelo paradisíaco cativeiro. 
Diante de tanta beleza e perfeição, Ulisses apenas deseja a sua liberdade 
e, portanto, a viagem a ser retomada na direção de sua casa, mesmo ciente 
dos perigos que esse regresso ocasionará.

O Ulisses, protagonista do conto de Eça de Queirós, deseja manter-se 
como é: mortal e imperfeito. Não aspira à imortalidade que Calipso pode 
lhe conceder, apenas deseja a sua condição humana. Numa passagem do 
conto, o protagonista recorda os seus companheiros de viagem mortos 
durante a guerra e sente inveja do destino que tiveram:

Ah! Ditosos os reis mortos, com formosas 
feridas no branco peito, diante das portas de 
Tróia! Felizes os seus companheiros tragados 
pela onda amarga! Feliz ele se as lanças troianas 
trespassassem nessa tarde de vento e poeira, 
quando junto a Faia, defendia dos ultrajes, com 
a espada sonora, o corpo morto de Aquiles! Mas 
não! Vivera! – E agora, cada manhã, ao sair sem 
alegria do trabalhoso leito de Calipso, as Ninfas, 
servas da Deusa, o banhavam numa água muito 
pura, o perfumavam de lânguidas essências, 
o cobriam com uma túnica sempre nova, ora 
bordada a sedas finas, ora bordada a ouro 
pálido! (QUEIRÓS, 1997, p.1588).

Profundamente insatisfeito com o seu cativeiro, o herói eciano prefere 
a morte ao estado de inércia imposto por Calipso. A insatisfação de Ulisses, 
intensificada por Eça, a partir da ironia, está presente nos dois textos. 
Afinal, nessa passagem da Odisséia, o destino de aventuras, batalhas, ardis 
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bélicos já fora realizado e Ulisses almeja o retorno aos seus, impulsionado 
a reencontrar Ítaca, seu povo, sua esposa e seu filho.

Portanto, é a esse herói ávido pelo retorno aos seus que o conto A 
Perfeição vai acrescentar marcas específicas do universo eciano. Além de 
ansioso por retornar, o Ulisses do século XIX apresenta-se entristecido, 
fragilizado no que tange à sua capacidade de ação. Diferentemente do 
Ulisses homérico, que se define a partir de seus atos, como é próprio aos 
heróis clássicos, esse outro Ulisses exibe gordura, símbolo de sedentarismo 
burguês, causa primordial do sofrimento que lhe traz a condição de cativo. 
Esse abatimento e essa inatividade o tornam um personagem próximo de 
outros que povoam a ficção de Eça. Cremos que por essa razão o autor 
escolheu Ulisses, um dos heróis míticos com maior dose de humanidade.

O texto é atravessado pelas expressões culturais de seu tempo, tempo 
esse definido pelos anseios do herói que, ao contrário da personagem grega, 
se recolhe e se individualiza, mostrando oscilações interiores. Tal estado de 
espírito só poderia ser produzido dentro de uma forma narrativa impura, 
como são as formas modernas. Herói em conflito, Ulisses oscila. Deve 
escolher entre a natureza plácida de Ogígia e a natureza inóspita de Ítaca, 
entre a paz do repouso e os desafios da viagem, entre Calipso e Penélope e 
entre a imortalidade e a morte. Numa forma narrativa imperfeita, Ulisses 
busca um destino igualmente imperfeito, o da mortalidade comum a toda 
a humanidade. Conforme o ensaísta português Eduardo Lourenço,

Eça de Queirós foi um grande consumidor de 
alimentos terrestres, e fantasias da imaginação 
alheia, de mitos culturais, de ícones históricos, 
de legendas, de tudo que em qualquer ordem, 
a Beleza-desejo redimido pela forma- forneceu 
a sua fome de ficção e mitificação inatas. Tudo 
lhe foi tema e motivo para glosa e re-criação. A 
literatura como imaginário constituído foi sem 
duvida, é assim para todos os escritores, a fonte 
das fontes. (LOURENÇO,1996, p.21)
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O conto apresentado é prova viva de sua glosa e re-criação. Alimentando-
se da tradição, a pena do autor português costurou um outro Ulisses que, 
assim como ele, representa um mundo imperfeito.

PENúLTimAS PALAvRAS: JANELA dE TOmAR

No estilo arquitetônico manuelino, temos como um dos elementos 
mais significativos a Janela de Tomar, que aqui nos guia como título desse 
estudo. A Janela é identificada por vários elementos que se interpenetram, 
possibilitando imagens diferentes em diferentes direções. Construída 
sobre uma base de pedra, sobre a qual diversos elementos e referências 
se cruzam, tal janela nos parece um símbolo para a literatura. A base de 
pedra é nossa herança cultural redimensionada pelos nossos escritores. 
E assim são os textos, janelas de onde os diversos discursos culturais 
poderão ser mirados e admirados. 

Machado de Assis, Eça de Queirós e inúmeros outros ampliaram o 
sentido dessas miragens, mantendo vivos e revigorados o patrimônio 
cultural que herdaram e, generosamente, repartiram conosco parte 
desse legado, tornemo-nos então seus fieis depositários e tudo que ainda 
dissermos sobre eles serão sempre penúltimas palavras...
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miTOLOgiA OCidENTAL versus miTOLOgiA iNdígENA 
NA TRiLOgiA AmAzonAs dE ALfREd döbLiN

Alceu João Gregory
1

Embora tivesse sido planejado originalmente como um único livro, 
cuja ação se estende por vários séculos, Amazonas foi inicialmente 
publicado em dois volumes e posteriormente em três. Mesmo sendo 
possível caracterizar cada volume como um romance independente, esta 
obra pode ser considerada como uma ‘trilogia’.

O romance como um todo foi elaborado entre os anos de 1935 e 1937, 
durante o exílio de Alfred Döblin em Paris e foi publicado em 1937/38 
em dois volumes separados na editora Querido de Amsterdam. Sobre as 
circunstâncias do nascimento da obra, o próprio autor, já com setenta anos, 
nos fala em seu “Epilog” (KLEINSCHMIDT, 1986, p. 297) Em meio às suas 
leituras sobre Kierkegaard na Biblioteca Nacional de Paris, Döblin afirma 
ter sido desviado para um assunto completamente diferente: o mapa da 
América do Sul com as torrentes do Amazonas. Confessa que sempre teve 
um interesse especial pelas águas dos rios e dos mares. Aprofunda-se em seu 
‘caráter’, em conhecer suas margens, animais e pessoas, que a ele pertencem. 
Lê sobre os índios, a sua história e sobre a invasão dos brancos. Põe-se a 
escrever, enfim, com a intenção de relegar os brancos ao segundo plano. 

A primeira parte de Amazonas, Das Land ohne Tod, conduz o leitor para 
dentro de um mundo primitivo, da natureza selvagem, do índio com seus 
costumes e lendas, que assiste à invasão da cultura ocidental, trazida pelos 
conquistadores espanhóis e que irá sofrer a desintegração e destruição. O 
índio e esta natureza formam uma unidade, há uma linguagem harmônica 
entre estas duas instâncias, o selvagem não se sobrepõe à natureza. Para 
o colonizador, ao contrário, a selva é um inferno verde a ser vencido, 
dominado, e junto com ela o índio.

1 Doutor, UNESP, Campus de Assis.
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O autor vai às origens desse conflito, no capítulo “Sermão na floresta”, 
no qual confronta a concepção mítica do mundo dos índios sul-americanos 
com o da civilização europeia, deixando transparecer o quanto é 
nefasta para a humanidade a concepção de “Gênesis” 1,28, ou melhor, a 
interpretação que dela fazem os colonizadores, qual seja, a de subjugar 
tudo o que se lhes opõe. O versículo bíblico “ide e dominai o mundo” 
acaba legitimando a violência, que se comete contra a cultura indígena. A 
concepção indígena, em contrapartida, se revela mais adequada, sensível e 
inteligente, vendo nos animais seus antepassados, o que caracteriza mais 
uma relação de aprendizagem recíproca e com a natureza em geral, do que 
propriamente uma relação de domínio e submissão.

Das Land ohne Tod apresenta a visão da natureza do continente sul-
americano: a floresta, os rios, os animais, os índios. Döblin narra a vida 
das tribos desse continente: seus costumes, lendas, mitos, deuses, o seu 
encontro fatal com os conquistadores brancos, o embate trágico das duas 
culturas. Ele apresenta-nos um quadro absolutamente contrastante entre 
Europa/América do Sul, colonizador/índio.

A floresta virgem com sua prodigiosa vegetação e os aborígenes com 
sua visão mítica do mundo não constituem apenas o cenário, onde se 
sucedem os acontecimentos da conquista, mas assumem também uma 
função ativa. A natureza, com sua poderosa força vital, é plasmada não 
apenas como actante, mas também como um ser falante e com vontades. 
Através da personificação da natureza, apresenta-se a ligação íntima 
entre ela e o ser humano, que é compreendido por sua vez como um dos 
elementos da natureza.

As águas dos rios incorporam uma variedade de símbolos, como 
por exemplo, o espírito de Sucuruya, que aparece como serpente, ou na 
forma humana de um guerreiro indígena. Ela é a mãe dos rios e das águas. 
Enquanto os índios estão intimamente ligados a esses elementos, os 
colonizadores aparecem normalmente ligados a instrumentos técnicos de 
destruição como a foice, o machado, as armas de fogo. O fogo é, na verdade, 
o primeiro instrumento da cultura social, que permitiu ao homem afastar-
se da condição de primitivo. Assim, a América do Sul, como natureza, ao 
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mesmo tempo geradora e destruidora, e elemento feminino, se encontra 
em oposição direta à Europa, como civilização. Expelidos pelo ‘vulcão’ 
Europa, os conquistadores penetram no mundo natural da América do Sul. 

Os índios vivem em harmonia com a natureza que conhecem e 
respeitam. O seu pensamento, adaptado à realidade natural, está em 
correspondência com a sua compreensão mágica da realidade, que 
representa para eles a única concepção natural do mundo, expressa em 
seus mitos e crenças, revelando assim a forma do seu pensamento e da 
sua imaginação. Os conquistadores são apresentados, ao contrário, como 
seres ativos em luta constante contra a natureza, a fim de dominá-la. 

O homem ocidental procura disseminar-se e vencer tal sentimento 
de separação presente desde a origem, afirmando o seu domínio sobre 
a natureza. A sua força e violência não conhecem limites. É impelido 
para a ação constante, através de uma força interior, à qual não consegue 
fazer frente e da qual só sabe que o empurra para frente e o força a 
continuar. Trata-se de um instinto vital, que conduz à destruição. É um 
ser desesperado, que não tem nada a perder a não ser a vida. Por isso 
cruzara o oceano em busca de renovações. No entanto, encontra apenas a 
morte na “tumba verde” da floresta sul-americana. Não os índios, mas sim 
a poderosa floresta estranha lhe oferece resistência. 

A floresta virgem em ação na batalha contra os brancos é o quadro 
predominante da primeira parte da trilogia. Esta floresta é encarada como 
“floresta enfeitiçada”, “inferno verde”, “tumba verde”. Segundo a concepção 
do padre Las Casas, a floresta incorpora forças demoníacas, que não lhe 
permitem arrancar os índios da força integradora da natureza; por esse 
motivo a floresta é para ele “floresta satânica”. 

Grandes conquistadores, como o alemão Ambrosius Alfinger, buscam sua 
sorte nesta floresta satânica. Fama, poder e ouro são o que querem. Por onde 
passam deixam seu rastro de violência contra os aborígenes, matando sem 
piedade e destruindo tribos inteiras. Alfinger, por exemplo, é atingido por 
uma flecha envenenada, perde uma das pernas, mas sobrevive bravamente. 
Não consegue escapar, no entanto, à fúria da natureza, que o surpreende 
com um bloco de pedras e o deixa esmagado no chão, privando-o de se 
beneficiar da grande quantia de ouro recolhida junto aos índios.
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O espanhol, Ximenes Quesada, não teve melhor sorte, embora tivesse 
mil soldados e cem cavaleiros. Impotentes perante a floresta e as águas 
ameaçadoras, agitadas pelos temporais, seus navios não resistem, ele não 
consegue avançar, seus homens são ou tragados pelas águas ou devorados 
pelos vermes e urubus. Mesmo assim, com os poucos soldados que lhe 
restam, avança em meio à floresta até encontrar o reino de Cundinamarca, 
onde se sente enfim recompensado pela enorme quantia de ouro que 
ali encontra. Esta conquista não se dá, no entanto, sem violência. Com 
a chegada de Quesada, a cidade se transforma num inferno: soldados 
disparam tiros, crianças choram, mulheres são violentadas e os velhos 
pisoteados pelos cavalos, muito sangue é derramado e muitos índios 
perdem as suas vidas ou são escravizados.

Além destes, também outros grandes exploradores, como o alemão 
Nicolau Federmann, os espanhóis Cortez, Pizarro e Belalcazar, buscaram sua 
grande sorte no ouro, matando uns e escravizando outros. Todos, no entanto, 
tiveram o mesmo destino, foram derrotados pela natureza. Diz o texto:

Todos estavam mortos, generais e governadores, 
que tanto haviam lutado. Não tinham nem pai, 
nem mãe, nem filhos. Estavam sem antepassados 
e sem descendentes. Eram pedras, cuspidas 
de um vulcão e atiradas ao ar, que na queda se 
despedaçaram.

2
 (DÖBLIN, 1988, p. 196)

A tentativa de Las Casas de salvaguardar os índios da violência dos 
brancos não foi bem sucedida. Segundo a personagem Mariana, que 
comenta esse fracasso de Las Casas no Tigre azul, isto estaria relacionado 
ao fato de Casas não ter conseguido tirar os índios do meio da floresta. Esta 
dificuldade de arrancar os índios à natureza está ligada ao relacionamento 
estreito, que estes mantêm com a natureza. 

2 Todas as traduções são nossas. “So waren sie alle hin, Generäle und Gouverneur, die 
so getobt hatten. Keinen Vater, keine Mutter, keine Kinder hatten sie. Sie waren ohne 
Ahnen und Nachfolger. Sie waren Steinen, die aus einem Feuerberg spritzten und in die 
Luft sprangen, hinfielen und zersplitterten.” - Döblin, Alfred - Das Land ohne Tod. Olten, 
Walter-Verlag, 1988, p. 196.
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Teolinda Gerson Moreno (1975) analisa na sua tese sobre Döblin a 
relação indíviduo-natureza, em que constata que o homem döbliniano 
nunca vira suficientemente sujeito, pois não consegue separar-se 
suficientemente da natureza, oscila sempre entre a ousadia e a culpa. 
Sente-se culpado da cisão entre ele e a natureza. Ele não é um ser inteiro 
e livre, mas um fragmento separado à procura da existência, da totalidade. 
Ocorre um duplo movimento: o homem procura aceitar a cisão e se afirmar 
sobre a natureza. Por outro lado, procura o regresso à natureza, quer 
superar a cisão, o que implica na perda da forma individual. A natureza 
parece ser vitoriosa, cria o homem, o opõe a ela, o afasta dela, para de 
novo o reintegrar a ela. Ocorre assim uma luta constante de duas forças 
pela sobrevivência: uma busca o domínio sobre a natureza, que provocou 
a evolução tecnológica da humanidade e que no Tigre azul é representada 
pelos europeus; a outra está tão ligada à natureza, que se constitui em 
mais um elemento dela, que é representada no romance pelos índios.

Para cristianizar os índios, portanto, era preciso arrancá-los de 
dentro da floresta, desintegrá-los, pois do contrário jamais absorveriam 
a doutrina cristã, que prevê o domínio sobre a natureza e não uma fusão 
completa, com a qual os índios estavam acostumados, perpetuando-se em 
costumes nada religiosos, como a nudez, a poligamia, o politeísmo. 

Las Casas se contrapõe à violência do colonizador frente ao nativo, 
mas não consegue, por outro lado, retirá-lo da floresta, onde, segundo 
os jesuítas, estaria a causa de seu fracasso, abrindo desta forma o tema 
para o segundo volume, O tigre azul, em que vemos como no sul do Brasil 
uma força, formada pelos padres da Companhia de Jesus, se empenha 
para arrancar o índio das matas. Os jesuítas travam uma batalha com a 
natureza, eles querem construir uma sociedade sem ‘males’, isolada, 
não só da civilização dos brancos, mas também dos costumes ‘pagãos’ 
dos nativos, tendo que para isso arrancá-los de dentro da selva, ou seja, 
desintegrá-los no que se refere às suas crenças e costumes. 

Neste volume os jesuítas buscam realizar o sonho do dominicano 
Las Casas, o de arrancar o índio de dentro da selva e familiarizá-lo 
com a filosofia cristã. Isto só se torna possível na medida em que eles 
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conseguem fixar um acampamento em Guaíra, após longa caminhada 
através da selva, que se realizou desde o litoral paulista, passando por 
Piratininga, seguindo o rio Tietê, até o extremo oeste do atual Paraná. 
Ali, distante da escravidão cultivada pelo homem branco, dos costumes 
da selva, os jesuítas vão concretizar por um momento sua fantasia de 
um paraíso terrestre, segundo os moldes de Santo Agostinho. Os índios, 
constantemente perseguidos pelos colonizadores, encontram enfim um 
refúgio e aumentam a cada dia o número de adeptos da nova república 
cristã. Emanuel da Nóbrega é o líder espiritual deste empreendimento 
divino: os índios são batizados, tirados do meio da floresta e inseridos 
num novo modelo de vida; aprendem as orações, frequentam as missas e 
dividem os frutos colhidos da terra.

Esta utopia, no entanto, tem seus dias contados, e este fim é anunciado 
pela luta entre os índios e o tigre (onça) azul. No entanto, o tigre do título 
do livro aponta para outro tigre mitológico. Trata-se de um tigre não 
existente na natureza, que faz parte do mundo imaginário dos índios, do 
mito do Tigre Azul que guarda semelhanças com o Apocalipse cristão: 
ao final dos tempos um vulto em forma de tigre haverá de descer a terra 
para destruí-la (METRAUX, 1950). A fúria do tigre estaria relacionada ao 
grande número de erros cometidos pelos nativos. No romance, o tigre azul 
sobre o qual os índios não têm domínio, acaba sendo a civilização branca, 
que arrasa seus povos e sua cultura. 

O erro maior do índio está em ter-se deixado ludibriar pelos jesuítas, 
feiticeiros brancos, seguindo-os como quem segue o encantador de ratos ao 
som da flauta doce, deixando-se sujeitar em assentamentos. Fazendo isto o 
índio despreza os seus pajés e permite que o mito do Tigre Azul se realize.

Os bandeirantes paulistas, cada dia mais ávidos na busca de escravos, 
são realmente uma ameaça séria à paz das reduções jesuíticas, e não 
sossegam até invadi-las, fazendo milhares de escravos e deixando os 
aldeamentos completamente arrasados, causando inclusive a morte de 
seu líder, Emanuel da Nóbrega. Não há resistência alguma. Numa espécie 
de arrebatamento espiritual, os índios imitando seu líder, ficam passivos, 
esperando uma intervenção divina.
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Terminado este massacre, Döblin narra como o jesuíta Montoya, 
sucessor de Nóbrega na liderança, leva os índios mais para o sul, onde 
reconstrói a república dos cristãos. Desta vez, são em muito maior 
número, há uma organização comparável a um verdadeiro Estado. A 
economia, apoiada no cultivo da erva mate e na pecuária, é tão prodigiosa 
que chama ainda mais a atenção dos paulistas. Mas Montoya, com ares 
de um verdadeiro estadista, pensou também na defesa deste patrimônio. 
Intercedeu junto à coroa espanhola e teve apoio e permissão para armar-
se e defender-se contra o ataque dos bandeirantes. Assim, quando estes 
tentaram invadir os acampamentos dos jesuítas, sofreram uma derrota 
exemplar, fortalecendo ainda mais a confiança dos índios nos jesuítas.

Todavia, a República dos Cristãos estava prestes a ser definitivamente 
derrotada; não pela força das bandeiras nem pela ‘floresta demoníaca’, 
mas pelo ímpeto das novas ideias do Iluminismo, segundo as quais a Igreja 
se tornara um obstáculo aos ideais progressistas de Portugal e Espanha.

O sonho de Las Casas, presente no primeiro volume, de proteger os 
índios, de evitar a sua dizimação, frente à invasão dos brancos, transforma-
se no segundo volume, por um instante, em realidade. Os jesuítas haviam 
conseguido isolar-se o bastante dos brancos, para não mais serem 
perturbados em seus ensinamentos, outrossim, haviam conseguido 
separar o índio o suficiente da floresta, para que este rompesse com suas 
crenças e costumes. No entanto, uma terceira força se levanta contra eles: 
os ensinamentos de Giordano Bruno, de Galileu, de Copérnico, lançados 
há muito tempo, começam a surtir efeito, desbancando a Igreja de seu 
poder exercido há séculos junto aos reis. Desabonados pelas majestades, 
portuguesa e espanhola e acusados de construírem um poder paralelo, os 
padres não conseguem fazer frente a tão poderosos oponentes.

Desta forma, as reduções, que não quiseram se retirar das terras do Rio 
Grande do Sul, foram neutralizadas com a expulsão dos jesuítas, depois de 
terem sido destruídas pelos paulistas, os índios, dispersos ou levados para 
a escravidão e os jesuítas, expulsos do Brasil.

Na verdade, os padres da companhia não perdem a sua luta para 
a natureza, mas sim para as ideias iluministas, o que se configura no 
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terceiro volume como A nova floresta virgem, cujas raízes se encontram 
na Europa, no Renascimento, no desejo incontido da expansão colonial, do 
dominium terrae. Aqui a temática concentra-se justamente no embate das 
ideias iluministas com a filosofia cristã. Somos então levados ao século XX, 
ao coração da Europa, onde podemos contemplar “os frutos” da civilização 
ocidental, o confronto entre ciência e religião e ao final do volume, que não 
possui um fecho. A questão ou as questões apresentadas ficam em aberto.
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O ENCONTRO COm O OuTRO: umA LEiTuRA 
iNTERTExTuAL Em “A CASA dE ASTéRiON” E “O 
miNOTAuRO”, TExTOS dE JORgE LuíS bORgES

Amanda Pérez Montañés1

“A perversão do artificio 
engendra monstros”
Jacques Derrida

Os contos de Jorge Luís Borges caracterizam-se, entre outros aspectos, 
pela economia da expressão, condensada em poucas páginas. Cada texto 
“[...] duplica ou multiplica o próprio espaço através de outros livros de uma 
biblioteca imaginária ou real, leituras clássicas, eruditas ou simplesmente 
inventadas” (CALVINO, 2011, p. 253). Enquanto produtor textual, Borges 
submete o texto às transformações, aos deslocamentos que regem o 
processo criativo; importa e transporta histórias e textos a partir de uma 
lógica fundada na substituição e na transformação que pode ser projetada 
ao infinito. Trata-se de um relato cindido, disperso, através do qual 
constrói a história de cada um de seus textos. Dessa perspectiva, “A casa 
de Astérion”, relato publicado em O Aleph (1949), é exemplo do processo 
criativo em que o mito se transforma em matéria da ficção, como atributo 
do signo poético, ao multiplicar suas possibilidades significativas na 
multiplicidade de fragmentos que lhe dão referência. O relato se sustenta 
na recriação do mito narrado por Apolodoro (1985) em sua versão mais 
acabada, também já retomada por Borges e Margarita Guerrero, em Manual 
de zoologia fantástica (título da primeira edição publicada em 1957) ou 
O Livro dos seres imaginários (na segunda edição, de 1967). A diferença 

1 Doutora em Ciências Humanas (Interdisciplinar) - UFSC; Docente de Literaturas 
Hispânicas do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da Universidade Estadual 
de Londrina (LEM/CLCH-UEL); Membro do Grupo de Pesquisa: Figurações do Outro na 
Literatura Brasileira. Este texto resulta da pesquisa desenvolvida no Projeto de Pesquisa: O 
conto fantástico de Machado de Assis, sob orientação da Profa. Dra. Adelaide Caramuru Cezar.
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do original reside no fato de que em “A casa de Astérion” o autor refere 
sua própria interpretação da lenda: dá voz ao monstro, o personifica e 
humaniza. Insinua, no subterrâneo do texto, outros sentidos que subjazem 
no próprio mito. Ao mesmo tempo, reconstrói o argumento, a concepção 
geral, os detalhes da descrição do labirinto, espaço central da ficção.

A escritura borgiana se constrói no duplo movimento da narração. A 
arte de narrar pode ser vista como a arte da duplicidade ou da tradução:

Numa tradução, temos a mesma obra numa 
linguagem duplicada; na ficção de Borges, temos 
duas obras na intimidade da mesma linguagem 
e, dessa identidade que não é uma identidade, 
a miragem fascinante da duplicidade dos 
possíveis. Ora, ali onde há um duplo perfeito, 
o original é apagado, e até mesmo a origem 
(BLANCHOT, 2005, p. 139).

A duplicidade de linguagens define o caráter plural da obra de Borges, 
ao sugerir uma multiplicidade de significações. Sua visão da linguagem 
“[...] incorre no fantástico para transcender os limites linguísticos 
impostos a toda empresa poética” (GONZÁLEZ, 1984, p. 20)2. Assim, o 
fantástico serve de móvel para a expressão literária do inefável, aludindo 
interpretações em vez de torná-las explícitas, ao criar incerteza quanto à 
aquisição de um sentido único. Em seus contos, Borges abarca não só o 
mundo fantástico, também tenta esclarecer a natureza e as limitações da 
linguagem para expressar a realidade.

O miTO COmO mATéRiA dA fiCÇÃO

Na história original narrada por Apolodoro na Biblioteca Mitológica 
(1985), e retomada por Borges em O Livro dos seres imaginários (1967), 
Minotauro é um monstro nascido do desejo perverso da rainha Pasífae 

2  “[...] incurre en lo fantástico para transcender los limites lingüísticos impuestos a 
toda empresa poética” (GONZÁLEZ, 1984, p. 20).
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(esposa do rei Minos de Creta) e do Toro de Creta, um touro branco que 
Posseidon fez sair do mar. “Gerado na dor e na felicidade do dilaceramento, 
[...] Minotauro se converte num perigo para o trono. Esse perigo nasce 
de sua imagem, do que sua imagem condensa, pois nela estão presentes 
as marcas de uma origem cifrada pela monstruosidade da paixão que 
o fez nascer” (PEREIRA, 1985, p. 15)3. Assim, sua origem monstruosa 
determinará seu destino. Preso no labirinto construído por Dédalo, esse 
ser híbrido, metade homem, metade touro, espia em exílio a vergonha do 
palácio de Cnosso; “[...] o próprio nome do labirinto, palácio do Machado, 
lembra que, em Cnosso, a habitação mítica do Minotauro era sobretudo o 
santuário do machado ou acha de dois gumes (emblema da realeza), isto é 
o raio arcaico de Zeus-Minos” (CHEVALIER, 1988, p. 531). 

O labirinto é o domínio do monstro, ali é sua morada onde espalha 
terror ao sacrificar os homens que lhe são oferendados. Todos os anos ou a 
cada três anos, o rei Minos o alimentava com a vida de sete rapazes e sete 
moças, trazidos de Atenas como tributo, porém, ninguém jamais voltava 
vivo do labirinto. Diante da trágica situação, Teseu, rei de Atenas, decide se 
juntar ao grupo das jovens vítimas para enfrentar o monstro e livrar Atenas 
do terrível tributo. Graças ao fio de seda que Ariadne (a filha de Minos) lhe 
entrega, consegue matá-lo e sair do emaranhado lugar, retornando à luz. 

Minos e Teseu, reis detentores do poder e da lei, conotam destinos 
opostos. Teseu, o herói, cuja audácia encarna a coragem, a força, a valentia 
do heroísmo; Minos, o perverso tirano conota as forças contrarias, o mal 
e a perversão. Astérion, homem-touro, também rei, pois “não em vão foi 
sua mãe rainha”, representa a singularidade do ser único que “[...] está 
preparado para o grande [...] Talvez tenha criado as estrelas e o sol e a casa 
enorme [...]”. (BORGES, 2011, p.61).

Em sentido geral, o monstro encarnaria as forças irracionais, 
que possuem as características do tenebroso, do abissal. No mito do 

3  “Engendrado en el dolor y la dicha del desgarramiento […] Minotauro se convierte 
en un peligro para el trono. Ese peligro nace de su imagen, de lo que su imagen condensa, 
pues en ella están presentes las huellas de un origen signado por la monstruosidad de la 
pasión que lo hizo nacer” (PEREIRA, 1985, p. 15).
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Minotauro as forças irracionais poderiam simbolizar, em seu conjunto, 
o combate espiritual contra o recalque. À luz dessa interpretação, o 
monstro encurralado representaria a dominação perversa de Minos 
sobre seu povo e o desejo pervertido de Pasífae, quem também está na 
origem da perversidade de Minos; “[...] ela simboliza um amor culpado, 
um desejo injusto, uma dominação indevida, o erro, recalcados e 
ocultos no inconsciente do labirinto” (CHEVALIER, 1988, p. 611). Em 
seu entrelaçamento, Minotauro e labirinto são um só, espelho do outro, 
reflexo de si mesmo. Desse ponto de vista, o Minotauro representaria, 
também, “[...] o homem desértico e labiríntico, destinado à errância de 
uma marcha necessariamente um pouco mais longa do que sua vida, o 
mesmo espaço será verdadeiramente infinito, mesmo que ele saiba que 
isso não é verdade, e ainda mais se ele o sabe” (BLANCHOT, 2005, p. 136).

Na profundidade contida no mito grego vemos representados os limites 
da razão e a natureza humana em seu encontro com o outro. O mito do 
Minotauro conota um estado psíquico presente para provocar o esforço, a 
dominação do medo, o heroísmo. “Em numerosos casos, o monstro não é, 
na verdade, mais do que a imagem de um certo eu, esse eu que é preciso 
vencer para desenvolver um eu superior”. (CHEVALIER, 1988, p. 615). O 
monstro é aterrador porque é incompreensível e porque parece destituído 
de leis. Ora, o incontrolável possui, entretanto, as suas próprias leis:

Segundo Diel, os monstros simbolizam uma 
função psíquica, a imaginação exaltada e 
errônea, fonte de desordens e de infelicidade: 
é uma deformação doentia, um funcionamento 
enfermo da força vital. Se os monstros 
representam uma ameaça exterior, eles revelam 
também um perigo interior: são como as formas 
horríveis de um desejo pervertido. Eles 
procedem de uma certa angústia, da qual são 
as imagens. Pois a angústia é um determinado 
estado compulsivo, composto de duas atitudes 
diametralmente opostas: a exaltação desejosa e 
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a inibição amedrontada. Eles saem geralmente 
da região subterrânea, de cavidades, de antros 
sombrios; do mesmo modo as imagens do 
subconsciente (Apud CHEVALIER, 1988, p. 616, 
destaque dos autores).

A CASA dE ASTéRiON

Para começar, o relato de Borges refere o mito antigo à experiência 
contemporânea. Sua leitura dá preeminência à consciência do narrador 
centrando o foco narrativo no monólogo interior. No relato borgiano, 
Astérion é o nome do minotauro, como dito na epígrafe da citação de 
Apolodoro, que Borges toma para titular sua narrativa, eliminando 
já desde o início, qualquer relação primeira com o mito, ademais de 
humanizar o monstro ao atribuir-lhe uma identidade. O nome não se 
popularizou com a lenda, de tal forma, a epígrafe nem a citação permitem 
relacionar Astérion com o mito do Minotauro, despistando assim sobre 
a verdadeira identidade do personagem da história; somente no final, 
quando se produz a mudança de ritmo e se introduz a terceira pessoa que 
dá voz ao discurso direto, surgem os nomes mitológicos, Ariadne, Teseu, 
Minotauro, que permitem a identificação do personagem, dessa forma, o 
título adquire sentido para o leitor neófito. 

A história narrada em primeira pessoa pode ser dividida em três partes em 
que se encontram as chaves para a identificação original. Uma leitura atenta 
permite descobrir alusões ocultas à lenda. No processo de transformação, 
Borges oculta revelando. Duplo sistema de referências cuja repetição 
reconstrói o segredo da narrativa já cifrada e invisível no interior do relato, 
mas só manifesta quando se precipita ao final. A arte do relato consiste em 
contar duas histórias, “[...] em saber cifrar a história 2 nos interstícios da 
história 1. Um relato visível esconde um relato secreto, narrado de um modo 
elíptico e fragmentário. O efeito de surpresa se produz quando o final da 
história secreta aparece na superfície” (PIGLIA, 2000, p. 89-90). 

No primeiro parágrafo do monólogo de Astérion, suas palavras 
referem-se à opinião anônima: “Sei que me acusam de soberba, e talvez de 
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misantropia, e talvez de loucura. Tais acusações (que castigarei no devido 
tempo) são irrisórias [...] Outra afirmação ridícula é que eu, Astérion, sou 
um prisioneiro”. (BORGES, 2011, p. 60). 

A acusação de misantropia revelaria sua profunda solidão, também, 
a verdadeira identidade. A soberba determinaria a sua incapacidade de 
aprender a ler: 

Não me interessa o que um homem possa 
transmitir a outros homens: como o filosofo, 
penso que nada é comunicável pela arte da 
escrita [...] Certa impaciência generosa não 
consentiu que eu aprendesse a ler. Às vezes o 
deploro, porque as noites e os dias são longos 
(BORGES, 2011, p. 61). 

Estas limitações o fazem inventar jogos para mitigar o passo do tempo: 

Feito o carneiro que vai investir, corro pelas 
galerias de pedra até rolar pelo chão, zonzo. 
Eu me agacho à sombra de uma cisterna ou na 
curva de um corredor e brinco de esconder. 
Há terraços de que me deixo cair, até me 
ensanguentar. A toda hora posso brincar de 
fingir que durmo, com os olhos fechados e a 
respiração forte. (Às vezes adormeço realmente, 
às vezes já mudou a cor do dia quando abro os 
olhos). (BORGES, 2011, p. 61).

Nos jogos-delírios de Astérion, destaca-se sua parte animal e bestialidade, 
porém, seu jogo preferido revela a sua dupla identidade, “figurar-se outro”, 
ser outro Astérion:

Finjo que ele vem me visitar e que lhe mostro 
a casa. Com grande reverência digo-lhe: “Agora 
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voltamos à encruzilhada anterior” ou “Agora 
desembocamos noutro pátio” ou “Bem dizia eu 
que você gostaria da canaleta” ou “Agora você 
vai ver uma cisterna que se encheu de areia” 
ou Já vai ver como o porão se bifurca”. Às vezes 
me engano e ficamos rindo com muito gosto. 
(BORGES, 2011, p. 61).

O PALáCiO dOS mAChAdOS

No seguinte movimento, o texto adentra na descrição da casa de Astérion. 
O jogo infinito projeta uma casa sem fim, aliás, uma estranha casa para um 
morador muito estranho. O narrador descreve sua morada destacando-a 
como um espaço ilimitado onde tudo se bifurca, se duplica: “Todas as 
partes da casa se repetem muitas vezes; todo lugar é outro lugar. Não há 
uma cisterna, um pátio, um bebedouro, uma manjedoura; são catorze [são 
infinitos] as manjedouras, bebedouros, pátios, cisternas. A casa é do tamanho 
do mundo; ou melhor, é o mundo”. (BORGES, 2011, p. 62). Assim, casa e 
personagem se unem na antítese central do texto porque também estão no 
mito. “Não há minotauro sem labirinto que o encerre paradoxalmente com as 
portas abertas. De igual forma, o labirinto sem o monstro deixa de ter lugar 
na memória mítica” (NAVARRO DURÁN, 1995, p. 161)4.

Enquanto representação do infinito, o labirinto é o lugar do extravio, 
“[...] ignora a linha reta; nele não se vai de um ponto a outro; não se sai 
daqui para chegar ali: nenhum ponto de partida e nenhum começo para 
a marcha”. (BLANCHOT, 2005, p. 137). A consciência que Astérion tem de 
sua prisão, em termos figurativo-simbólicos, remete ao infinito: “A casa é 
do tamanho do mundo; ou melhor, é o mundo”. (BORGES, 2011, p. 62). Se a 
casa é o mundo, também é um labirinto de símbolos e de tempo: um livro, 
o enigma do tempo por excelência.

4  “Casa y personaje se unen en la antítesis central del texto, porque también lo están en 
el mito. No hay minotauro sin laberinto que lo encierre paradójicamente con las puertas 
abiertas. A su vez el laberinto sin el monstruo deja de tener lugar en la memoria mítica”. 
(NAVARRO DURÁN, 1995, p. 161).
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A palavra labirinto denota um lugar que 
confunde a quem não enfrenta. O romance, pelo 
contrário, cifra seu significado temporal e só um 
leitor estrangeiro, cem anos posterior à leitura, 
intui o sentido implícito nele. O leitor decifra o 
vedado e estabelece a relação entre o explícito, 
o espaço labiríntico, e o implícito, o tempo. 
(GONZÁLEZ, 1984, p. 22, tradução nossa)5.

Da mesma forma que a descrição do jogo projeta a casa, a descrição do 
labirinto (palavra nunca referida no texto) corre paralela ao autorretrato 
de Astérion: “É verdade que não saio de minha casa, mas também é 
verdade que suas portas (cujo número é infinito) estão abertas dia e noite 
aos homens e também aos animais. Que entre quem quiser”. (BORGES, 
2011, p. 60). O infinito da casa contrasta com a unicidade do narrador: “O 
fato é que sou único” (ibid, p. 61), auto define-se o narrador. O labirinto, 
território percorrido pelos fantasmas da noite e da morte, “[...] é memória 
de um esquecimento que sempre será o esquecimento da razão” (PEREIRA, 
1985, p. 11, tradução nossa)6.

A REdENÇÃO

Um novo movimento textual precipita o final ao introduzir um 
fato determinante na vida de Astérion, e nos defronta com a presença 
esperada. A casa torna-se o espaço sagrado de uma cerimônia secreta, 
tragicamente repetida; só resta, na solidão perpétua, a esperança da 
redenção profetizada: 

A cada nove anos entram na casa nove homens 
para que eu os livre de todo mal. Ouço seus 
passos ou sua voz no fundo das galerias de pedra 

5 La palabra laberinto denota un lugar que confunde al que no enfrenta. La novela, al 
contrario, cifra su significado temporal y sólo un lector extranjero, cien años posterior a la 
lectura, intuye el sentido implícito en ella. El lector descifra lo vedado y establece la relación 
entre lo explícito, el espacio laberíntico, y lo implícito, el tiempo. (GONZÁLEZ, 1984, p. 22).

6  “[…] un territorio recorrido por los fantasmas de la noche y de la muerte, memoria de 
un olvido que será siempre el olvido de la razón” (PEREIRA, 1985, p. 11).
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e corro alegremente a seu encontro. A cerimônia 
dura poucos minutos. Cai um depois do outro 
sem que eu ensanguente as mãos. Onde caem, 
ficam, e os cadáveres ajudam a diferenciar uma 
galeria das outras. Ignoro quem sejam, mas sei 
que um deles profetizou, na hora da morte, que 
um dia chegaria meu redentor [...] Desde aquele 
momento não sofro de solidão, porque sei que 
meu redentor existe e no fim se levantará do pó. 
(BORGES, 2011, p. 60).

Ao meditar sobre sua liberação, Astérion imagina rasgos da identidade 
de seu redentor, a partir de quatro possibilidades de semelhança: “Como 
será meu redentor?, pergunto-me. Será um touro ou um homem? Será talvez 
um toro com rosto de homem? Ou será como eu?” (BORGES, 2011, p. 62). 

A força da articulação das possibilidades precipita a redenção. O 
diálogo final em terceira pessoa revela, com eficaz efeito de clausura, a 
verdadeira identidade do narrador-protagonista ao destacar um elemento 
singular que surpreende a seu redentor: “Será que acreditarás, Ariadne? 
– disse Teseu. - O minotauro mal chegou a se defender” (BORGES, 2011, 
p. 63). A entrega é um “ato único que define seu destino” (PIGLIA, 
2000, p.93). A morte de Astérion, “[...] aludida através da referência aos 
protagonistas do mito, aparece não como façanha do herói – Teseu – 
ajudado pela princesa, senão como liberação do minotauro, que se erige 
como verdadeiro protagonista” (NAVARRO DURÁN, 1995, p. 161)7. É ao 
leitor que Minotauro revela sua confissão fazendo-o cúmplice da mesma; 
e somente ele pode compreender seu verdadeiro destino. 

Nas entrelinhas do texto, como já foi dito, Borges medita sobre os 
limites da razão e a natureza da linguagem. O conto, construído para 
revelar artificialmente algo que estava oculto, “[...] reproduz a busca 

7  “[...] aludida a través de la referencia a los protagonistas del mito, aparece como 
hazaña del héroe – Teseo – ayudado por la princesa, sino como liberación del minotauro, 
que se erige como verdadero protagonista”. (NAVARRO DURÁN, 1995, p. 161).
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sempre renovada de uma experiência única que nos permite ver, sob a 
superfície opaca da vida, uma verdade secreta” (PIGLIA, 2000, p.94). Não 
é o narrador oral que persiste no monólogo interior de Astérion, mas “[...] 
a sombra daquele que o escuta [...] A arte de narrar, para Borges, gira em 
torno desse duplo vínculo. Ouvir um relato que se possa escrever, escrever 
um relato que se possa contar em voz alta” (Ibid, p. 101). Assim, conclui-
se que todo o relato narrado por Astérion é uma espécie de autobiografia 
ou autorretrato, mas de súbito surge o outro: alguém que foi na verdade 
quem contou a história e que esteve ali desde o princípio, o leitor.
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“EL SuR” dE JORgE LuiS bORgES: RELEiTuRA dA 
TRAdiÇÃO gAuChESCA E ESCRiTuRA NAS mARgENS

Ana Claudia Marini da Silva1

Márcio Antonio de Souza Maciel2

Eliane Maria de Oliveira Giacon3

“Each man kills what he loves”. 
Oscar Wilde

“Acredito que, inversamente, 
caberia dizer que cada pessoa é 
morta pelo que ama”. 
Borges

iNTROduÇÃO

Nos contos borgeanos o sul pode ser lido de diversas maneiras, inclusive 
extrapolando o conceito geográfico, perpassado pelo literário, como no 
caso do conto ficcional “El Sur”, além do aspecto que não se deve ignorar, 
representa também algo mais íntimo, o sentimento pessoal identitário do 
escritor argentino de ascendência europeia e criolla. Jorge Luis Borges, 
que se intitulava “um europeu no desterro”, escrevia a partir de um país 
periférico e inovava por levar em consideração as margens de Buenos Aires, 
especialmente os bairros mais afastados, da periferia, onde terminava a 
cidade e começava a planície do pampa e o deserto. Ele elegia o “[...] sul 
como meio de conhecer a si mesmo” (BORGES; FERRARI, 2008, p 63). 

1 Mestranda em Historiografia Literária da Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em 
Letras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS. Bolsista PIBAP/UEMS

2 Prof. Dr. da Graduação do Curso de Letras Port/Esp da Universidade Estadual de Mato 
Grosso do Sul - UEMS

3 Profª Drª da Graduação do Curso de Letras Port/Ing/Esp e da Pós-Graduação Stricto 
Sensu Mestrado em Letras da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – UEMS. 
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Perito em amalgamar intrigas policiais que desembocam em 
inesperada dimensão filosófica e metafísica, Borges mantém o fio textual 
em imbricada narrativa no conto “El Sur” e acrescenta na mistura inusitada 
um tom latente de realismo fantástico. Para descortinar a essência do conto 
analisado, faz-se necessário ponderar que embora expresse elementos do 
gênero policial e fantástico, possui ainda descrições pormenorizadas da 
vida do protagonista que são ancoradas nos dados biográficos do escritor. 

Outro aspecto a ser considerado é a releitura da tradição gauchesca 
e da memória criolla com as figuras conhecidas respectivamente como 
gauchos e compadritos. O terreno literário argentino do final do século XIX 
e começo do XX era bem conhecido pelo escritor cujos ensaios críticos e 
prólogos mencionavam obras de Domingo F. Sarmiento, Hilario Ascasubi, 
José Hernández, Paulino Lucero, Lugones, entre outros. Resulta daí 
abrangente material do arcabouço literário do escritor vislumbrado em 
toda a narrativa de “El Sur”. Por conseguinte, é possível situar o conto em 
limites porosos, pois não ocorre nítida cisão entre os gêneros literários 
escolhidos por Borges nesta tessitura.

RELEiTuRA dA LiTERATuRA gAuChESCA

Borges elege a figura emblemática do compadrito4 em busca de uma 
ressemantização da tradição gauchesca, a fim de sublinhar o contraponto 
da literatura universal que permeou sua educação desde a tenra idade e que 
foi intensificada na adolescência em sete anos de sua estada na Europa. A 
tradição gauchesca revisitada e reinventada nas orillas de uma Buenos Aires 
mítica, construída com fragmentos da memória de Borges, e recortada com 
textos da literatura universal, constitui o tom da poética borgeana.

4 O termo las orillas designava os bairros distantes e pobres, limítrofes com a planície 
que cercava a cidade. O orillero, morador desses bairros, muitas vezes trabalhador dos 
matadouros e frigoríficos onde ainda se estimavam as destrezas rurais no manejo do cavalo e 
da faca, inscreve-se numa tradição criolla de maneira muito mais plena do que o compadrito 
suburbano, cuja vulgaridade denuncia o recém-chegado, o imitador de costumes que não 
lhe pertencem. O orillero arquetípico é de linhagem hispano-criolla, e sua origem é anterior 
à imigração; o compadrito suburbano, ao contrário, traz as marcas de uma cultura baixa e 
faz alarde de coragem ou ousadia para imitar as qualidades que são naturais ao orillero. O 
compadrito é vistoso; o orillero é discreto e taciturno. (SARLO, 2008, p. 48).
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O campo remete à aventura; o mito da literatura gauchesca é tema 
propício que evoca exotismo e o gaúcho é arquétipo nacional. Diante disso, 
Borges recupera a imagem da cidade almejada, da infância, ao retornar 
da Europa utilizando vestígios do pampa para criar as margens, as orillas. 
O crítico literário Davi Arrigucci Jr. define como estilo borgeano e jogo 
narrativo a predileção por uma escritura nas zonas obscuras do centro, 
contextualizando as margens e seus tipos do subúrbio em contos que 
deslizam em direção a metáforas metafísicas. Ele enfatiza que:

As ruas suburbanas que se enterram nos 
pampas levam ao infinito; a monótona milonga 
reitera infinitamente a esperança da eternidade; 
os ocasos repetidos e sangrentos, limites do 
subúrbio, aludem à fugacidade da vida; na ponta 
do punhal, um compadrito (qualquer homem) 
encontrará o sentido dos seus passos caóticos e o 
punhal aguarda o cumprimento do destino para o 
qual um homem o criou. Em cada elemento deste 
mundo particular, e aparentemente folclórico, 
pode estar uma metáfora da perplexidade 
metafísica de Borges. Com base num ceticismo 
essencial, qualquer elemento pode entrar no 
jogo; de novo, o mundo é um objeto do estilo. 
(ARRIGUCCI Jr, 1999, p.118)

O gaúcho e o compadrito, o pampa e o subúrbio se fundem na voz poética 
de Borges, cujo topônimo situa-se onde termina a cidade cosmopolita e 
começa a periferia que se estende em direção aos pampas ou zona rural. 
O escritor Ronaldo Assunção elenca vários contos em que aparece a figura 
do malevo compadrito, homens infames e violentos que permaneciam boa 
parte do seu tempo no almacén (espécie de empório e bar) à espera de 
duelos com seus afiados cuchillos.

Além do conto analisado “El Sur”, tais elementos aparecem em relatos 
e poemas como: “Alusión a una sombra de mil ochocientos noventa y 
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tantos” de El Hacedor (1960), “El Tango” e “Los compadritos muertos”, 
de El outro, el mismo (1964) e nos contos “Hombre de la esquina rosada”, 
“Historia de Rosendo Juárez” e “Juan Muraña”. Dessa forma, Borges atualiza 
nas margens os elementos da tradição gauchesca (adaga) e universais 
mitológicos (espada) de coragem e valentia, numa épica do subúrbio 
(ASSUNÇÃO, 2004, p. 176,177).

Outro conto em que o escritor argentino propõe uma temática 
gauchesca e ao mesmo tempo orillera denomina-se “El Fin” (ASSUNÇÃO, 
2004, p. 188), e foi recriado a partir da saga de “Martín Fierro” de José 
Hernández. Borges sugere “um fim” por matar num duelo o protagonista 
canonizado pela tradição gauchesca e dar fechamento à obra aberta de 
Hernández e ainda aproveita o ensejo para dar uma solução à questão 
sobre o que o escritor moderno deve fazer com a tradição depois de 
reinventar o passado: morte, ou como termo literário, ruptura.

Interessante notar a dissonância entre a morte gaúcha do personagem 
Martín Fierro que leva uma vida que condiz com a morte violenta, 
já pressentida e esperada por viver entre bandidos e desertores 
e diferentemente no caso da morte escolhida por Juan Dahlmann, 
protagonista de “El Sur”. Dahlmann era bibliotecário modesto, descendente 
de um pastor protestante de sangue germânico e de um militar argentino, 
Francisco Flores. O protagonista diverge totalmente do herói arquetípico, 
uma vez que leva vida pacata na metrópole. Talvez por ser um homem 
de letras e não de ação como seu avô militar, idealize romanticamente o 
sul: “[...] su directo conocimiento de la campaña era haero inferior a su 
conocimiento nostálgico y literario”(BORGES, 1980, p. 532).

mEmóRiA CRiOLLA x hERANÇA EuROPEiA

Borges designa a literatura gauchesca como “matriz criolla”, pois 
por sua condição de construção de uma argentinidade, contribuiu para 
preservação da língua falada, com termos peculiares do castelhano em 
oposição ao idioma espanhol e desprezo ao dialeto falado pelos imigrantes 
italianos (o lunfardo ou cocoliche). Borges transforma a tradição gauchesca 
como proposta estética, trabalhando com os personagens valentões da 
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periferia de uma Buenos Aires fragmentada e nostálgica. A crítica literária 
argentina Beatriz Sarlo argumenta que:

La oralidad criolla es, por supuesto, una 
construcción estético-ideológica que desborda 
la pregunta sobre su existencia empírica en un 
pasado al que se vuelve no con la mirada del 
historiador, ni con la del anticuario, sino con 
la del polemista que está interviniendo en el 
presente. Borges no describe las operaciones 
de la gauchesca, sino que toma a la gauchesca 
para probar en ella, y en un puñado de 
escritores letrados del XIX, la pre-existencia de 
una argentinidad que había entrado en la zona 
de peligro. El lunfardo y el ‘arrabalero’ están 
marcados por una ilegitimidad social que se 
argumenta como ilegitimidad estética (SARLO, 
1988, p. 35).

Analogamente, Ronaldo Assunção sustenta que Borges busca um 
ofício literário voltado para as margens exaltando a oralidade castelhana 
em detrimento das línguas provenientes da Europa. Com efeito, a obra 
borgeana, especialmente o poemário que reúne “Fervor de Buenos Aires” 
e “Luna de Enfrente”, prioriza bairros tradicionais como o de Palermo e 
nunca bairros destinados aos imigrantes como o de La Boca.

Entretanto, Borges escreve com propriedade acerca dos clássicos da 
literatura mundial em seus ensaios e não despreza em absoluto a herança 
do cânone literário ocidental. As obras da literatura oriental também 
foram fonte de fruição para o escritor, o que pode ser evidenciado no conto 
analisado quando introduz o livro exótico d’As Mil e Uma Noites. Porém, no 
que concerne à herança europeia, há uma ruptura com o convencional que 
demanda uma proposta estética inovadora surgindo uma escritura nas 
margens. Ao tratar da questão da oralidade em Borges, Ronaldo Assunção 
declara que:
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Borges ignora a polifonia de vozes da Buenos 
Aires cosmopolita. No universo poético de 
Borges não se focaliza o imigrante e nem os 
espaços que ocupa. Quando o imigrante aparece 
em Borges é para demarcar aquilo que não tem 
nenhum vínculo com a tradição criolla. O que 
Borges busca é o arrabal e a marginalidade do 
compadrito, marginalidade criolla, onde se revela 
o seu projeto estético (ASSUNÇÃO, 2004, p. 97).

Assim, há um deslocamento hegemônico da literatura do cânone de 
obras eurocêntricas para a literatura urdida nas margens. A hierarquia é 
ignorada e o entrelaçamento da memória criolla com a herança europeia 
dilui as dicotomias erudito/popular e escrita/oralidade. O olhar oblíquo 
da diferença permite enxergar as vias sinuosas do subúrbio em oposição 
ao traçado retilíneo da cidade letrada.

Portanto, não pode ser considerado um entrave literário lidar com os 
clássicos da literatura ocidental e oriental e ser capaz de ao mesmo tempo 
escrever sobre as margens. Borges superou o impasse por astutamente 
reinventar a tradição gauchesca e a memória criolla, por misturá-las 
com considerações de filosofia e metafísica, em vez de impingir no 
leitor apenas uma vertente reflexiva, ou única possibilidade de escolha 
para o fechamento do conto ficcional. A obra polissêmica revela ainda 
a ironia acutilante de Borges ao engendrar para o protagonista de “El 
Sur” predicados semelhantes e episódios da sua própria vida inseridos 
no enredo do conto ficcional. Tais elementos implicam em perceptível 
ressonância do realismo fantástico.

ESCRiTuRA dOS CONTOS fiCCiONAiS NAS orillAs E NO 
REALiSmO fANTáSTiCO

As interpolações do narrador no conto ficcional “El Sur” alertam o 
leitor que a partir de um acidente com o protagonista ocorrerá sucessivos 
acontecimentos que levam o personagem tão mergulhado em sua rotina 
doméstica a mudar completamente seu destino. Ao voltar para casa, 
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absorto na leitura d’As Mil e Uma Noites, Juan Dahlmann bate a cabeça no 
batente de uma janela aberta e se fere gravemente. Com febre e delirando, 
permanece inconsciente durante dias no hospital e, ainda fraco, resolve 
restabelecer sua saúde em sua pequena estância ao sul de Buenos Aires. 
Ao tomar um trem em Constitución, Dalhmann não viaja apenas ao sul, 
viaja ao passado com resquícios das lutas entre militares, índios e gaúchos.

O espelhamento do duplo na correlação biográfica projetada no 
conto, na semelhante origem europeia entre Borges (avó paterna 
inglesa) e Dahlmann (avô paterno alemão) e pelo lado materno ambos 
serem descendentes de militares criollos, deflagra estreita relação entre 
escritor e personagem. Como se não bastasse tal fato, o escritor se vale 
do ferimento na testa, e vai ao extremo de partilhar a mesma profissão, 
a de bibliotecário municipal. O primeiro parágrafo do conto começa 
esclarecendo a genealogia e profissão de Juan Dahlmann:

El hombre que desembarcó em Buenos Aires 
em 1871 se llamaba Johannes Dahlmann y era 
pastor de la Iglesia evangélica; en 1939, uno de 
sus nietos, Juan Dalhmann, era secretario de 
una biblioteca municipal en la calle Córdoba 
y se sentía hondamente argentino. Su abuelo 
materno había sido aquel Francisco Flores, del 
2 de infantería de linea, e el que murió en la 
frontera de Buenos Aires, lanceado por indios 
(BORGES, 1980, p. 529).

Em livro biográfico sobre o escritor, Alejandro Vaccaro relata sobre 
um dos primeiros empregos modestamente remunerado de Borges como 
bibliotecário municipal:

Por recomendación del padre de Adolfo Bioy 
Casares, Borges obtuvo su primer empleo 
regular en la Biblioteca Miguel Cané, ubicada en 
el barrio de Almagro, en el 8 de enero de 1938. 
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En su legajo personal consta entre sus dados el 
manejo del castellano, inglés, alemán y francés. 
Sus recuerdos de esos años no son gratos: “me 
pagaban doscientos diez pesos por mes. Mi tarea 
específica consistía en clasificar y catalogar 
los fondos de la biblioteca. Sin embargo, la 
biblioteca era tan pequeña que sabíamos dónde 
encontrar los libros sin recurrir al sistema, con 
lo que éste, aunque trabajosamente elaborado, 
nunca fue necesario ni se utilizó”. (VACCARO, 
2006, p. 353, 354)

E sobre o acidente que quase tirou a vida de Borges, a biógrafa María 
Esther Vázquez discorre com detalhes e faz menção ao conto “El Sur” como 
registro do acontecimento que, de fato, deve ter sido inesquecível para o 
escritor, porque o menciona como parte da trama ficcional. Segue o relato:

Parece que o elevador não estava funcionando 
ou talvez estivesse demorando muito, e Georgie 
(apelido de família), que era muito impaciente, 
subiu correndo a escada. Sentiu que algo lhe 
roçava a cabeça, mas não deu importância. 
Quando Emita o viu, quase desmaiou: o sangue 
manchara-lhe toda a camisa e o paletó. Ao subir, 
batera a cabeça numa janela recém-pintada e 
aberta. A tinta corrosiva acarretou-lhe infecção. 
Uma ou duas noites depois começou a ter 
febre, não conseguia falar, tiveram de levá-lo ao 
hospital novamente e foi operado: estava com 
septicemia. No conto “El Sur” Borges recorda 
esse episódio atroz com todos os detalhes 
macabros. (VÁZQUEZ, 1996, p.159)

Evidentemente, Borges faz uso de repetições de acontecimentos para 
dar efeito estético e aludir ao tema metafísico do infinito comumente 
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empregado pelo escritor em suas obras. A variação dos temas recorrentes 
em formas-matriz vincula a obra em deslocamento temporal que suspende 
a sucessão linear do tempo. A dobra do tempo ocorre na intersecção do 
eterno instante do conto com o passado da memória de experiência.

A preferência pelo livro d’As Mil e uma noites, também aproxima o 
escritor do protagonista, pois ambos demonstram gosto particular por 
tomos raros e no caso de Borges, que privilegia narrativas curtas, deixando 
de lado a leitura de romances, a atração pelo livro exótico se dá pela 
compilação de histórias fantásticas que duplicam e reduplicam o conto 
central, desmembrando-o em variados contos secundários. Exatamente 
como faz o escritor argentino em muitos de seus contos do realismo 
fantástico. O narrador onisciente entrelaça a leitura do livro predileto com 
o acidente de Dahlmann:

Dahlmann había conseguido un ejemplar 
descabalado de las Mil y Una Noches de Weil; 
ávido de examinar esse hallazo, no esperó 
que bajara el ascensor y subió con apuro las 
escaleras; algo en la oscuridad le rozó la frente. 
En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio 
grabado el horror, y la mano que se pasó por 
la frente salió roja de sangre. La arista de un 
batiente le había hecho esa herida. (BORGES, 
1980, p.530)

Dentro do vagão do trem (imagem do progresso), Juan Dahlmann 
protegido da barbárie e desolação da paisagem hostil, desconectando-se 
da civilização, adormece na cabine, quando há o desvio inesperado, uma 
quebra na sucessão linear rompida pela tensão e o leitor é advertido: 
“Ciego a las culpas, el destino puede ser despiedado con las minimas 
distracciones”(BORGES, 1980, p.530) e novamente adiante: “[...] a la 
realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos” (BORGES,1980, 
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p.531)5. Convidado a entrar no jogo, prefigurando que o aparente conforto 
da narrativa linear será abalado, o leitor acompanha o desenrolar dos 
acontecimentos que concorrem para “a morte” do personagem. 

Ao invés de descer na estação de costume, o personagem desce em 
lugarejo desconhecido onde é informado de uma pequena venda em que 
pode conseguir transporte até sua estância. O dono do lugar parece um 
funcionário do hospital onde Dahlmann foi tratado. É como se houvesse 
paralelamente duas realidades ou correntes no tempo e com os estranhos 
acontecimentos ocorresse uma intersecção ou dobra no tempo e espaço. 
Dalhman se rende sem resistência, pois tudo parece satisfazer sua 
fascinação ao criollismo: os trajes típicos dos gaúchos e compadritos, a 
comida rústica e a paisagem do pôr-do-sol da planície do pampa.

Depois de ter terminado sua refeição típica da cultura local, Dalhman 
sente o ultraje de ser acertado no rosto por uma pequena bolinha feita de pão, 
cede à provocação na segunda vez em que é alvejado e se surpreende por ser 
chamado pelo nome de família. Ao ser reconhecido, não consegue retroceder 
à ofensa e assente ao duelo. Dalhman cumpre seu destino por escolher uma 
morte criolla, atravessando a fronteira entre a civilização e a barbárie. 

O velho gaúcho que joga a adaga aos pés de Dalhman é denominado por 
Borges como “a cifra do sul”, a adaga do ancião é o bilhete para cruzar o 
limite entre a cidade e o pampa e retomar a tradição. O trecho da narrativa 
abaixo esclarece que se trata de uma morte desejada por ser menos 
dolorida do que a do seu sofrimento quando encarcerado no hospital. Pelo 
menos, a morte em duelo acontece ao ar livre com gosto de liberdade e 
não é uma morte imposta por contingências banais, mas proveniente do 
passado orgulhoso de uma elite militar. Segue o relato:

El patrón le trajó sardinas y después carne 
asada. Dahlmann las empujó con unos vasos de 
vino tinto. Ocioso, paladeaba el áspero sabor y 
dejaba errar la mirada por el local, ya un poco 

5  “O destino pode ser cruel com as mínimas distrações” e “À realidade agradam as 
simetrias e os leves anacronismos”.
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soñolienta. La lámpara de kerosén pendía de 
uno de los tirantes; los paroquianos de la otra 
mesa eran tres: dos parecían peones de chacra; 
otro de rasgos achinados y torpes, bebía con el 
chambergo puesto. Dahlmann, de pronto, sintió 
un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de 
vidro turbio, había una bolita de miga. Eso era 
todo, pero alguien se la había tirado. Salierón, 
y si en Dahlmann no había esperanza, tampoco 
había temor. Sintió al atravesar el umbral, que 
morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y 
acometiendo, hubiera sido una liberación para 
él, una felicidad y una fiesta, en la primera noche 
del sanatorio, cuando le elevaron la aguia. Sentió 
que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar 
su muerte, ésta es la muerte que hubiera elegido 
o soñado. Dahlmann empuña com firmeza el 
cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la 
llanura. (BORGES, 1980, p.534, 535)

Dalhmann representa o impasse ou inadequação dos homens da 
civilização com ascendência europeia em oposição à barbárie do pampa, 
uma tensão concebida entre o local e o não-local. Em contrapartida, 
o protagonista alegoriza o desafio estético em agregar na literatura, a 
tradição criolla herdada da poesia gauchesca e a herança do cânone 
ocidental. A saída que Borges se propôs a realizar foi retomar e perverter 
a tradição reinventando-a e amalgamando-a com textos da literatura 
mundial na tessitura de sua obra. O duelo entre o compadrito e Dalhman 
representa um combate literário entre tradição criolla e modernidade. 

No espaço de fusão cultural problemático entre a memória criolla 
e a modernidade da cidade com influência europeia, surgiu o duplo 
espelhamento entre o protagonista do conto ficcional e o escritor, 
que sabiam recitar Martín Fierro e se deslumbrar com a leitura dos 
livros exóticos como o d’As Mil e Uma Noites. O conflito elaborado nas 
orillas, ou margens, entra em contato com o real no limite do realismo 
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fantástico, na medida em que se distancia da representação descritiva da 
literatura realista, direcionando-se para uma literatura de maior grau de 
possibilidades e hipóteses levantadas para o desfecho do conto, tecida na 
potência da escritura imaginativa.

Para Borges, a metáfora é uma necessidade metafísica, pois a realidade 
referencial não o satisfaz. A crítica literária Bella Jozef descreve o uso de 
alegorias e símbolos na obra borgeana como tentativa de “[...] criar um 
mundo ficcional tão real como a própria realidade imediata. O mundo 
é captado por meio da arte e ficção e nada pode parecer mais lógico 
do que partir delas para chegar à vida.” (JOZEF, 2000, p.380). Portanto, 
ocorrem no conto “El Sur” além de um enredo atrelado ao gênero policial, 
elementos das orillas e da tradição da literatura gauchesca. Contudo, pode-
se notar um tom borgeano proveniente do realismo fantástico, com pelo 
menos três possibilidades de desfecho para o conto, deixado em aberto. 
O narrador deixa ‘pistas’ que dão margem a essas três conjecturas: ou o 
protagonista delirou em estado febril no hospital sobre todo o ocorrido, 
ou Dalhmann pode ter adormecido no trem e sonhado com o duelo, assim 
como também, há a terceira hipótese provável, que o personagem tenha 
realmente enfrentado seu destino e sido morto pelo compadrito. 

Há o elemento onírico adentrando a narrativa e percorrendo o conto 
subliminarmente desde o momento em que o personagem delira em 
febre e permanece inconsciente e debilitado no hospital; depois no trem, 
quando adormece com o sacolejar do movimento da cabine, a narrativa 
deixa entrever a possibilidade de sonho. A opção de morrer uma morte 
romântica, com os elementos idealizados do sul alude às várias hipóteses 
de desfecho, o que configura característica do realismo fantástico que, 
diante da perplexidade ou assombro, mistura numa intrincada linguagem 
o encadeamento de elementos reais e até mesmo biográficos, concatenados 
com o absurdo do imaginário.

CONSidERAÇõES fiNAiS

Borges coloca uma lente difusa no real para urdir contos ficcionais, 
mesclando-os a gêneros diversificados e o resultado brilhante é o que se 
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lê em “El Sur”, cuja trama ficcional submerge o protagonista em condições 
adversas ao transpor o limite seguro para cumprir seu destino em duelo. 
Com substratos do realismo fantástico, tradição gauchesca e memória 
criolla, “raspa” as margens ou bordas do real e promove modificações 
estéticas e teóricas vigentes no modernismo. 

Ao entrevistar Borges, Osvaldo Ferrari perguntou ao escritor se “[...] 
talvez no conto policial exista um equilíbrio entre literatura fantástica 
e a literatura realista”. Borges, além de responder afirmativamente que 
“sim”, acrescentou que: “[...] seria a literatura fantástica que tenta parecer 
realista. Mas, realmente, toda a literatura é de fato, fantástica” (BORGES; 
FERRARI, 2008, p. 45). 

Tal resposta demonstra ser de fato a confirmação a respeito da 
classificação do conto ficcional “El Sur” como tendo elementos do realismo 
fantástico. Não há incongruência em considerá-lo como pertencendo ao 
gênero policial pela trama desenvolvida com suspense e morte violenta, 
e tratá-lo como conto ficcional do realismo fantástico, ademais, viabiliza 
várias hipóteses de desfecho agregado à presença de elemento onírico. 
Concomitantemente, a inserção de fatos biográficos no conto concede à 
escritura a peculiar ironia do escritor, conhecido por seu humor refinado, 
que deixa muitas vezes o leitor desconcertado no jogo da co-autoria. 
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REvERbERAÇõES LuCRECiANAS Em TRêS CONTOS 
dE bORgES: ENTRE O fANTáSTiCO E O iNSóLiTO

Francisca Luciana Sousa da Silva1

CONSidERAÇõES iNiCiAiS

El hombre es un mundo en 
miniatura.
Demócrito, fr. 34

Qual a natureza do Aleph? Há sacralidade no tempo? Casa e mundo 
constituem o mesmo lugar? A resposta estaria no mito ou na literatura? 
Seria este espaço-tempo lugar do insólito, do insondável, do fantástico, 
do maravilhoso ou tão-somente a natureza de todas as coisas, como já 
sugeria Lucrécio em De Rerum Natura? À luz de um tempo mítico, poético 
e filosófico sobre o qual pretendemos discorrer no presente artigo, 
arriscamos algumas respostas.

Lucrécio, Titus Lucrecius Carus, nasceu em Roma, provavelmente em 90 
ou 95 a.C. e morreu ainda jovem, entre 50 ou 51, conforme consta no prefácio 
da publicação francesa mais recente, De la nature de choses.2 G. Ribbeck, 
na sua Introdução à tradução brasileira da Clássicos de Bolso da Ediouro 
(1985), afirma que é mais provável situá-lo entre 96-55 a.C. A natureza das 
coisas é um grande poema em língua latina do poeta filósofo latino Lucrécio. 
Composta por seis livros, totalizando 7 400 hexamêtros dactílicos, metro 
clássico tradicionalmente usado para o gênero épico, é uma tradução da 
doutrina de Epicuro. O poema apresenta-se como uma tentativa de “quebrar 

1 Mestranda em Letras – Literatura Comparada – Universidade Federal do Ceará – 
Bolsista CAPES – Grupo de Estudosef: Vertentes do Mal na Literatura – Coordenação: Ana 
Márcia Siqueira / Especialista em Estudos Clássicos pela UnB/ARCHAI.

2 LUCRÈCE. De la nature de chose (De rerum natura). Éditions Vassade, 2013. E-book. 
(Cumpre ver também a tradução de André Lefèvre (1834-1904), lançada em 2012 por 
Editions la Biblioth)
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as fortes fechaduras das portas da natureza”, isto é, para revelar ao leitor 
a natureza do mundo e os fenômenos naturais. Segundo Lucrécio, que faz 
parte da tradição epicurista, este conhecimento do mundo deve permitir 
que o homem se liberte da carga de superstições, inclusive religiosas, 
constituindo o maior número de barreiras que impedem que todos possam 
alcançar a ataraxia, quer dizer, a tranquilidade da alma. De acordo com as 
palavras do Prefácio da edição francesa de 2013: “Provavelmente, não há 
poema científico maior sobre a natureza das coisas.” (2013, p. 6).

Jorge Francisco Isidoro Borges nasceu a 24 de agosto de 1899, numa 
casa da rua Tucumán, em Buenos Aires, Argentina. No dia 14 de junho de 
1986 o poeta morreu, em Genebra, onde foi sepultado. Um dos expoentes 
do realismo fantástico, movimento hispano-americano que surge depois de 
1940, Borges experimentou vários gêneros literários: ensaio, poesia, conto, 
roteiro. Profícuo leitor, bacharel em direito, bibliotecário, escritor, dizia-se, 
no entanto, um impostor, por ter levado muitas pessoas a acreditar que, de 
fato, era um escritor. As circunstâncias é que o levaram a isso (FONSECA, 
1987. p. 37.95). Dele abordaremos três contos: “As ruínas circulares” 
(Ficções, 1941), que Borges chama irreal; “A casa de Astérion” e “O Aleph” 
(O Aleph, 1949), que, segundo o autor, correspondem ao gênero fantástico.

O filósofo e o poeta. Na realidade, ambos imbuídos de poesia e filosofia. 
No encalço dos mitos, chegamos ao filósofo-poeta da natureza, Lucrécio, e 
ao poeta-filósofo dos labirintos, Jorge Luís Borges. Do átomo epicurista ao 
sonho borgeano. Seria este um diálogo demasiado insólito? Não no labirinto 
de Borges, onde o canto inebriante das sereias segue no mesmo mar em que 
ecoa o canto salvífico de Orfeu (“A arte narrativa e a magia”, 1932).

TEmPO, tempus

Comecemos por analisar o tempo e suas variações, matéria dos contos 
por nós escolhidos para apreciação. O Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa elenca, pelo menos, catorze acepções3 e quarenta e sete 

3 n substantivo masculino 1 duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia 
de presente, passado e futuro; período contínuo no qual os eventos se sucedem. Ex.: só 
o t. o fará esquecer o grande amor. 2 determinado período considerado em relação aos 
acontecimentos nele ocorridos; época. Ex.: o t. das grandes descobertas. 3 certo período da 
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locuções. Algumas dessas acepções e locuções figuram tanto na filosofia 
antiga quanto na contemporânea, estendendo seu campo para outras 
áreas do saber, como psicologia, antropologia, artes visuais e cinema. O 
número profuso de publicações atesta a importância e atualidade do tema 
para diferentes pensadores, de Platão a Plotino, passando por Aristóteles e 
os pré-socráticos, entre os mais retomados nos estudos contemporâneos, 
além de Agostinho de Hipona. Destacamos o minucioso estudo de Robert 
Hannah, professor de Estudos Clássicos na Universidade de Otago, Nova 
Zelândia. Em Time in Antiquity (2009), obra ainda sem tradução no Brasil, 
o autor explora diferentes percepções do tempo da Antiguidade Clássica, 
principalmente através da tecnologia designada para medir, marcar ou 
dizer o tempo. O material discutido abrange desde o sexto século a.C. na 
Grécia arcaica até o terceiro século da nossa era no Império Romano. 

Também merece atenção o não menos minucioso (no âmbito filosófico, 
é até mais preciso) estudo de Richard Sorobji, Time, creation and 
continuum (1983), que terá uma de suas acepções, a do paradoxo de Zenão, 
retomada por Peter Pál Pelbart, estudioso da obra de Deleuze, em sua tese 
de doutorado intitulada O tempo não-reconciliado: imagens do tempo em 
Deleuze, publicada em 2010 pela Perspectiva. A primeira parte, “O tempo 
do virtual”, evoca alguns conceitos já trabalhados pelo filósofo em Imagem-
Tempo e Imagem-Movimento acerca do cinema, como “cristal do tempo”, 

vida que se distingue de outros. Ex.: o t. da juventude. 4 período específico, segundo quem 
fala, de quem se fala ou sobre quem se fala. Ex.: no t. dos nossos avós a educação era mais 
severa. 5 oportunidade para a realização de alguma coisa. Ex.: quando tiver t., pretende 
estudar francês. 6 conjunto de condições meteorológicas. Ex.: a previsão do t. indica fortes 
chuvas. 7 época propícia para certos fenômenos ou atividades; estação, sazão, quadra. Exs.: 
t. do plantio, t. de festas. 8 Rubrica: esportes. Cada um dos períodos em que se dividem 
as partidas de determinados jogos. 9 Rubrica: esportes. Duração cronometrada de uma 
corrida. Ex.: aquele atleta fez um bom t. 10 Rubrica: física. Dimensão que permite identificar 
dois eventos que, caso contrário, seriam idênticos e que ocorrem no mesmo ponto do 
espaço [símb.: T]. 11 Rubrica: gramática. Categoria verbal que indica o momento em que 
se dá o fato expresso pelo verbo [O conteúdo dessa categoria varia segundo as línguas; 
em português, compreende presente, pretérito (ou passado) e futuro, e suas subdivisões.] 
12 Rubrica: gramática. Cada subdivisão da categoria tempo, existente numa língua, e seu 
paradigma próprio. Exs.: t. presente, tempos do subjuntivo. 13 Rubrica: música. Unidade 
abstrata de medida do tempo musical, a partir da qual se estabelecem as relações rítmicas; 
pulsação. 14 Rubrica: música. m.q. andamento (‘velocidade das pulsações’).
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“cisão” e “dobra”. A segunda parte, “O tempo do acontecimento”, recupera 
alguns conceitos clássicos, particularmente no primeiro tópico, que nos 
interessa mais diretamente: “Aion e Cronos – 1.1. Paradoxo e Pensamento, 
1.2. O Tempo dos Estoicos e 1.3. As Duas Leituras do Tempo”. A terceira 
e última parte, “O tempo da diferença”, retoma, entre outros conceitos, 
o do Eterno Retorno, uma interpretação deleuziana para o pensamento 
nietzschiano. Borges também apresenta sua abordagem sobre o tema 
em dois ensaios que constam em História da Eternidade (1936). Em “A 
doutrina dos ciclos” revisita Nietzsche; em “O tempo circular”, um maior 
número de filósofos e poetas são contemplados, passando pelo período 
clássico (com Platão, Cícero, Tácito), moderno (David Hume, Bertrand 
Russell, Schopenhauer, a quem evoca em outros textos), chegando à 
contemporaneidade com certa melancolia:

Em épocas de apogeu, a conjetura de que 
a existência do homem é uma quantidade 
constante, invariável, pode entristecer ou irritar: 
em tempos de decadência (como estes), é a 
promessa de que nenhuma afronta, nenhuma 
calamidade, nenhum ditador nos poderá 
empobrecer. (BORGES, 2000, p. 437)

Cumpre agora assinalar a perspectiva borgeana do tempo a partir dos 
contos anunciados: “As ruínas circulares”, “A Casa de Astérion” e “O Aleph”.

TEmPO míTiCO, CóSmiCO, humANO 

Quem você pensa que sonhou?
Através do espelho e o que Alice 
encontrou por lá, p. 12

A evocação de um tempo mítico, dado o caráter cíclico, o ritual mágico 
e a presença de um deus, já se configura no título de “As ruínas circulares”, 
cujo substantivo evidencia (ou sugere) um passado que nos parece, 
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eufemisticamente, distante – no espaço e no tempo, afinal: 

Ninguém o viu desembarcar na unânime noite, 
ninguém viu a canoa de bambu sumindo-se no 
lodo sagrado, mas em poucos dias ninguém 
ignorava que o homem taciturno vinha do Sul 
e que sua pátria era uma das infinitas aldeias 
que estão águas acima, no flanco violento da 
montanha, onde o idioma zenda4 não está 
contaminado pelo grego e onde é infreqüente a 
lepra. (BORGES, 2000, p. 499)

Paralela à solenidade desse parágrafo inaugural, qual no relato mítico, 
relacionamos a sutileza do tempo que ora chamamos humano, presente 
na epígrafe do conto (“And if he left off dreaming about you...”, algo como “E 
se ele desistiu sonhando contigo...”) do fabuloso mundo de Alice Através 
do espelho e o que ela encontrou por lá, do qual destacamos uma passagem 
que nos soa curiosa: “O ovo, porém, foi só ficando cada vez maior, e cada 
vez mais humano.” (CARROLL, 2009, p. 237). Tal como na narrativa inglesa, 
o conto de Borges tem outro tempo por excelência: o do sonho. Este 
constitui um signo exemplar posto nos remeter a outras cosmogonias, por 
exemplo, a órfica, cujo mundo se origina do Ovo parido por Nyx, a Noite...

O demiurgo literário assim nos descreve o recinto circular para onde 
se dirige o homem cinza5: “Essa arena é um templo que o devoraram 
incêndios antigos, que a selva palúdica profanou e cujo deus não recebe 
honra dos homens.” A seguir acrescenta: “[...] sabia que sua imediata 
obrigação era o sonho.” A ele associa outro signo reiterado ao longo da 

4  iraniano oriental us. como língua do Avesta, que compreende uma parte mais antiga, 
a dos gáthás (c600 a.C.), próxima do sânscrito védico da Índia, e outra mais recente, de 
gramática simplificada; avéstico

5  Leia-se também: Momo e o senhor do tempo, do dramaturgo e romancista alemão 
Michel Ende, de 1973. Ela tem entre seus personagens os homens-cinza, e como cenário 
um anfiteatro romano... 
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narrativa: a magia6. Seu propósito era “sonhar um homem” de modo a 
dotá-lo de “integridade minuciosa e impô-lo à realidade.” Neste passo e 
nos seguintes referimos, mais explicitamente, uma aproximação com 
Lucrécio, especialmente no Livro IV, no qual analisa os Simulacra. Trata-se 
da teoria da visão segundo a qual somos atingidos por simulacros. Apaga a 
ideia de que existam fantasmas e advém da física epicurista. Os simulacros, 
por sua vez, são películas tênues que atravessam nosso corpo e atingem 
o animus. Alguns podem ser vistos quando atingem nossos olhos, outros 
atingem o animus sem que percebamos. Nesse sentido, para o epicurismo, 
o corpo recebe tudo de forma verdadeira, a interpretação é que pode ser 
errônea ou distorcida. Essa teoria guarda espaço para o indivíduo e sua 
individualidade à medida que abre espaço para sua vontade (voluptas/
voluntas). Um em meio a tudo. Um no meio da multidão.

Assim figura no conto de Borges, no qual, a despeito do homem sonhado, 
sobrevém a catástrofe, similar à estrutura composicional de Lucrécio:

No começo, os sonhos eram caóticos; pouco 
depois, foram de natureza dialética. O forasteiro 
sonhava-se no centro de um anfiteatro circular 
que era de certo modo o templo incendiado: 
nuvens de alunos taciturnos esgotavam os 
degraus; os rostos dos últimos pendiam a muitos 
séculos de distância e a uma altura estelar, mas 
eram absolutamente precisos. O homem ditava-
lhes lições de anatomia, de cosmografia, de 
magia: as fisionomias escutavam com ansiedade 
e tentavam responder com entendimento, como 
se adivinhassem a importância daquele exame, 
que redimiria um deles de sua condição de vã 
aparência e o interpolaria no mundo real. O 

6 A este respeito é lícito mencionar o ensaio “A arte narrativa e a magia”, de 1932, no 
qual Borges analisa dois romances do século XIX um sobre tema mítico (The Life and 
Death of Jason, 1867, de William Morris), outro sobre as vicissitudes marítimas e o medo 
da cor branca (Narrative of A. Gordon Pym, 1838, de Poe).
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homem, no sonho e na vigília, considerava as 
respostas de seus fantasmas, não se deixava 
iludir pelos impostores, adivinhava em certas 
perplexidades uma inteligência crescente. 
Procurava uma alma que merecesse participar 
do universo. (BORGES, 2000, p. 500)

A passagem, além da já referida alusão a Lucrécio, também nos remete 
a Platão (República, Livro X), quando trata da aparência e da realidade (a 
descrição dos alunos lembra o mito da caverna), além de sugerir o julgamento 
de Sócrates (Fédon), ao mencionar a cicuta. Outra lembrança desse projeto 
onírico é Hamlet, de Shakespeare, notadamente nestas passagens:

Compreendeu que o empenho de modelar a 
matéria incoerente e vertiginosa de que se 
compõem os sonhos é o mais árduo que pode 
empreender um varão, ainda que penetre 
em todos os enigmas da ordem superior e 
da inferior: muito mais árduo que tecer uma 
corda de areia ou amoedar o vento sem rosto. 
Compreendeu que um fracasso inicial era 
inevitável. (BORGES, 2000, p. 501)
Não ser um homem, ser a projeção do sonho de 
outro homem, que humilhação incomparável, 
que vertigem! (BORGES, 2000, p. 503)

Hamlet, por sua vez, nos evoca Plotino quando fala de sonho e sombra 
(II, 2): “Tais sonhos são decerto ambições, pois a própria essência do 
ambicioso não passa da sombra de um sonho.” (v. 250-1), “Um sonho é, 
ele mesmo, apenas sombra.” (v. 252) e “Sem dúvida, e eu julgo a ambição 
qualidade tão leve e irreal que não passa da sombra de um sonho.” (v. 253-
4).7 O príncipe da Dinamarca volta a ser lembrado (nominalmente) na 

7  Outra obra digna de apreciação sobre o tema em pauta é Espelho no espelho: um 
labirinto, do já referido Michael Ende (1983). Contos.
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primeira epígrafe do conto “O Aleph”: “Oh Deus, eu preferiria viver preso 
numa casca de noz e me sentir um rei de espaços infinitos, se não fossem 
os maus sonhos que tenho.” (Hamlet, II, 2). O verso como que reitera nossa 
comparação com Lucrécio:

São eles como películas (simulacra/eidolon) 
arrancadas das superfícies dos objetos e que 
voejam de um lado para outro pelos ares, indo 
ao nosso encontro quando estamos acordados, 
aterram-nos o espírito, exatamente como em 
sonhos, quando muitas vezes contemplamos 
figuras espantosas e imagens daqueles que 
já não têm luz; são elas que muitas vezes nos 
arrancam cheios de horror ao sono em que 
repousávamos: ora, não vamos acreditar que 
as almas fogem do Aqueronte ou que espectros 
voejam entre vivos, ou que alguma coisa de nós 
pode ficar depois da morte, visto que o corpo e 
a substância da alma8, aniquilados ao mesmo 
tempo, se dispersam nos elementos respectivos. 
(EPICURO E LUCRÉCIO, 1985, p. 128-9)

O arremate, em ritornello, também se assemelha à composição 
lucreciana (“estrutura em anel”, no dizer dos antigos). Entre os signos 
recorrentes dessa narrativa especular, além do sonho e seu sonhador 
taciturno, podemos numerar: o círculo, a arena ou o templo, a Lua, 
os números (3, 9, 10, 14), o fogo. Belamente o conto encerra com uma 

8  Sobre a alma, convém conferir o que diz a teoria atomista, em particular as ideias 
de Demócrito: “Partiendo de la base de que para los présocráticos en general ‘alma’ 
es fundamentalmente el principio de la moción y de la vida, considera que lo que 
habitualmente se llamaba ‘alma’ no era sino un conjunto de átomos esféricos – esto es, los 
que producen la consistencia del fuego – cuya forma provoca que sean capazes de mover 
a los demás y de pasar a través de todo sin engancharse. (...) estes átomos esféricos no 
permanecen en el interior del individuo durante toda su vida, sino que vagan por el aire y 
son incorporados al interior del cuerpo com la respiración, volviendo luego a salir y a ser 
sustituidos por otros.” (BERNABÉ, 2012. P. 280)
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imagem que recupera a própria epígrafe e traz à lembrança o texto bíblico 
da sarça ardente9:

Caminhou entre as línguas de fogo. Estas não 
morderam sua carne, estas o acariciaram e o 
inundaram sem calor e sem combustão. Com 
alívio, com humilhação, com terror, compreendeu 
que ele também era uma aparência, que outro o 
estava sonhando. (BORGES, 2000, p. 504)

Depreendemos, portanto, que o conto congrega um tempo múltiplo: 
mítico, cósmico, humano, e a chave dessa compreensão está no próprio 
Borges em seu “História da Eternidade”, cujo expoente é Plotino. Segundo 
o filósofo, “[...] para conhecer o tempo, precisamos conhecer a eternidade, 
seu paradigma” (OLIVEIRA, 2007, p. 78). Borges, no entanto, começa por 
inverter o método de Plotino lembrando “as obscuridades inerentes ao 
tempo: mistério metafísico, natural, que deve preceder a eternidade, filha 
dos homens” (BORGES, 2000, p. 387). Questionando a direção do tempo (o 
que ele chama de “crença comum”, do passado para o futuro, ou o contrário) 
invoca um verso de Unamuno10, relembra Bradley (que nega as duas), 
Irineu, Platão e aponta outras dificuldades. A maior, segundo ele, talvez 
seja “[...] a de sincronizar o tempo individual de cada pessoa com o tempo 
geral das matemáticas”. E acrescenta: “Nenhuma das várias eternidades 
que os homens planejaram é agregação mecânica do passado, do presente 
e do futuro. É algo mais simples e mais mágico: é a simultaneidade desses 
tempos.” (BORGES, 2000, p. 388). E outra vez invoca Plotino, no quinto 
livro das Enéadas:

Os objetos da alma são sucessivos, agora Sócrates 
e depois um cavalo, sempre uma coisa isolada 
que se concebe e milhares que se perdem; mas 
a Inteligência Divina abarca todas as coisas 

9  Ex 3, 1-6.

10  Noturno, o rio das horas flui/ de seu manancial, que é o amanhã/eterno...
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em conjunto. O passado está em seu presente, 
assim como também o futuro. Nada transcorre 
neste mundo, no qual persistem todas as coisas, 
quietas na felicidade de sua condição. (BORGES, 
2000, p. 388-9)

E o que faz o poeta, mesmo sujeito à linearidade da linguagem, senão 
reunir, num mesmo tempo, seres que ainda não existem e outros que 
já existiram, como faz Hesíodo em sua Teogonia? Antes de principiar 
a origem dos deuses e dos homens, primeiro canta às Musas, filhas de 
Zeus, que ainda será nomeado. Mesmo Lucrécio não prescinde de invocar 
a deusa Vênus, mãe dos Enéadas, no Livro I de seu De Rerum Natura, e 
plasticamente no Livro IV, quando precisa o porquê de Vênus na obra, 
embora tenha opinião contrária aos deuses. E é este o passo que Borges 
assinala, chamando “[...] aquela terrível passagem de Lucrécio, sobre a 
falácia do coito”:

Como o sedento que em sonhos quer beber 
e esvaziar formas de água que não o saciam 
e perece abrasado pela sede no meio de um 
rio: assim Vênus engana os amantes com 
simulacros, e a visão de um corpo não os farta, 
e nada podem desprender ou guardar, ainda 
que as mãos indecisas e mútuas percorram 
todo o corpo. No final, quando há nos corpos 
presságios de venturas e Vênus está prestes 
a semear os campos da mulher, os amantes se 
abraçam com ansiedade, dente amoroso contra 
dente; totalmente em vão, pois não conseguem 
perder-se no outro nem ser um mesmo ser. 
(BORGES, 2000, p. 400)

À referida passagem, Borges acrescenta, retomando sua proposição 
inicial: “Os arquétipos e a eternidade – duas palavras – prometem 
possessões mais firmes. O certo é que a sucessão é uma miséria intolerável 
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e os apetites magnânimos cobiçam todos os minutos do tempo e toda a 
variedade do espaço.” E mais adiante, citando Santo Agostinho, que alega 
um caso específico, o da rememoração de um poema, aproximamos Borges 
de um pensador contemporâneo, Georges Didi-Huberman (2013)11, que, 
em diferentes trabalhos, alude às “temporalidades múltiplas”: “Essa 
evidência de íntima ligação dos diversos tempos do tempo inclui, não 
obstante, a sucessão, fato que não condiz com um modelo da eternidade 
unânime” (BORGES, 2000, p. 401). No capítulo IV do referido ensaio, 
Borges apresenta sua teoria pessoal da eternidade, formulada no livro El 
Idioma de los Argentinos, em 1928, do qual ele transcreve o texto “Sentirse 
en muerte”. Destacamos alguns trechos: 

O tempo, se podemos intuir essa identidade, é uma 
ilusão: a indiferenciação e a inseparabilidade de 
um momento de seu aparente ontem e de outro 
de seu aparente hoje bastam para desintegrá-lo.
É evidente que o número de tais momentos 
humanos não é infinito. Os essenciais – os de 
sofrimento e prazer físico, os de aproximação 
do sono, os da audição de uma música, os de 
muita intensidade ou muito fastio – são ainda 
mais impessoais. Derivo antecipadamente 
esta conclusão: a vida é pobre demais para 
não ser também imortal.12 Mas nem ao menos 
temos a certeza de nossa pobreza, posto que o 
tempo, facilmente, refutável no sensível, não o é 
também no intelectual, de cuja essência parece 
inseparável o conceito de sucessão. Fique, então, 
no episódio emocional a ideia vislumbrada e na 
confessa irresolução desta página o momento 
verdadeiro de êxtase e a insinuação possível de 

11 Entre outros conceitos, o autor discorre acerca das “impurezas do tempo” na história 
da arte, problematizando a própria origem desta.

12  Cumpre ler o Livro VI de Lucrécio. Além de síntese do poema, propõe reflexões 
bastante atuais, num acurado processo retórico.
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eternidade de que essa noite não me foi avara. 
(BORGES, 2000, p. 403-4)

Borges parece concordar com Schopenhauer, mais de uma vez referido 
no ensaio “O tempo circular”, com uma passagem de O mundo como 
vontade e representação (primeiro tomo, 54): “(...). Ninguém viveu no 
passado, ninguém viverá no futuro; o presente é a forma de toda a vida.” 
(BORGES, 2000, p. 436)

Passemos, agora, aos dois outros contos anunciados: “A Casa de 
Astérion” e “O Aleph”.

CRONOS E AiON: imAgENS dO TEmPO Em bORgES

Em “A Casa de Astérion”, a solenidade fica a cargo da epígrafe de 
Apolodoro (Biblioteca, III, I), que sinaliza o passado mítico de uma criatura 
monstruosa. Ela dá sua versão para uma história que há muito povoa o 
imaginário ocidental, privilegiando o presente na narrativa, valendo-
se do passado apenas na conclusão ou desfecho. Trata-se de Minotauro 
(o filho de Minos), chamado pela mãe, Pasifae, de Astérion13. Em vez de 
palácio, ele prefere empregar o termo casa, da qual nunca sai, e afirma 
categoricamente não ser um prisioneiro, posto que as portas, infinitas (ou 
catorze, como consta no original), estão sempre abertas. Não há pompa 
nem circunstância de palácio, ele insiste dizer, mas “quietude e solidão”. 
Fala em modéstia, mas não admite aproximação com o vulgo, que certa 
feita se apavora ao vê-lo na rua. Com orgulho parece dizer que a mãe foi 
uma rainha, o que não foi em vão (BORGES, 2000, p. 632).

Reclama primazia, como outrora Urano e Cronos (assim nos relata 
Hesíodo em sua Teogonia), e não lhe interessa “o que um homem possa 
transmitir a outros homens”. Como Platão, pensa que “nada é comunicável 
pela arte da escrita” (BORGES, 2000, 633). Em vez de sacrifício, fala de 
distração, diz ter criado jogos, inclusive o de haver outro Astérion, com o 

13  No Dicionário de mitologia grega e romana, de Mário da Gama Kury (KURY, 2001, 
p. 48), Astérion figura como rei de Creta que desposou Europa depois da sedução desta 
por Zeus. Astérion tornou-se pai adotivo das crianças nascidas dessa união – Minos, 
Radamanto e Sarpêdon.
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qual dialoga. O jogo do duplo tem a ver com sua meditação sobre a casa e, 
segundo ele:

Todas as partes da casa existem muitas 
vezes, qualquer lugar é outro lugar. Não 
há uma cisterna, um pátio, um bebedouro, 
um pesebre14; são catorze [são infinitos] os 
pesebres, bebedouros, pátios, cisternas. A casa 
é do tamanho do mundo; ou melhor, é o mundo.

A passagem nos reporta ao último conto que dá título a essa coletânea 
de contos de 1949: “O Aleph”. Em ambos a imagem do tempo (ou, como 
preferiria Deleuze, imagem-tempo) é atravessada por três significados 
muito caros aos antigos, como atestam mosaicos de províncias romanas 
da Gália e do Norte da África: o efêmero, o perpétuo e o cíclico. A 
periodicidade das colheitas, os jogos ofertados pela elite à população são 
as representações mais frequentes, além da imagem do deus Aion15, a fim 
de atestar o tempo eterno, sem limites. A ele se opunha outra divindade: 
Cronos, “o tempo relativo, conectado aos acontecimentos e destinos 
humanos.” (TROMBETA, 2006, p. 42). 

Ainda na referida passagem do conto A Casa de Astérion, reconhecemos 
a imagem de outro deus, Hermes Trimegisto, na sequência, conferindo ao 
já atribuído caráter insólito, um traço esotérico:

Não entendi isso até que uma visão da noite me 
revelou que também são catorze [são infinitos] 
os mares e os templos. Tudo existe muitas vezes, 
catorze vezes, mas duas coisas só há no mundo 

14  Lugar que cada cavalgadura tem na manjedoura; baia.

15  “[...] indica o tempo na sua acepção de potência vital (...), e por isso é interpretado 
por Aristóteles como “ser desde sempre”. O termo, já no Timeu de Platão, e ao qual 
Benveniste dedica importante ensaio, é empregado pelo neoplatônicos, e ainda antes 
deles pelos gnósticos. Para estes, e especialmente para Valentino, indica Deus ou os seres 
“eternos” que, emanados dele e participantes da sua natureza, desempenham a função de 
intermediários entre o mundo sensível e o próprio Deus.” (PIERI, 2002. p. 26) 
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que parecem existir uma única vez: em cima, 
o intincado sol; embaixo, Astérion. Talvez eu 
tenha criado as estrelas e o sol e a enorme casa, 
mas já não me lembro.

O relato prossegue com um dado comum à tradição mítica: a cada 
nove anos (em algumas fontes, sete), nove homens entram na casa para, 
segundo Astérion, serem libertos do mal. Ele mesmo espera o que chama 
redentor. Só então, no último parágrafo, o minotauro é mencionado em 
fala de Teseu, que nos revela o já conhecido fim do filho de Pasifae.

E que dizer de “O Aleph”? Tamanho assombro sua leitura nos causou 
que sequer ousamos arriscar qual seria a natureza do aleph (quem o faz 
é o próprio Borges, no Pós-escrito de primeiro de março de 1943)16 a não 
ser que faz parte do insólito, do insondável, do fantástico, do maravilhoso, 
qual no sonho de Alice; da natureza de todas as coisas, qual no poema de 
Lucrécio. Uma das primeiras passagens que nos remeteu ao filósofo latino 
foi aquela em que o conto faz alusão ao poema que há muito vem sendo 
escrito por seu anfitrião, Carlos Argentino, intitulado “A Terra”; em seguida, 
quando Carlos esclarece que “[...] um Aleph é um dos pontos do espaço 
que contém todos os pontos”, quando finalmente ele, Borges, narrador-
personagem17, vê o Aleph e o descreve de tal modo a abranger o micro 
e o macrocosmo, o homem triunvirato de Da Vinci, a natureza da morte 
(De Rerum Natura, Livro III), os simulacros, o cristal do espelho, em que 
“cada coisa era infinitas coisas” (teoria do espelho de Lucrécio, Livro IV), a 
guerra, as catástrofes, as doenças, o inconcebível universo (Livros V e VI).

16  “Duas coisas quero acrescentar: uma, sobre a natureza do Aleph; outra, sobre 
seu nome. Este, como se sabe, é o da primeira letra do alfabeto da língua sagrada. Sua 
aplicação ao cerne de minha história não parece casual. Para a Cabala, essa letra significa 
o Em Soph, a ilimitada e pura divindade; também se disse que tem a forma de um homem 
que assinala o céu e a terra, para indicar que o mundo inferior é o espelho e o mapa do 
superior; para a Mengenlehre, é o símbolo dos números transfinitos, nos quais o todo não 
é maior que qualquer das partes. (...)” (BORGES, 2000, p.697-8)

17  “Que observatório formidável, che Borges! (op. cit. P. 696)
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CONSidERAÇõES fiNAiS

Depois da incursão pelos múltiplos tempos do conto “As ruínas 
circulares”, procuramos assinalar a natureza do tempo em dois outros 
contos de Borges: “A casa de Astérion” e “O Aleph”. Os mitos neles invocados 
nos levam ao insólito, dada a estranheza próxima do verossímil, sobretudo 
no último. Além da já destacada presença de Lucrécio, percebemos outras 
reverberações de ordem filosófica, entre elas, a de Platão e Aristóteles. 

Sobre o tempo, percebemos a constância da premissa de um tempo 
circular, a série infinita, a limitação da escrita, que reclama uma sucessão, 
nas narrativas analisadas. O ensaísta Borges, entretanto, não hesita 
em problematizar e desafiar pensadores consagrados (Nietzsche, por 
exemplo), propondo suas próprias teorias, inspiradas naqueles que tomou 
como mestres do espírito (Schopenhauer é um deles). Trata-se, pois, de 
uma poética do tempo, um tempo de criação, no qual figuram todos os 
tempos em Borges, levando-nos a perguntar: ele próprio é o Aleph? Para 
alcançar tal resposta, cumpriria discorrer a respeito de outro importante 
ensaio, publicado em Buenos Aires, em 1952, intitulado “Nova refutação 
do tempo”18. Além de se retratar em relação à leitura que empreendera 
da filosofia de Platão em “Historia da Eternidade”, mais uma vez invoca 
Lucrécio (De Rerum Natura, I, 830), mas não havendo tempo nem espaço 
para tal, fica para outra ocasião.

Reconhecemos a temeridade de aproximar gigantes, ainda que um 
deles se autodefina como “impostor”. A palavra escapa, a ideia embaralha, 
nenhuma leitura basta ou parece suficiente. Após descer ao porão do 
imóvel da rua Garay e contemplar o aleph; após dormir e sonhar e se 
perceber sonhada por outro; por fim, após ingressar na casa de Astérion, 
o que resta é continuar sonhando.

REfERêNCiAS:
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O ESCudO dE um JACARé

Gabriela Lopes Vasconcellos de Andrade1

Considerada por muitos como uma tarefa impossível ou só possível 
em estórias fantasiosas, narrativas mirabolantes e ficções fantásticas, O 
escudo de um Jacaré é um texto de outro gênero (o científico) que buscará 
fazer essa comparação de uma obra mais velha que a bíblia e outra que 
nasceu junto com a invenção do e-book. Assim, os que duvidaram se 
perguntam: como isso será possível? E só é possível responder com uma 
frase do senso comum popular: “na vida nada se cria, tudo se copia”. Como 
o sentido de cópia já foi revisto, potencializado e não quer dizer mais uma 
reprodução do mesmo ou falta de originalidade, pretende-se, com esse 
texto, perceber quais influências, temáticas e questões da primeira obra 
literária da cultura ocidental, a Ilíada de Homero (2013), ainda ecoam nas 
páginas do romance contemporâneo Mastigando Humanos – um romance 
psicodélico de Santiago Nazarian (2006).

O desejo de escrever uma obra que permanece no tempo, como a Ilíada, 
pertence também ao protagonista de Mastigando Humanos, Victorio. 
Sendo este o narrador personagem da própria história, logo nas primeiras 
páginas do romance já revela o desejo de marcar-se na História, do não 
esquecimento, de fazer uma obra literária que ultrapasse o tempo. Como 
afirma: “É o preço que a gente paga, não é? Para ficar na história, contar 
uma história e ter do que se orgulhar” (NAZARIAN, 2006, p.11). 

Essa vontade de marcar, ficar na história e criar algo inesquecível tem 
duas nuances relacionadas à Ilíada. A primeira é em relação ao desejo da 
Kleos, a fama que acompanha além da morte, desejada e buscada pelos 
heróis helênicos. Chegando à Kleos, a sua morte seria apenas física, pois sua 
memória e feitos heroicos permaneceriam pela eternidade na memória 
cultural. Essa relação do não esquecimento com relação à figura do herói 

1 Mestranda no Programa de Pós-graduação em Literatura e Cultura da Universidade 
Federal da Bahia, orientada pela prof.ª dr.ª Antonia Torreão Herrera.
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será tratada um pouco a frente com análise dos textos. É mais produtivo 
agora pensar na segunda nuance, que é relacionar Homero com a escrita 
da Ilíada e da Odisseia, apropriando-se do conceito de Michel Foucault, a 
ideia de ser um “instaurador de discursividade”.

Foucault em O que é o autor? (2002) discute e pensa a noção de autor 
e, para produzir uma reflexão acerca disso, relaciona a construção do 
discurso entorno dessa figura autoral e também a noção de obra. E é nessa 
reflexão que começa a pensar em autores em posições transdiscursivas, o 
que denomina de instaurador de discursividade e caracteriza: “[...] não são 
apenas autores das suas obras, dos seus livros. Produziram alguma coisa 
mais: a possibilidade e a regra de formulação de outros textos” (FOUCAULT, 
2002, p.58). São autores que estabelecem uma possibilidade indefinida de 
discursos, abrem caminho para certo número de semelhanças e analogias 
que têm como modelo o princípio da própria obra. 

Foucault diz que este tipo do autor apareceu no início do século 
XIX, postulando Marx, Nietzsche e Freud como os primeiros e mais 
importantes. Esses são autores que não repercutem apenas em analogias, 
mas em diferenças que são construídas baseadas em suas obras e seus 
pensamentos, os quais penetram e deixam lastros na cultura. Além disso, 
esse discurso comporta um eterno retorno, reatualização e releitura, 
sendo que cada leitura é uma nova leitura, como também um releitura 
desses textos, e novos conhecimentos são formados com base nessa 
discursividade. E afirma: “De fato, é enquanto texto de um autor particular 
que um texto tem valor instaurador e é por isso, porque se trata do texto de 
um autor, que é preciso regressar de novo a ele” (FOUCAULT, 2002, p.66). 

O pensamento foucaultiano sobre os instauradores de discursividade 
é voltado para os autores do século XIX, principalmente autores teóricos. 
No entanto, é possível apropriar-se do conceito para pensar a Ilíada de 
Homero, pois é uma obra basilar para o pensamento da cultura ocidental, 
em que as principais temáticas como a morte, o amor, o poder e a vingança, 
entre outros temas da vida humana, já estavam em suas páginas, e foram 
repensados, reescritos, e se inscreveram na cultura e na forma de produzir 
arte. Por isso, sempre é necessário voltar à Ilíada, pois os ecos de sua 
poética ainda ressoam em outras obras, tais como Mastigando Humanos. 
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Os ecos da Ilíada que se relacionam com Mastigando Humanos 
aparecem de diversas formas, mas uma cena específica dialoga melhor 
com a questão cultural e do herói entre o texto épico e o romance 
contemporâneo. A Ilíada conta um ano da Guerra de Tróia, causada pelo 
rapto de Helena, e se foca principalmente na cólera de Aquiles contra 
Agamêmnon, rei dos Aqueus, por este ter-lhe tomado Briseida, sua 
amante. A cólera e vingança do Herói foi abandonar a guerra, deixando 
os Aqueus privados do seu melhor guerreiro. Apenas no início do Canto 
XIX, Aquiles voltará à batalha para vingar a morte de seu melhor amigo, 
Patróclo, que foi para o campo de Guerra vestido com suas armaduras e 
acabou sendo morto por Heitor. Motivado pela raiva, mas sem armas para 
a guerra, Tétis, a deusa, mãe do guerreiro, se compadece do desejo do filho 
e pede a Hefesto, o mestre artífice, ferreiro e arquiteto do Olimpo, para 
que este faça uma nova armadura, escudo e armas para Aquiles. Assim, no 
final do Canto XVIII, Hefesto forja a armadura e, principalmente, o escudo 
de ouro, prata e bronze, esculpido e criado com toda a imagem do mundo 
e da cultura antiga em sua superfície. O trecho a seguir mostra isso:

Fez primeiro um escudo grande e robusto,
todo lavrado, e pôs-lhe à volta um rebordo brilhante,
triplo e refulgente, e daí fez um talabarte de prata.
Cinco eram as camadas do próprio escudo; e nele
cinzelou muitas imagens com perícia excepcional.

Nele forjou a terra, o céu e o mar;
o sol incansável e a lua cheia;
e todas as constelações, grinaldas do céu: 
as plêiades, as Híades e a Força de Oríon;
e a Ursa, a que chamam Carro,
cujo curso resolve sempre no mesmo sítio, 
fitando Oríon. 
Dos astros só a Ursa não mergulha nas 
correntes do Oceano. 
(HOMERO, 2013, p.536)
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Hefesto utiliza dos melhores metais para criar o escudo e nele esculpe, 
como um verdadeiro artista, as diversas imagens que representam a cultura 
antiga, como as principais constelações mostradas no trecho, próximas 
do Olimpo, morada dos deuses. As descrições sobre a representação 
cultural do que Hefesto vai pintando e esculpindo no escudo continuam, 
produzindo uma imagem artística do mundo grego, trazendo a figura de 
duas cidades próximas, uma em que acontece um casamento e outra com 
o julgamento por assassinato. Também aparece a imagem de um exército 
em uma grande batalha protegido e guiado por Atena e Ares. Outros 
deuses, como Dédalo e Ariadne, também são esculpidos no escudo, assim 
como o próprio Hefesto, denominado de Deus Ambidestro. Há, ainda, 
um panorama da cultura rural no escudo com as imagens de diversos 
lavradores, da vinha e de diversos animais, como bois, cordeiros e até 
figuras mais selvagens da natureza, como os leões. Ao fim, Hefesto coloca 
a imagem do rio e do oceano para dar a Aquiles a força desses elementos.

As imagens do escudo formam um panorama da cultura e do modo 
de vida da antiguidade. Elas foram forjadas por um Deus, esculpindo a 
imagem de outros Deuses. Os Deuses do Olimpo são as representações 
personificadas da natureza e dos fenômenos da vida, como a morte, os 
alimentos, a guerra, os amores, os rios, os céus, as armas e tantas outras 
formas de significações e maneiras de perceber a vida. Os homens estão 
à mercê dos Deuses e submetidos às suas vontades, pois eles ordenam o 
mundo, ditam suas regras, controlam os acontecimentos e seu modo de 
vida. Por isso há tantas cenas, na Ilíada, de rituais, oferendas e respeito 
a essas entidades. As vontades e decisões dos Deuses permeiam até o 
destino das pessoas, principalmente dos heróis, os quais aceitam e buscam 
cumprir esse destino, sem jamais contestá-lo, mesmo que seja a morte. 

Essa relação com o destino relaciona-se com as figuras heroicas 
definidas por Aristóteles; segundo o filósofo, os heróis deveriam ser bons, 
conformes, semelhantes e coerentes consigo (ARISTÓTELES, 2007, p. 57), 
os quais, dentro de uma sociedade de valores estáveis, sacrificar-se-iam 
por um bem coletivo ou uma morte significativa, buscando a plenitude e 
permanecer na história além da sua morte. O herói é aquele que conduz 



72<< sumário

os conjuntos de fatos bem ligados e a ordem das coisas, definido por 
Aristóteles como mito. Essa ordem e ligação dos fatos estão relacionadas 
à vontade dos Deuses, que traçam uma linha de acontecimentos e uma 
fatalidade inescapável. O herói aceita e busca esse destino, pois dentro 
do pensamento antigo, a batalha e a fatalidade levarão a uma conduta 
merecedora de permanecer na história, mesmo com a vida curta; como 
afirma Le Goff, em História e Memória (2003), a memória é “[...] servidor[a] 
de um herói que o acompanha sem cessar para lembrar-lhe uma ordem 
divina cujo esquecimento provocaria a morte” (LE GOFF, 2003, p. 433).

Aquiles é o maior representante dos heróis na Ilíada e, ao receber 
um escudo, pintado por um Deus com as imagens dos modos de vida 
e da cultura de sua época, ganha força para vingar a morte de Patróclo, 
derrotar Heitor, marcar a vitória grega, barganhar com os Deuses poderes e 
decisões, terminando por se eternizar na história como esse grande herói. 
A armadura, e principalmente o escudo, transformam e potencializam 
Aquiles, levando-o a conquistar o seu destino, a Kleos. Aquiles parece ter 
em suas mãos o mundo e os poderes daqueles que regem suas leis, tanto 
na pintura de Atena e Ares, como outros Deuses, como também por ter um 
escudo feito por Hefesto.

Esses cenários, essas relações e essa potencialização que o escudo 
representa na figura heroica de Aquiles também aparecem em Mastigando 
Humanos. No entanto, essas imagens não aparecem como uma releitura 
ou referencialização idêntica ou icônica – uma cópia modelo-, e sim, como 
uma retomada, uma cópia que produz um sentido diferente. Em Platão e 
o simulacro (2000), Gilles Deleuze discute a “reversão do platonismo” e 
propõe pensar a arte por outro viés: o simulacro. Deleuze afirma que o 
simulacro se estabelece através da diferença com o modelo, defendido por 
Platão, que se transforma e se deforma em conjunto com o seu observador 
(ou leitor, no caso da literatura). Assim o autor afirma: 

As cópias são possuidoras em segundo lugar, 
pretendentes bem fundados, garantidos pela 
semelhança; os simulacros são como os falsos 
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pretendentes, construídos a partir de uma 
dissimilitude, implicando uma perversão, um 
desvio essenciais. (DELEUZE, 2000, p.4)
O factício é sempre uma cópia de cópia, que 
deve ser levada até o ponto em que muda de 
natureza e se reverte em simulacro. (DELEUZE, 
2000, p.13)

Há no simulacro um devir da loucura, do subversivo, da diferença 
e do limite entre ser igual e também nunca o ser. O devir do simulacro 
potencializa a capacidade de ruptura da arte, de trazer o que não foi dito, 
de trazer a diferença. Assim, descentra o conceito rígido de representação 
e possibilita pensar o caos como uma ressonância, um movimento de 
torsão que transborda os limites do modelo e das cópias. A potência do 
simulacro é ser diferente, recalcado e fantasmagórico dentro da série 
dos iguais, dentro de uma repetição, da série de cópias. Essas cópias se 
potencializam por repetirem-se em diferença e produzirem um sentido 
novo, sempre em possibilidade de modificar-se e distorcer-se.

Assim, para pensar Mastigando Humanos em relação à Ilíada é preciso 
focar nas cópias semelhantes para pensar nas ressonâncias da diferença 
entre o modelo e a cópia - o simulacro-, potencializando esse novo sentido. 
E logo a partir do plot de Mastigando Humanos já é possível perceber 
essas ressonâncias. O romance narra de forma alegórica e sarcástica a 
história de Victório, um jacaré que sai do seu habitat natural e navega até 
o esgoto de uma grande metrópole. Ao passar a viver nesse ambiente com 
os lixos e dejetos tóxicos, o Jacaré transforma-se de animal comum em 
uma mutação de animal/homem capaz de raciocinar, conversar e, acima 
de tudo, escrever. O narrador-protagonista marca algumas das principais 
temáticas do romance nas primeiras páginas, como mostra o trecho:

O gosto dos subterrâneos foi o que me tornou 
incapaz de sentir qualquer outra coisa. Vocês 
sabem, quando se está mergulhado em excessos, 
não se pode estimular papilas individualmente. 
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É como tentar pedir para tirar cebolas de um 
hambúrguer de fast-food, ou reconhecer cada 
fruta que forma o sabor genérico de tutti-frutti. 
Todos esses tóxicos que saem pelos canos, 
toda essa comida industrializada tiveram 
um efeito ainda maior na minha cabeça do 
que no meu paladar – e hoje sinto que tenho 
várias faculdades mentais prejudicadas. Mas, 
provavelmente, muitas outras evoluídas. Afinal, 
se eu não houvesse passado pelo que passei, 
não haveria graça em contar a minha história. 
(NAZARIAN, 2006, p.10)
É o preço que a gente paga, não é? Para ficar 
na história, ficar numa história e ter do que se 
orgulhar. Orgulhar-se do que se conta, do que 
importa, da nossa história, mesmo que ela, 
enquanto acontecesse, não fosse tão doce, tão 
simples, tão bela. (NAZARIAN, 2006, p.11)

A partir desses trechos é necessário, primeiramente, marcar 
as semelhanças entre o início do romance e as consequências dos 
acontecimentos do Canto XVIII. Em Mastigando Humanos, há uma alegoria 
da cultura de consumo. O protagonista tem o seu corpo transmutado por 
conta das referências, ícones, restos, lixos e excessos dessa cultura. O 
esgoto, o ambiente em que vive na primeira parte do romance, é a alegoria 
desse mundo, e o Jacaré, um dos sujeitos que o habitam. As formas de levar 
a vida e de construir o pensamento estão pautadas nesses elementos da 
cultura de consumo e Victorio tritura todos esses elementos pra compor 
a sua subjetividade, vivendo entre o romper com essa cultura e ao mesmo 
tempo submeter-se a ela e as suas formas de viver, comportando-se como 
um sujeito além do seu tempo, ou ainda como o próprio sistema, que se 
apropria de todos os signos para produzir outros sentidos, através da sua 
mastigação, que é cultural e, ao mesmo tempo, literal.

O trecho do romance, assim como sua premissa, deixa claro que são 
esses elementos da cultura de consumo, as formas de vida na cultura 
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líquida, dos objetos ícones que moldam os sujeitos, seus corpos e suas 
ações, como no caso de Victorio. O protagonista só existe dessa forma 
por conta do seu contato com esses elementos, assim como as regras e 
relações do mundo contemporâneo, que é, alegoricamente, o esgoto em 
que o protagonista vive. Gordon Mathews em Cultura global e identidade 
individual (2002) discute como os objetos e ideias do “supermercado 
cultural global” moldam e fazem parte de um processo de subjetivação, 
compondo a identidade do indivíduo, assim como organizando o contexto 
ao seu redor. Como afirma:

[...] cultura tornou-se, em parte, uma questão 
de gosto pessoal; até certo grau parece que nós 
pegamos e escolhemos culturalmente quem 
somos [...]. Entretanto, nossas escolhas não 
são livres, mas condicionadas [...] livre escolha 
é, em grande parte, um mito. [...] circulamos, 
sem dúvida, pelo “supermercado cultural”, 
escolhendo, ainda que de uma maneira 
altamente condicionada, as identidades que 
desempenhamos dentro de nossos mundos 
sociais. (MATHEWS, 2002, p.25)

Já que os elementos do “supermercado cultural global” podem ser 
pensados no romance como as formas que controlam o mundo, regem suas 
regras, definem os sujeitos e suas identidades, pois compõe sua subjetividade, 
e acabam controlando os seus destinos e funções sociais, é possível pensar 
que esses elementos são os deuses do mundo contemporâneo. Afinal, na 
Ilíada, os deuses são as personificações da natureza e das forças que regem 
e controlam as relações do mundo antigo. E em Mastigando Humanos, os 
deuses são esses objetos do “supermercado cultural global” que regem e 
controlam as relações do mundo contemporâneo. 

Assim como um produto feito pelos Deuses, impregnado com sua força, 
modificou o corpo de Aquiles e o potencializou ao ponto de conquistar a 
Kleos e marcar o seu lugar como herói, esses produtos e ícones da cultura 
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de consumo transformam o jacaré, modificando seu corpo, sua forma de 
pensar e o potencializam. Victorio torna-se uma mutação humana capaz 
de racionar e navegar dentro desse sistema, romper com as amarras e ser 
diferente dos demais, como Aquiles era diferente dos outros heróis. Esses 
produtos potencializam o protagonista de Mastigando Humanos, fazendo-o 
ter capacidades intelectuais, racionais e criativas, proporcionando a 
consciência para encontrar a glória que deseja, o Kleos, e para que se 
eternize na história. Como afirma: “Afinal, se eu não houvesse passado pelo 
que passei, não haveria graça em contar a minha história” e continua “É o 
preço que a gente paga, não é? Para ficar na história, ficar numa história e 
ter do que se orgulhar”. 

No entanto, como já foi dito antes, Mastigando Humanos é uma cópia 
que ressoa pela diferença, rompendo com o modelo e construindo novos 
sentidos. Por isso, irá se diferenciar da Ilíada em alguns aspectos e são esses 
que interessam a esta discussão. A primeira diferença é justamente a forma 
de alcançar a glória e o não esquecimento, que na Ilíada acontece através 
da batalha e da guerra, demonstrando as características de um herói justo e 
digno, enquanto, no romance, isso acontecerá através da escrita. É através da 
escrita de uma história – a sua – que Victorio pretende se eternizar na história. 

A arte, e principalmente a literatura, aparece como potência do 
pensamento humano, capaz de realizar seus sonhos e vontades, mesmo 
que na ficção. E assim como o escudo que é um objeto artístico traz força 
para Aquiles, o corpo do jacaré, sua pele transformada como seu escudo, 
dão sua capacidade de produzir essa arte que o consagrará na história. 
E essa consagração é, em outras palavras, ser capaz de escrever uma 
obra literária como a Ilíada ou o desejo se tornar um “instaurador de 
discursividade”. O mais interessante é que sua vida e sua memória serão 
consagradas nessa arte, uma história excepcional, de alguém diferente, 
que vale a pena ser registrada, quase como um herói.

Victorio não poderia ser considerado um herói helênico, não só pelo 
distanciamento do tempo, mas porque é capaz de confrontar os valores, 
regras e formas de organização da vida à sua volta. Na Ilíada, os heróis e 
pessoas mundanas não são capazes de romper com o destino traçado pelos 
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Deuses, mas Victorio questiona, tensiona e algumas vezes rompe com as 
forças que ordenam o mundo capitalista e de consumo. O protagonista 
não consegue romper com o sistema e superá-lo, mas o tempo todo o está 
tensionando com seus pensamentos, suas atitudes e seu discurso. 

A ironia em seu discurso é um dos pontos principais dessa consciência e 
ruptura com o mundo à sua volta, que aparecem nas formas de caracterizar 
a sua situação e os objetos ao seu redor, conscientes de suas funções e 
usufruindo desses sabendo das relações de consumo e de descarte da vida 
contemporânea de uma maneira crítica, como quando diz: 

Todos esses tóxicos que saem pelos canos, 
toda essa comida industrializada, tiveram 
um efeito ainda maior na minha cabeça do 
que no meu paladar – e hoje sinto que tenho 
várias faculdades mentais prejudicadas. Mas, 
provavelmente, muitas outras evoluídas. 

Victorio sabe que no esgoto há o resto da vida de consumo, sabe 
que os tóxicos, a indústria e o mundo, como um todo, transformam sua 
vida e condicionam-na ao esgoto, ao resto e ao prejudicial. No entanto, 
alegoricamente, seu corpo é fruto da vida humana contemporânea, 
e por conta desses mesmos motivos, suas capacidades evoluíram, 
potencializaram-se para ter esse olhar enviesado para o mundo como 
também tornar-se um sujeito único no mundo. É o conhecimento dessas 
relações que tensiona a ordenação do mundo a sua volta.

Além do seu discurso, existem ações do protagonista que também 
rompem com esse sistema. Um momento em que essa ruptura fica bem 
clara é quando os ratos colocam pedágios em todas as vias do esgoto, 
imobilizando a passagem de todos que moram ali, fazendo um escambo 
pelo direito de ir e vir, uma imagem da vida capitalista. Apesar de protelar 
em vários momentos, Victorio destrói o local em que os objetos pegos 
pelos roedores ficavam e come diversos ratos, acabando com o seu 
domínio. Apesar de permanecer no controle algum tempo, deglutindo e 
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vivendo sua pura vontade naquele ambiente, após uma grande enchente, 
o protagonista é pego por cientistas universitários, e descobre que há 
outros animais transmutados como ele. O Jacaré é então obrigado a entrar 
no mercado de trabalho e se adequar ao sistema, para isso, ele torna-se 
professor, mas sufocado por esse modo de vida voltado para o trabalho, 
desiste e abandona tudo, rompendo mais uma vez com o sistema.

Victorio decide virar escritor, já que assim poderia narrar sua história 
e eternizar-se, colocar seu ponto de vista crítico e produzir algo que 
questione o mundo ao seu redor. No entanto, vê-se a mercê do mercado 
editorial, da comida, das marcas, dos objetos e de tudo para sobreviver. 
O personagem vive entre o sucumbir e romper com o sistema líquido 
descartável da vida contemporânea, mas só de tensioná-lo já se diferencia 
do herói antigo, como também produz um sentido diferente do mundo a 
sua volta, uma potência, uma dissonância, um simulacro. 

Nessa tensão entre ser um grande escritor e o mundo capitalista, 
torna-se impossível dizer se há ou não a conquista da glória e da Kleos. O 
jacaré ainda luta para se manter no mercado editorial e questiona se essa 
glória pertence realmente ao grande escritor no mundo contemporâneo, 
e qual história ele quer contar, mesmo sendo sua vida, questionando a 
si mesmo. Porém o romance Mastigando Humanos que narra a história 
desse Jacaré existe. Há um produto que está pensando nessas questões do 
mundo de consumo. Então a força do romance está nessa tensão e nessa 
dissimilitude sem resposta, mas que produz uma potência dentro dessa 
incerteza e devir na reflexão sobre o mundo cosmopolita.

A partir dessas relações com a cultura de consumo e o caráter crítico 
do romance, é possível pensar a potência de simulacro dentro da própria 
obra. Afinal, diferente de outros livros que utilizam os objetos da cultura 
de consumo apenas como contexto ou acessórios para a produção de uma 
história, Mastigando Humanos se apropria desses signos para produzir 
um sentido novo do que já está posto, um sentido aberto e reflexivo. E 
o jacaré, como personagem, também se apropria, tritura e mastiga os 
diversos signos do “supermercado cultural global”, mas não reproduz 
a subjetivação inconsciente desses signos, tem consciência das suas 
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amarras, questionando o mundo e a si mesmo, buscando sempre o seu 
lugar que está em devir e pode nunca ser encontrado. 

Então, é possível, sim, pensar que Victorio se aproxima da figura do 
herói antigo, pois se destaca entre os demais e potencializa o seu corpo 
com os objetos que ordenam o mundo, ganhando a possibilidade de 
eternizar-se na história, mas também traz características da modernidade, 
e por consequência, da contemporaneidade, por questionar o mundo a sua 
volta, não estar em um mundo de valores estáveis e buscar eternamente o 
seu lugar no mundo. Mikhail Bakhtin em Questões de literatura e de estética 
(1998), no texto “Epos e Romance”, discute as diferenças entre a epopeia 
e o gênero moderno – o romance. Uma dessas diferenças encontra-se na 
questão do herói; Bakhtin escreve o seguinte sobre o herói moderno:

A mesma zona de contato com o presente 
inacabado e, por conseguinte, com o futuro, cria 
a necessidade de tal não coincidência do homem 
consigo mesmo. Nela sempre permanecem as 
virtualidades irrealizadas e as exigências não 
satisfeitas. Há um porvir, e este porvir não pode 
deixar de se referir à imagem do homem, de ter 
raízes nele. (BAKHTIN, 1998, p.424)

O herói do romance não precisa ser coeso e coerente consigo mesmo 
e com o mundo a sua volta, como afirmava Aristóteles. Há, como Bakhtin 
diz, virtudes e desejos irrealizados e não satisfeitos, um eterno porvir/
devir, uma inconstância de si mesmo com o mundo. Assim, finalizando 
o texto, é possível pensar que Victorio se configura como anti-herói em 
relação ao herói épico, pois questiona os valores e não encontra seu lugar 
de herói, o seu lugar no mundo.

Victorio, a partir dessas reflexões, é pensado como uma transversalidade 
do imaginário humano, principalmente por representar alegoricamente 
o sujeito contemporâneo e o mundo que este vive. A temática do herói 
funciona como substrato da trama e do desejo humano, ligado à sociedade 
de produção de desejos voláteis, mas, por viver num mundo assim, o herói 



80<< sumário

nunca poderá ser pleno, é sempre fissurado, como também é sempre 
questionador desse mundo. O escudo de Aquiles levara o herói para o seu 
destino, sua mitificação e a conclusão de uma história coesa. O escudo de 
um Jacaré já é um absurdo por si só, e só poderá transformar o personagem 
em um herói transmutado, que apenas irá questionar a sua história caótica. 
No entanto, o desejo em preencher a figura mítica do herói continua na 
contemporaneidade, ainda que seja um herói fissurado, e é apenas na arte 
e na escrita que é possível pensar na permanência, transversalidade, bem 
como no esvaziamento da imagem deste herói.
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O miTO E A LiTERATuRA: dOiS ExEmPLOS dE diáLOgO

Gisele de Oliveira Bosquesi1

O diálogo entre Mito e Literatura é extenso e tão antigo quanto 
a necessidade humana de narrar. A Literatura ocidental retoma 
constantemente os mitos gregos, ou greco-romanos, atualizando-os por 
meio do olhar intertextual, que por definição é um olhar crítico. Veremos 
a seguir dois exemplos de narrativa breve que se utilizam de temas da 
Literatura Clássica, fonte onde bebem os autores em busca dos Mitos: os 
contos “Il vitello marino”, traduzido como “O bezerro marinho”, e “La vita è 
un sogno”, traduzido também literalmente por “A vida é um sonho”, ambos 
da coletânea Racconti Surrealisti e Satirici (Contos Surrealistas e satíricos), 
de Alberto Moravia, escritos na primeira metade da década de 1940 e 
reunidos em volume único em 19562.

Muitos críticos apontam para o caráter pioneiro do existencialismo 
moraviano, e seu estilo fortemente descritivo, juntamente com o teor 
ideológico de suas obras, levou-o a ser caracterizado também como 
neorrealista, ainda que o escritor tenha declarado não se identificar 
totalmente com tal projeto literário. 

A produção literária de Moravia relaciona-se de modo particular ao 
contexto histórico que a origina, e o escritor identifica-se declaradamente 
com o papel de testemunha da realidade. Entre outros aspectos de tal 
contexto, sua obra apresenta a decadência da burguesia consolidada 
como grupo social no início do século XX e seu desejo de manutenção, 
a superficialidade e a futilidade das relações interpessoais e as 
incongruências existenciais originadas pela guerra e pelo fascismo.   

Nos contos estudados, no entanto, vemos uma mudança estilística em 
direção ao surreal e ao onírico, que se justificaria, a princípio, pelo contexto 

1 Doutoranda do programa de Pós-Graduação em Letras da UNESP de São José do Rio Preto

2  A edição utilizada para as análises é a de 1989, pela Ed. Bompiani, e a utilizada para a 
exposição dos excertos em língua portuguesa é a de 1986 da Ed. Difel.
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de produção, em que a ameaça da censura marcava a produção artística. 
Um dado que surge ao longo da leitura, porém, é o de que, ao aproximar-
se do absurdo, a crítica sociopolítica ganha em pungência e profundidade 
devido às novas articulações discursivas, compondo uma sátira ao mesmo 
tempo divertida e ácida. Os Mitos, por sua vez, constituem uma fonte 
abundante de temas por meio dos quais a chave metafórica é acrescida de 
planos interpretativos diversos.

O conto “Il vitello marino” é narrado em primeira pessoa, e inicia com 
o diálogo entre o narrador e um senhor, que informa sobre um estranho 
animal que acredita aparecer na região:

“O bezerro marinho”, explicou-me o velho 
senhor, aproximando-se da balaustrada e 
olhando para o mar, “é um verdadeiro bezerro, 
com chifres, casco e cauda, semelhante em tudo 
a um bezerro comum. Mora nas profundezas 
do mar e galopa pelas planícies e encostas 
submarinas. De noite sai do mar e vai comer uva 
nas videiras de Capri”3(MORAVIA, 1986, p. 293)

O narrador, incrédulo, responde “timidamente” que não há provas 
concretas da existência do tal bezerro, ao que o velho responde, 
entusiasmado, que um pescador certa vez havia pescado um que estava 
morto, e seus chifres foram guardados para servir de prova. Perturbado 
com a conversa, o narrador procura um lugar para ficar solitário e pensar. 
Caminha entre as videiras que o suposto bezerro saqueia, e encontra 
uma pequena praia na qual se deita depois de se banhar. Enquanto 
considerava o absurdo da ideia em oposição à respeitabilidade daquele 
velho senhor, quase adormeceu, mas alarmou-se com vozes que vinham 
de trás de uma rocha. Os interlocutores eram um homem e uma mulher, 

3 “’Il vitello marino’, mi spiegò il vecchio signore, avvicinandosi alla balaustra e guardando 
al mare, ‘e un vero vitello, con le corna, glizoccoli e lacoda, in tutto simile ad un vitello 
comune. Abita la profondità del mare e galoppa per lepianure e i declivi sotto marini. Di 
notte esce dal mare e va a mangiare l’uva nelle vigne di Capri” (MORAVIA, 1989, p. 276)
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que conversavam a respeito do fato da mulher ter nascido com um 
rabo de gato. Em uma conversa de tom corriqueiro, como as pequenas 
discussões, não desprovidas de afeto, que geralmente acontecem entre 
casais de enamorados, ela explica que sua mãe convivia com gatos durante 
a gravidez e, por isso, havia nascido com cauda. Como o homem indagasse 
sobre o possível incômodo que o membro estranho lhe traria, confessando 
que este lhe causava certa impressão, ela argumentou que sempre usava 
saias longas e que ele o acharia normal se todas as mulheres o tivessem. 
De maneira natural, a mulher acrescenta que a cauda é tão normal 
quanto as mãos e os pés, e que tem a utilidade de expressar sentimentos. 
Em seguida, explica quais as reações do membro dependendo de suas 
emoções, fenômeno análogo ao observado nos gatos. Esta explicação 
leva o casal a discutir, já que o homem, aproveitando-se da capacidade 
de perceber os sentimentos da mulher por meio da cauda, infere que ela 
está insatisfeita. Ela, por fim, despede-se irritada e o narrador, após ouvir 
duas vezes o barulho de alguém mergulhando na água, mergulha também, 
e nada até que consegue ver duas cabeças com touca de borracha que se 
afastavam em direção ao alto mar.

Na mesma noite, o narrador reencontra o velho senhor que havia 
lhe contado sobre o bezerro marinho, e relata o que ouviu. O velho não 
acredita, e o conto termina dessa forma:

“Como não é possível?!” exclamei; e repeti-lhe 
brevemente o diálogo que eu surpreendera de 
manhã na minha praia solitária. Ele ouviu com 
atenção minha história e em seguida declarou: 
“Não é possível... o bezerro marinho existe, 
muitas pessoas o viram... mas uma mulher com 
cauda... o senhor deve ter dormido e sonhado 
que ouviu o diálogo... eis o que aconteceu”.
“Quer dizer que o senhor não acredita em mim?”
“Não, o senhor teve uma alucinação... no verão, 
com o sol, isso acontece... se tivesse falado de uma 
sereia... eu nunca vi mas não há dúvida de que a 
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sereia existe...mas uma mulher com cauda...”
Sacudiu a cabeça e riu com seus botões. 
Melindrado, despedi-me e fui jantar.”4(MORAVIA, 
1986, p. 296)

Nesse último diálogo, temos a referência às sereias, que originalmente 
possuíam corpo de pássaro e cabeça de mulher. As referências mais 
significativas feitas a elas na literatura clássica estão na Argonáutica, de 
Apolôniode Rodes, e na Odisseia, de Homero. Existem três versões de sua 
genealogia: segundo Apolônio de Rodes, são filhas do deus-rio Aqueloo 
e da musa Terpsícore; segundo Apolodoro, nasceram da união deste 
mesmo rio com a musa Melpômene. Já o poeta grego Eurípedes afirma 
serem filhas de Gaia.

O canto das sereias, segundo o Mito, era tão irresistível que 
aqueles que, passando perto da ilha onde estavam localizadas, ficavam 
encantados e naufragavam.

Dois heróis foram capazes de sobreviver aos seus encantos: Orfeu, durante 
a expedição dos Argonautas, contada por Apolônio, e Ulisses, protagonista 
da Odisseia. O primeiro, sendo ele filho de uma musa, era conhecido por seu 
talento para a música e, ao tocar sua lira durante a passagem pela ilha das 
sereias, desviou a atenção da tripulação do navio e salvou a todos. Já Ulisses, 
aconselhado por Circe, pede que seus companheiros tapem os ouvidos com 
cera para que não sejam enfeitiçados pela sua voz. 

Segundo Grimal, (GRIMAL, 1987, p. 421), há especulações a respeito 
de sua origem dupla, e vários autores, inclusive Ovídio, acreditam que, 
outrora jovens comuns, foram metamorfoseadas em sereias por ação 

4 “Come non è possibile?!” esclamai; e in breve gli riferii il dialogo da me sorpreso la 
mattina, dalla mia spiaggia solitaria. Egli ascoltò com attenzione il mio racconto e poi 
dichiarò: “Non è possibile... il vitello marino esiste, l’hanno veduto parecchie persone... ma 
una donna com la coda... lei si sarà addormentato e avrà sognato diudire quel dialogo... ecco 
quello che e acaduto.”
“Così lei non mi crede?”
“No, avrà avuto un’allucinazione... d’estate, col sole, puo avvenire... tanto tanto, lei mi avesse 
parlato di una sirena... io non l’ho mai vista eppure è fuori dubbio chel a sirena esiste... ma 
una donna con la coda...” (MORAVIA, 1989, p. 279)
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divina. A expressão “canto da sereia” é utilizada em nossos dias para se 
referir a algo que produza uma atração irresistível.

Acreditamos, segundo a concepção de Jenny (1979), que a figura da 
sereia seja retomada pelo procedimento de amplificação, ou seja, trazida 
ao texto tendo em vista algumas de suas virtualidades semânticas. Segundo 
nossa leitura, ela não é retomada como símbolo da atração irresistível, 
mas o é como representante do sobrenatural, ou de um bestiário folclórico 
sobrenatural, e, portanto, despida dos valores a ela conferidos no universo 
das narrativas clássicas.

Piero Cudini (1989), ao discutir o surrealismo presente nos contos de 
Raccontisurrealisti e satirici, ressalta principalmente a seguinte característica: 
“Não existem rejeições no narrado, nenhuma aparência onírica, nenhum 
tom de estupefação.” (p. I) e define o surrealismo como a inserção do 
“anormal à norma sem a necessidade de justificá-lo, colocar a reagir com 
total naturalidade elementos entre eles absolutamente heterogêneos, evitar 
conotações surpreendentes, construir um todo que, narrativamente (e quiçá, 
em segunda instância, metaforicamente, ou alegoricamente), tem em si 
mesmo justificação, completude, autonomia.” (CUDINI, 1989, p. II).

A descrição do surreal feita por Cudini é similar à do Maravilhoso feita 
por Todorov (2010), com a diferença de que o Maravilhoso transporta para 
outra realidade, a do “Era uma vez...”, que põe em diálogo o que em nosso 
contexto seria incongruente. Abstendo-nos de endossar completamente 
uma ou outra denominação categórica, julgamos mais produtivo descrever 
os efeitos e mecanismos que, no texto, remetem à questão da aceitação do 
elemento sobrenatural. 

O conto “Il vitello marino” propõe, do início ao fim, a discussão acerca da 
aceitação do elemento sobrenatural, e contraria, portanto, o princípio da 
reação natural assinalada por Cudini. Entre os momentos que comprovam a 
falta de neutralidade mediante o sobrenatural, vimos anteriormente que o 
personagem sente-se atordoado com a história sobre o bezerro marinho. Em 
seguida, temos a discussão do casal, na praia, sobre a estranheza da cauda 
da mulher e, por fim, o fato de que o velho senhor, o mesmo que acreditava 
no bezerro marinho, acha fantasiosa a existência da mulher com cauda.
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Diante do exposto, temos um contraste no comportamento do velho 
senhor que o leva a aceitar alguns elementos sobrenaturais e outros não. É 
importante lembrar que, neste conto, não estamos no espaço burguês ou 
urbano, e tal fato é significativo na obra moraviana. Segundo Carlo Salinari 
(SALINARI, 1985, p. 187), quando se trata de indivíduos simples, do povo, 
eles são vistos como natureza, e não como consciência, e representam o lado 
negativo de tal aspecto: a superstição, a inércia, a ignorância e o lugar-comum.

Os elementos sobrenaturais em que o velho acredita são, então, o 
bezerro marinho e a sereia, que têm em comum o fato de serem sustentados, 
em maior ou menor grau, por uma tradição folclórica. Logo, são elementos 
nos quais o povo, representado pelo velho, está condicionado a acreditar. 
Dessa forma, a discussão proposta acerca da aceitação do sobrenatural 
passa necessariamente pela questão do condicionamento, reiterando a 
caracterização do povo, em Moravia, como representantes do lugar-comum.

Pode-se depreender, a partir da leitura do conto e da observação de seu 
contexto de produção, uma crítica às arbitrariedades do sistema totalitário 
que funciona por meio da criação de mitos nacionais e narrativas oficiais, 
com o intuito de legitimar as próprias ações. 

O próximo conto a ser observado retoma o totalitarismo de modo mais 
direto e abrangente. O narrador de “La vita è un sogno” é um viajante que 
expõe suas impressões a respeito da ilha dos sonhos. Eis o seu primeiro 
contato com o lugar:

No vigésimo dia de navegação, avistamos ao 
longe a Ilha dos Sonhos. Ou, melhor dizendo, 
ouvimos, já que antes mesmo que se perfilassem 
no horizonte as montanhas da ilha, nós ouvimos, 
vasto e interminável como o céu, o ronco do 
estranho monstro que governa a ilha e cujo 
nome é Cruuurrr. À primeira vista, este nome 
pode parecer bizarro e de etimologia misteriosa. 
Na realidade, não passa de uma expressão 
onomatopaica que imita com perfeição o alto 
rumor que o monstro produz, dormindo no fundo 
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de seu palácio. Poderá até parecer cômico, como 
uma careta; mas posso assegurar que na boca 
dos habitantes da ilha, que não o pronunciam 
sem um tom misto de terror e de reverência, ele 
assume um aspecto particularmente tétrico.5 
(MORAVIA, 1986, p.267)

O narrador conta que, apesar dos moradores da ilha estarem 
conformadamente acostumados ao ronco de Cruuurrr, os viajantes não 
o suportam por muito tempo: uns tentam tapar os ouvidos com cera, 
outros procuram abafar o som com músicas alegres, e todos procuram 
permanecer na ilha pelo menor tempo possível. Durante a breve estadia 
do narrador, ele descobre a história de Cruuurrr.

O narrador compara, então, a concepção do monstro à do Minotauro: 
“Cruuurrr, ao que parece, como o antigo minotauro de Creta, é um 
monstro nascido do conúbio antinatural da filha do rei com uma toupeira.”6 
(MORAVIA, 1986, p.268). O narrador nos lembra que as toupeiras daquele 
país são maiores que as comuns, e comenta que alguns moradores 
acreditam que tais animais já dominaram a ilha em uma época distante, 
e que foram expulsas por ação de imigrantes. Ele considera improcedente 
este último dado, alegando ser apenas um boato. E, assim, prossegue:

Quanto ao conúbio: a princesa, passeando por 
estas colinas em meados de um verão, entrou 
por acaso na galeria subterrânea de uma dessas 

5  “Il ventesimo giorno di navigazione avistammo da lontano l’Isola dei Sogni. O, per meglio 
dire, laudimmo. Poiché, ancor prima che si profilassero all’orizzonte le montagne del l’isola, 
udimmo, vasto quanto il cielo e come esso indeterminato, il russare dello strano mostro che 
governa l’isola e che ha nome Chruuurrr. Questo nome parrà forse bizarro, a prima vista, 
e di misteriosa etimologia. In realtà esso non e che un’espressione onomatopeica che imita 
alla perfezione l’alto rumore che fa il mostro dormendo in fondo al suo palazzo. Potrà anche 
sembrar ecomico, come un versaccio; ma posso assicurar e che in bocca agli abitanti del 
l’isola, i quali non lo pronunziano senza un tono misto insieme di terrore e diriverenza, esso 
prende un aspetto particolarmente tetro” (MORAVIA, 1989, p. 249).

6 “Chruuurrr, dunque, come l’antico Minotauro di Creta, è un mostro nato, a quanto pare, 
dal connubio innaturale della figlia del re con una talpa” (MORAVIA, 1989, p. 250).
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toupeiras e apaixonou-se monstruosamente 
pelo toupeirão que vivia no fundo do buraco, 
enrolado sobre si mesmo, com o focinho entre 
as patas e os olhos cerrados. Dizem que para 
enganar o animal que só é cego em plena luz, 
mas que enxerga muito bem no escuro, ela 
mandou costurar sobre seu corpo nu a pele 
de uma toupeira esfolada; daí, transformada 
em toupeira fêmea, na época dos amores das 
toupeiras, penetrou de costas na galeria e ali, 
no escuro e debaixo da terra, do mesmo modo 
que Pasífae com seu touro em plena luz do 
dia, conseguiu ser possuída pelo toupeirão.7 
(MORAVIA, 1986, p. 268)

O fruto da união nasceu então já coberto de pelos, com garras e roncando 
em um sono profundo, fato que motivou seu nome. Ao nascer, Cruuurrr 
provocou a morte de sua mãe, e o rei, tomado pela vergonha, morreu 
pouco tempo depois; assim, surgiu o problema da sucessão ao trono. A 
população, julgando que o poder deveria ser assumido por algum parente 
próximo da família real, reconhecia que Cruuurrr era inapto ao trono. 
No entanto, em uma “manobra engenhosa”8 (p. 269), o monstro tomou 
as rédeas do governo, e seu modo de persuasão é, segundo o narrador, 
diferente do que se vê em outros governos:

No sono eterno de Cruuurrr, parece que existia, 
como existe ainda agora, uma capacidade, como 

7 “Quanto al connubio: la principessa, girando per queste colline un giorno di mezza estate, 
entrò per caso nella galleria sotterranea di una di questetalpe e s’incapricciò mostruosamente 
del talpone che se ne stava in fondo alla buca, arrotolato sopra se stesso, il musotrale zampe 
e gli occhi chiusi. Dico no che per trarre in inganno l’animale il quale è cieco soltanto in piena 
lucema al buio ci vede benissimo, Ella si facesse cucire nuda nella pelle scuoiatadi una talpa; 
quindi, trasformata in talpa femmina, all’epoca degli amori delle talpe, penetrasse a ritroso 
nella galleria e lì, al buio e sottoterra, allo stesso modo che Pasifae nella piena luce del sole con 
il suo toro, riuscisse a farsi possedere dal talpone” (MORAVIA, 1989, p. 250).

8  “La maniera è ingegnosa e val la pena di essere raccontata.” (MORAVIA, 1989, p. 251)
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direi? de coerção e de domínio muito superior à 
dos outros governos que não dormem, com toda 
a sua polícia, seus burocratas e seu exército. Eu 
disse sono,mas diria melhor se dissesse sonhos.9 
(MORAVIA, 1986, p. 269)

Tudo o que Cruuurrr sonhava acontecia. O primeiro sonho foi que 
todos os notáveis da ilha subiriam em uma torre e atirar-se-iam. Assim 
eles procederam, motivados por um estranho magnetismo. Após isso, 
sonhou que os ministros se pusessem de cabeça para baixo, e depois foi 
a vez de toda a população andar sobre as palmas das mãos. “O monstro 
sonhava e ela [a população] estava irremediavelmente a mercê de seus 
sonhos”10 (MORAVIA, 1986, p. 270)

Ele continuou a dormir e outros sonhos vieram, nem sempre tão 
absurdos. Por exemplo, quando Cruuurrr sonhou que todas as lojas da ilha 
começassem a oferecer mercadorias a um preço baixíssimo, concluiu-se 
que estava sonhando com a abundância.

Houve, certa vez, o sonho de que os homens tirassem as calças e 
fossem trabalhar com as nádegas à mostra. Em seguida, as mulheres, que 
se divertiram zombando dos homens naquela situação, também tiveram 
que andar sem suas vestes, sendo igualmente motivo de zombaria e até 
mesmo violentadas.

Um sonho que acontece com certa frequência é o da falta de respeito, 
bem como o dos prêmios e das punições. O primeiro consiste na revolta 
de filhos para com os pais, mulheres para com os maridos, alunos para 
com os professores, empregados para com os patrões e etc. Monumentos 
públicos, templos e símbolos da nação eram emporcalhados e, quando o 
sonho terminava, a população voltava ao normal e levava vários dias para 

9 “Pare, dunque, che ci fosse, come c’e tuttora, nel sonno eterno di Chruuurrr, una capacita, 
come dire? Di coercizione e di dominio assai superiore a quella degli altri governi che non 
dormono, con tutte le loro polizie, i loro burocrati, e i loro eserciti. Ho detto sonno; meglio 
mi esprimerei dicendo sogni.”(MORAVIA, 1989, p. 251)

10 “Il mostro sognava, e loro erano, senza rimedio, in balia dei suoi sogni.” (MORAVIA, 
1989, p. 252)
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limpar a sujeira. O outro sonho consistia em recompensar os criminosos, 
punir os honestos.

Outros sonhos são elencados pelo narrador, até que ele resolve fazer 
a distinção entre os sonhos e os pesadelos de Cruuurrr. Aqueles são mais 
longos, porém mais suportáveis, ao passo que os pesadelos, motivados 
talvez por algum problema de digestão do monstro, são extremamente 
misteriosos e angustiantes. Nestes, Cruuurrr parece disseminar ora o 
medo, ora o remorso, e até uma espécie de alegria injustificada e paradoxal 
que causa tanto horror quanto medo. O pesadelo mais característico é o da 
apatia, no qual os súditos de Cruuurrr são acometidos por uma inércia que 
parece “a morte dentro da vida”11 (MORAVIA, 1986, p. 274)

Perguntaram então aos habitantes da ilha qual o motivo da sujeição ao 
terrível monstro, e eles responderam que ninguém se atreveria a derrubá-
lo devido à sua ascendência real e às convicções religiosas da ilha. Além 
disso, Cruuurrr nem sempre sonhava, e esses períodos em que não exercia 
seu poder duravam até cinco anos. “Os habitantes falam dessas épocas 
como de momentos raros e privilegiados de sua atribulada existência. E 
dizem ‘quando Cruuurrr não sonhava’, como dizemos ‘no tempo das vacas 
gordas’ e outras frases igualmente expressivas de uma mítica idade de 
ouro.”12 (MORAVIA, 1986, p. 274)

Às vezes, tentavam influenciar os sonhos de Cruuurrr, oferecendo-lhe 
alimentos de fácil digestão e colchões de plumas para dormir, criando 
um ambiente agradável e disponibilizando belas moças para saciar sua 
voluptuosidade, já que alguns pensavam que os sonhos dependiam de 
“instintos eróticos reprimidos e que, satisfazendo-se a libido, estes sonhos 
ou cessariam completamente ou perderiam seu vigor”13(MORAVIA, 1986, 

11 “È la morte, insomma, dentro la vita.” (MORAVIA, 1989, p. 256)

12 “Gli abitanti parlano di queste epoche come di momenti rari e privilegiati della loro 
travagliata esistenza. E dicono ‘quando Chruuurrr non sognava’ come da noi si dice ‘al 
tempo che Berta filava’ e altri simili frasi espressive di una mitica eta dell’oro”. (MORAVIA, 
1989, p. 256-257)

13 “istinti erotici, come si dice, repressi, e che, sfogandosi la libidine, questi sogni o 
cessassero affatto o perdessero di vigore.” (MORAVIA, 1986, p. 257)
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p. 275) Neste último fato, vê-se a jocosa menção à concepção freudiana da 
satisfação da libido como solução dos tormentos da psique humana.

Nenhuma de tais tentativas, no entanto, obteve sucesso, e “muitos 
aventaram a ideia de que esta iniciativa nada mais era que um sonho de 
Cruuurrr, sonho luxurioso ao qual os habitantes da ilha se submetiam 
justamente no momento em que tinham a ilusão de serem livres”14 
(MORAVIA, 1986, p. 275). Se assim fosse, tudo seria um sonho de Cruuurrr, 
inclusive, segundo alguns, a própria existência da ilha, hipótese que o 
narrador considera menos plausível e séria que as outras.

Observando o fato de que, assim que Cruuurrr assumiu o trono, todos 
os habitantes cessaram completamente de sonhar, muitos imaginam que 
o suplício da população cessaria quando eles voltassem a sonhar. No 
entanto, o narrador reconhece que esta é possivelmente uma utopia, e 
comenta outra hipótese: “Ao lado dessa escola, existe outra muito menor 
que pretende que Cruuurrr poderia ser suplantado por qualquer pessoa 
capaz de sonhar mais poderosa e eficazmente que ele”15(MORAVIA, 1986, 
p. 275) Pensam até em outro Cruuurrr,“mais forte e de sonhos mais 
vastos”16(MORAVIA, 1986, p. 275), ideia perigosa que talvez ameaçasse a 
ilha com uma desordem ainda mais profunda.

O narrador lembra, então, que dois anos antes de sua chegada à 
ilha, sete rapazes desta última linha de pensamento planejaram uma 
conspiração para destronar a toupeira. Então, disfarçados de guardas e 
desembainhando suas espadas no quarto secreto de Cruuurrr, descobriram 
que até mesmo a conspiração era um sonho do monstro. 

Um dos conspiradores fincou a espada 
nas costas de um companheiro. Outro se 

14 “più di uno ha avanzato l’idea che questa iniziativa non fosse altro che un sogno di 
Chruuurrr, sogni lussurioso che gli abitanti dell’isola subivano proprio nel momento in cui si 
illudevano di esserne liberi.”(MORAVIA, 1989, p. 257)

15 “Accanto a questa scuola, ce n’e un’altra, molto piu esigua, la quale pretende che 
Chruuurrr potrebbe essere soppiantato da qualcuno capace di sognare piu potentemente e 
piu efficacemente di lui.” (MORAVIA, 1989, p. 258)

16  “più forte e disogni più vasti.” (MORAVIA, 1989, p. 258)
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prosternou chorando diante do leito. Um 
terceiro pôs-se subitamente a andar de quatro 
e abraçou perdidamente o urinol real. Os outros 
improvisaram pelo quarto uma espécie de 
cirandinha maluca17 (MORAVIA, 1986, p. 276)

A resignação do povo é apoiada pelos sacerdotes, que consideram o 
suplício um castigo por um pecado ou uma falta, ao passo que os momentos 
de paz seriam prêmios por boa conduta.

A narrativa termina contando a única esperança do povo: a de que 
Cruuurrr envelheça e, com a idade, seus sonhos percam a força. O título 
do conto alude a uma obra da dramaturgia barroca espanhola, “La vida es 
sueño”, escrita por Pedro Calderòn de la Barca. A peça simboliza a angústia 
do homem seiscentista que descobre não ser mais o centro do universo 
(em outras palavras, percebe a queda do humanismo renascentista). Sua 
trama desenvolve-se em torno de um rei que deixa seu filho encarcerado 
mediante o conselho de um oráculo. Quando o rei decide trazê-lo de volta 
ao palácio, utiliza um artifício: convence-o de que o cárcere era um sonho. 
No entanto, o príncipe comete muitos erros enquanto “desperto”, e o rei 
prende-o novamente. Com tal obra, Calderón questiona o conceito de 
realidade, e procura transmitir a mensagem de que, sendo a vida sonho 
ou não, é indubitavelmente efêmera, e a única preocupação que cabe ao 
homem é fazer o bem.

Moravia, ao retomar Calderón, parece referir-se ao mesmo sentimento 
de perda que caracteriza o contexto da peça barroca. Um dos indícios mais 
claros deste fato é a observação de que os habitantes da Ilha dos Sonhos 
não mais sonhavam. No entanto, o escritor italiano recontextualiza o 
sentimento de perda enquanto alude humoristicamente ao totalitarismo 
fascista. A imposição da vontade de Cruurrr lembra a supremacia do poder 
ditatorial de Mussolini, mas outros elementos também apontam para tal 

17 “Uno dei congiurati ficcò la spada nelle reni ad uncompagno. Un altro si prosternò 
piangendo di fronte al letto. Un terzo, addirittura, buttatosi carponi abbracciò perdutamente 
il regale vaso da notte. Gli altri improvvisarono per la stanza una pecie di pazzo girotondo.” 
(MORAVIA, 1989, p. 258)
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contexto político, como, por exemplo, o sonho a respeito de abundância, 
no qual as lojas passaram a vender mercadorias a um preço baixíssimo, 
a construção de obras públicas (representada pelo sonho da construção 
do cais), a religião como instrumento do poder (no conto, os sacerdotes 
apoiam a submissão do povo ao déspota),e a censura.

A respeito deste último aspecto, sabemos que Moravia foi vítima da 
censura fascista no final dos anos 30, e, sendo um procedimento presente 
não só durante a ditadura de Mussolini, mas observável em todo regime 
totalitário, também é utilizado por Cruuurrr. Um dos sonhos, que não foi 
contado no resumo acima, era de que todas as pessoas achassem algo de 
pernicioso nas letras do alfabeto, e ficou proibido que elas fossem expressas, 
qualquer fosse a maneira: escritas, faladas, pintadas, etc. Quando o sonho 
acabou, os habitantes da ilha encontraram suas bibliotecas destruídas, 
as ruas sem nome e as lojas sem letreiros. Tal sonho também pode fazer 
referência à política fascista de abolição dos dialetos, que visava fortalecer 
a unificação italiana por meio do incentivo à língua padrão nacional.

O atentado narrado ao final do conto nos lembra o ponto de vista que 
alguns historiadores têm sobre alguns dos mais famosos atentados e 
golpes de estado da história: quando se revela, no conto, que o atentado 
fazia parte dos sonhos de Cruuurrr, lembramos que alguns historiadores, 
sobretudo os contemporâneos, acreditam que exista a estratégia política 
de criar uma imagem vitimizada de uma nação ou de um político por 
meio de um atentado forjado, aumentando assim a popularidade da 
suposta vítima. Um atentado contra Mussolini, feito pelo estudante Ante 
o Zamboni, em 31 de outubro de 1926, é bastante controverso e levanta 
discussões como a acima formulada. O estudante, de apenas dezesseis 
anos, foi linchado em praça pública e a ditadura fascista foi instaurada 
formalmente pouco tempo depois.

O fato da sátira, neste conto, ser acompanhada de um teor desolado já 
foi observado por Cudini (1989):

É a visão de uma realidade onde não há lugar 
para nenhuma esperança, e neste tipo devisão 
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(e, implicitamente, de juízo) participam, 
com plena evidência, porresponsabilidades 
diferentes, todos os diferentes níveis sociais. A 
forte sátirasociopolítica cobre-se, também, de 
um desolado e profundo senso moral. (p. XII)

Vejamos, então, o Mito retomado neste conto. Segundo Peyronie 
(1998), a figura do Minotauro, o touro de Minos, aparece sempre ligada ao 
Mito de Teseu, o jovem que o matou. Minos, a fim de se tornar o soberano 
de Creta, havia prometido sacrificar a Poseidon um maravilhoso touro 
branco que saíra do mar. Porém, não cumpriu a promessa, guardando o 
touro para si, e foi punido.

A figura do Minotauro aparece em Ovídio como dotado de um horrendo 
aspecto, prenunciando o terrível adultério de sua mãe. Já na Idade Média 
associaram o Mito a uma simbologia cristã, colocando o Minotauro no papel 
do anjo decaído, enquanto Teseu encarnaria as virtualidades de Jesus. O 
que nos interessa neste tipo de simbologia é o caráter negativo da figura 
do monstro, que se apresentaria como o oposto simbólico do Centauro. 
Enquanto este é dotado da virilidade animal nos membros inferiores e 
conserva a cabeça e, por conseguinte, a racionalidade humana, aquele é 
dotado da cabeça irracional de um touro, representando a bestialidade 
humana. A união de Pasífae com o touro foi bastante retomada e, sobretudo 
a partir do século XIX, evocava o tema da culpa ligada à sexualidade, 
principalmente a feminina.

O Mito interessou também a Nietzsche, que proclamou ter uma peculiar 
curiosidade pelo labirinto e a vontade de conhecer o senhor Minotauro. 
Para o filósofo, o Mito seria uma vasta metáfora da consciência.

A nosso ver, o conto “La vita è un sogno” retoma o Mito segundo o 
procedimento de amplificação (JENNY, 1979, p. 5-49). As virtualidades 
semânticas do mito do minotauro retomadas neste diálogo são, portanto, a 
irracionalidade e a inconsciência, características presentes tanto no modo 
de governar de Cruuurrr e também na resignada submissão do povo. 
Nesta narrativa, que segundo Cudini (1989, p. XII) é ao mesmo tempo 
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reflexão política e moral, o povo apresenta-se como inerte e ignorante. 
O monstro, por sua vez, não tem a necessidade de agir diretamente, ou 
impor sua vontade por meio de palavras ou ações. Em outras palavras, sua 
força coercitiva é tão irracional quanto a do Minotauro.

A força do Minotauro, neste conto, é retomada como símbolo do líder 
extremo, constituindo, a nosso ver, uma crítica à ditadura de Mussolini. 
Moravia satiriza, portanto, a sujeição, ainda que involuntária, do povo ao 
poder do líder fascista.

Enquanto o conto “Il vitello marino” é quase uma anedota com tons 
herméticos, o segundo conto observado é uma alegoria sarcástica do 
totalitarismo, e ambos parecem apontar para a arbitrariedade do poder, e, 
utilizando-se dos Mitos e da chave metafórica, incluem um tom de leveza que 
faz da crítica, por contraste, mais pungente. Em outras palavras, Moravia, 
ao contrapor uma realidade “de cima” (como o universo grandiloquente 
dos Mitos) à sua própria, confere um tom quase arquetípico à realidade 
observada, e eventualmente criticada por meio da sátira.
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miTO E NARRATivA: CORRELAÇõES dE umA 
AmARRAÇÃO ANTigA

José Geraldo da Silva1

iNTROduÇÃO

Refletir sobre mito e narrativa é pisar em um terreno já consolidado, 
mas, ao mesmo tempo, desprovido da aceitação geral de sua relação com 
o conceito de verdade. A filosofia clássica foi a primeira a estabelecer 
uma diferenciação entre o conhecimento como mito e o conhecimento 
filosófico. Guimarães, na introdução a seu Dicionário da Mitologia Grega, 
proclama que “[...] é certo que os mitos não têm dogmas nem ritos, pois 
ainda não são a religião [...] até que um poeta fixe uma das formas [...], 
que Homero unificou” (GUIMARÃES, 1995, p. 7). Esse flutuar dos mitos 
é, de certa forma, o que se verifica em qualquer sociedade a se estruturar 
e, mesmo com a fixação proposta pelos poetas, o mito continua ainda a 
medrar seu desenvolvimento. Mas, o que interessa aqui é o fato de que 
os primeiros registros míticos são verificados entre os antigos gregos. 
Apresenta-se, assim, o mito enquanto relacionado à realidade do mundo; 
uma narrativa que diz respeito a algo real, que, no entanto, com o advento 
da razão/logos, foi relegado à condição de uma sub-forma de pensar. 

Bernardini e Ferreira (2006) explicam a realidade do mito que, no 
Ocidente secular do cientismo, veio a ser a não verdade. Uma não verdade 
que continua significando, ressoando na cultura em geral, precisamente em 
razão dos limites imaginativos, afetivos e até intelectuais da suposta verdade 
científica; e também, pela instabilidade da opinião científica em questões 
tão radicais como a idade da terra, a origem da nossa espécie, que formas 
teriam tido as primeiras sociedades humanas, quais práticas agrícolas ou 

1  Mestrando em Estudos Literários pela Universidade Federal de Rondônia. Professor 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Porto Velho 
Calama. E-mail: vianageraldo@hotmail.com.
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médicas seriam menos daninhas ao planeta. Lembrando que as propensões 
das antigas figuras míticas gregas e romanas são cotidianamente revividas 
nas modernas línguas europeias, por exemplo, no uso de palavras tais 
como: cereal (de Ceres), edipiano, jovial, venéreo, marcial etc. Assim, em 
termos literários, o mito está presente nas variadas narrativas orais ou 
não, continua presente no cotidiano e provoca vários estudos no sentido de 
compreensão e interpretação do pensamento nos dias atuais. 

Vale, nesta perspectiva, a contribuição de Vernant, segundo o qual o 
mito é relato e “[...] contém o tesouro de pensamentos, formas linguísticas, 
imaginações cosmológicas, preceitos morais, etc., que constituem a herança 
comum dos gregos na época pré-clássica” (VERNANT, 2000, p. 14). É essa 
contribuição do pensamento mítico para a história da humanidade que se 
considera neste estudo. Além disso, o cotidiano é marcado pela mitologia, 
de modo que os antigos mitos gregos estão presentes no dia a dia. Como 
bem lembra Guimarães “[...] os mitos gregos não só existem, mas vivem; não 
só vivem, mas atuam. De mitos gregos se transformaram em símbolos da 
vida moderna” (1995, p. 7). 

A ObRA LiTERáRiA

Para se falar a respeito de mito e narrativa, reportamo-nos a um conceito 
estrito de literatura que conduzirá ao escopo da reflexão acerca desta temática. 
O conceito de literatura aqui utilizado é o de Coutinho, segundo o qual:

A literatura é uma arte, a arte da palavra, isto 
é, produto da imaginação criadora, cujo meio 
específico é a palavra e cuja finalidade é despertar 
no leitor ouvinte o prazer estético e sua crítica 
deve obedecer a esses elementos intrínsecos 
(COUTINHO, 1997, p. 46).

Não deixando de observar também, como já afirmado anteriormente, que 
o mito está na origem da literatura, sendo ela resultado do trabalho de poetas 
que organizaram os mitos em narrativas e legaram as belezas literárias da 
criatividade grega, o que resultou no conjunto de obras que configura a 
literatura ocidental e faz interface com a literatura brasileira em geral.
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miTO E NARRATivA

É de longa data a discussão acerca do mito e sua origem, sendo de comum 
acordo a aceitação de que ele, mito, é anterior à reflexão filosófica. De acordo 
com Chauí (1994), podemos encontrar pelo menos duas características 
definidoras do mito: ele pergunta e narra sobre o que era antes que tudo 
existisse; ele não se preocupa com as contradições e irracionalidades de 
sua narrativa. É por causa das contradições e irracionalidades do mito 
que os filósofos estabelecem a razão como fundamento de suas reflexões 
e passam a considerá-lo como um estágio primeiro das explicações acerca 
da realidade e suas constantes transformações. A filosofia grega nasce, 
segundo Chauí (1994), entre o final do século VII a.C. e o início do século 
VI a.C., sendo precedida pelo Período Homérico (Ilíada e Odisseia). 

Sabemos que o mito é uma das primeiras formas de busca por explicar a 
realidade e se configura como um importante período no qual as respostas 
eram dadas às perguntas a partir de uma autoridade que narrava o mito e 
dava validade ao que este mesmo mito buscava responder. Essa resposta 
que o mito dá aos questionamentos acontece de forma narrativa em vista 
de uma necessidade social. Sendo uma narrativa, Chauí (1994) entende 
que o mito narra a origem das coisas a partir da ação ordenadora de um 
deus ou de um rei mago. Ele é essencialmente uma narrativa mágica ou 
maravilhosa que busca resolver, num plano imaginativo, tensões, conflitos 
e antagonismos sociais que não podem ser resolvidos no plano da 
realidade. Tomado como explicação narrativa de uma lacuna interrogativa 
sobre um problema que aflige a sociedade e coloca em risco sua unidade, 
o mito foi e continua sendo uma importante fonte de coesão social e, de 
certa forma, acalma os anseios por entender a realidade, tão comuns aos 
seres humanos em todos os tempos.

Barthes entende que se a narrativa é um dado universal, dada 
a dificuldade em abarcar um modelo explicativo para diferenciar e 
dominar essa variedade que é a narrativa, faz-se necessário encontrar 
um arquétipo originário que explique todas elas a partir de um modelo, 
seja ele estruturalista ou não. A solução, segundo Barthes, é a adoção do 
modelo estruturalista. Questiona este autor:
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[...] é normal, desta forma, que o estruturalismo 
nascente faça uma de suas primeiras 
preocupações: não se trata para ele sempre 
de dominar a infinidade das falas (paroles), 
conseguindo descrever a língua (langue) da qual 
elas são originadas e a partir da qual podem ser 
produzidas? (BARTHES, 2011, p. 20).

Essa primeira preocupação estruturalista descambou em seu viés de 
virtualidade. Segundo este viés, trata-se de encontrar o que de comum 
subjaz de forma latente às narrativas existentes. Isto é, a forma narrativa 
é uma colcha de retalhos que tem uma costura comum. Ao estruturalismo 
coube a missão de delinear a linha que possibilita esta linha universal que 
torna possível ligar a infinidade de obras que configura a forma narrativa.

É neste sentido que o formalista Propp, com relação ao conto russo, 
e Lévi-Strauss, com relação ao mito, contribuíram para o entendimento 
geral de que o conto russo ou o mito em sua variedade são realidades que 
possuem elementos comuns que os unem. O corolário a que chega Barthes 
não poderia ser outro que o de Propp e Strauss, o reconhecimento de que:

[...] mesmo que seja com alguma paciência 
para explicitá-la, pois há um abismo entre 
a mais complexa aleatória e a mais simples 
combinatória, e ninguém pode combinar 
(produzir) uma narrativa, sem se referir a um 
sistema implícito de unidades e de regras. 
Onde procurar a estrutura da narrativa? Nas 
narrativas sem dúvida (BARTHES, 2011, p, 21).

Como não dá para abarcar em análise todas as narrativas, Barthes 
entende que basta aplicar o modelo hipotético-dedutivo para que se possa 
descrever e classificar a infinidade das narrativas. 

Neste quesito das narrativas, Todorov (2011), sobre a cientificidade 
do estudo literário, diferentemente do Formalismo russo, estuda não a 
obra, mas as virtualidades do discurso literário, que o tornaram possível. 
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Para ele, é assim que os estudos literários poderão tornar-se uma ciência 
literária. Já no que tange à vida e à experiência, Benjamim (1987) afirma 
que é preciso dar atenção para a força da oralidade na narrativa; uma 
narrativa que dá e aceita conselhos.

Claude Bremond, por sua vez, mostra que “[...] toda narrativa consiste 
em um discurso integrando uma sucessão de acontecimentos de interesse 
humano na unidade de uma mesma ação” (2011, p.118), isto é, faz parte 
do ciclo narrativo. E Ricouer (1984) propõe a existência de uma lógica 
para a narrativa. Nesta, as personagens são colocadas em vista de atos 
mais ou menos antecipados pelo leitor. 

Pergunta-se: a narrativa de mitos no pensamento grego segue estas 
mesmas regras? Se for tomada a experiência como referencial, o mito quer 
ensinar algo; ele é elaborado em vista da solução de um problema real.

Platão foi o filósofo que escreveu seus textos em perspectiva literária e 
usou dois recursos expositivos literários, que, segundo Chauí (1994), são 
o discurso e o mito. O que interessa aqui neste momento é a forma como 
este filósofo utiliza o mito para transmitir um saber filosófico. É o caso do 
Mito da Caverna, Mito de Er, Mito de Eros, Mito do Cocheiro e outros mais.

Sobre as razões pelas quais Platão fez uso do mito há duas explicações, 
segundo Chauí (1994), alguns o consideram um recurso poético; outros 
o consideram parte do conteúdo filosófico platônico. Como o mito é uma 
narrativa explicativa, optamos aqui pelo recurso poético, uma vez que a 
contribuição de Platão para os estudos literários é grande. Quem lê estes 
mitos platônicos percebe que essa forma de transmissão de conhecimentos 
contribui para a construção de novos conhecimentos e esclarece a situação 
do indivíduo ante as ilusões que a realidade social lhe impõe.

POSSívEiS AmARRAÇõES

Mito e narrativa se constituem em uma única raiz, e narrar está dentro do 
mito como recurso explicativo. Em A República, Platão (1996) narra o mito 
de Er, livro X, de 614b a 621b. Chauí resume este mito do modo seguinte: 

O pastor Er, da região da Panfília, morreu e foi 
levado para o Reino dos Mortos. Ali chegando, 
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encontra as almas dos heróis gregos, de 
governantes, de artistas, de seus antepassados 
e amigos. Ali, as almas contemplam a verdade 
e possuem o conhecimento verdadeiro. Er 
fica sabendo que todas as almas renascem em 
outras vidas para se purificarem de seus erros 
passados até que não precisem mais voltar à 
Terra, permanecendo na eternidade. Antes de 
voltar ao nosso mundo, as almas podem escolher 
a nova vida que terão. Algumas escolhem a 
vida de rei, outras de guerreiro, outras de 
comerciante rico, outras de artista, de sábio. No 
caminho de retorno à Terra, as almas atravessam 
uma grande planície por onde corre um rio, o 
Lethé (que, em grego, quer dizer esquecimento), 
e bebem de suas águas. As que bebem muito 
esquecem toda a verdade que contemplaram; 
as que bebem pouco quase não se esquecem do 
que conheceram. As que escolheram vidas de 
rei, de guerreiro ou de comerciante rico são as 
que mais bebem das águas do esquecimento; as 
que escolheram a sabedoria são as que menos 
bebem. Assim, as primeiras dificilmente (talvez 
nunca) se lembrarão, na nova vida, da verdade 
que conheceram, enquanto as outras serão 
capazes de lembrar e ter sabedoria, usando a 
razão (CHAUÍ, 2000, p. 86). 

Platão faz uso desta narrativa mítica para explicar a teoria da 
reminiscência, segundo a qual conhecer é recordar, tratando-se de uma 
forma de inatismo. É interessante o modo como este mito é iniciado: “[...] 
a verdade é que o que te vou narrar não é um conto de Alcínoo, mas de um 
homem valente, Er o Armênio, Panfílio de nascimento”. O que Platão coloca 
na boca de Sócrates, no diálogo com Gláucon, é aquilo próprio do início das 
narrativas, algo como “era uma vez”, “isto aconteceu” ou “o que vou contar”, 
e, de certa forma, tanto o mito quanto a narrativa se unem ao transmitir 
um saber que objetiva tornar a vida melhor. Esse saber é resumido na 
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forma de rifão ou do popular provérbio (como exemplo: “passarinho que 
voa com morcegos acaba dormindo de cabeça para baixo”). Esse ponto de 
amarração do mito à narrativa é o que torna a arte de contar histórias um 
fenômeno tão aceito pelas pessoas em qualquer lugar ou época.

O pensamento mítico tem em Ésquilo um exemplo também muito bom 
no Prometeu Acorrentado. Trata-se de uma tragédia, mas que tem base no 
mito da origem do sofrimento humano como consequência da tomada de 
decisões. Prometeu roubou a centelha de fogo (sabedoria) divino e a doou 
aos humanos; seu castigo foi estar acorrentado ao monte Cáucaso, sendo 
diariamente perturbado por uma águia que lhe destruía o fígado. Por ser 
um titã, era imortal. Este tipo de narrativa mítica coloca em questão o fato 
de que a existência humana é marcada pela ideia de que há um destino a 
ser realizado querendo ou não.

Guimarães, evitando lições ou definições, entende que “[...] a primeira 
forma do diálogo Eu-Tu, do homem com a natureza, ou do homem com 
Deus, foi em forma de estórias. Isto é, de mito (1995, p. 6)”. É no mito, 
por meio de narrativa, que deuses, semideuses e heróis agem de forma 
fantástica em relação à natureza e à sociedade.

Um mito muito famoso é narrado por Platão, nos diálogos “Timeu” 
e “Crítias”; trata de uma famosa terra ou civilização denominada 
Atlântida. Citamos este mito devido ao fato de que ele se encontra em 
plena revivescência na vida das pessoas ainda hoje. Crítias transcreve as 
informações recebidas pelo testemunho de seu avô, que havia ouvido falar 
da Atlântida pelo filósofo Sólon. Na edição portuguesa da Universidade 
de Coimbra do “Timeu” e “Crítias”, dois comentários chamam a atenção 
acerca deste mito. Sobre a historicidade do mito da Atlântida, afirma o 
tradutor Rodolfo Lopes:

A hipótese histórica foi a primeira a ser 
ensaiada. Segundo diz Proclo nos Comentários 
ao Timeu de Platão, Crantor (o precursor dos 
comentários aos diálogos de Platão) atribuía ao 
discurso de Crítias o estatuto de “história pura” 
(história psilê: 1.76.1). Decorrente deste arrojo 
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hermenêutico foi-se criando e consolidando a 
ideia de que a Atlântida existiria de fato em algum 
lugar. Sobretudo a partir dos Descobrimentos 
portugueses e espanhóis dos séculos XV e XVI, 
surgiram variadíssimas tentativas de identificar 
geograficamente o território. No entanto, o 
único resultado que todas essas demandas 
(mais ou menos científicas) obtiveram foi uma 
disparidade de opiniões tal que tornou qualquer 
ponto do globo passível de ser identificado com 
a ilha (PLATÃO, 2011, p.55).

A segunda hipótese: 

[...] de acordo com a qual toda a narrativa foi 
integralmente inventada por Platão, é aquela 
que teve menos aceitação durante a Antiguidade. 
Na verdade, restou apenas uma referência que 
apontava neste sentido: na Geografia, Estrabão 
cita em duas ocasiões (2.3.6; 13.1.36) a sentença 
“o poeta que a forjou fê-la desaparecer”; na 
primeira não explicita a sua autoria, e na 
segunda aponta Aristóteles, o qual nunca refere 
a Atlântida em nenhum dos textos conservados. 
Em segundo lugar, porque esta orientação não 
se compatibiliza com a intenção do narrador 
que insiste em classificar o seu discurso como 
histórico. Se o primeiro aspecto não permite 
concluir rigorosamente nada, pois apenas 
constata uma evidência, já o segundo será mais 
difícil justificar (PLATÃO, 2011. p.56).

A narrativa da Atlântida, histórica ou ficcional, é uma discussão à parte. 
O que interessa neste trabalho é o modo como esse mito foi inserido e 
continua no imaginário popular, seja por meio dos livros, seja por meio de 
filmes. É essa permanência que intriga e gera questionamentos. 
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No “Timeu”, assim se refere Platão à Atlântida:

Nesta ilha, a Atlântida, havia uma enorme 
confederação de reis com uma autoridade 
admirável que dominava toda a ilha, bem 
como várias outras ilhas e algumas partes do 
continente; além desses, dominavam ainda 
alguns locais aquém da desembocadura: desde 
a Líbia ao Egito e, na Europa, até à Tirrénia. Esta 
potência tentou, toda unida, escravizar com 
uma só ofensiva toda a vossa região, a nossa e 
também todos os locais aquém do estreito. Foi 
nessa altura, ó Sólon, que, pela valentia e pela 
força, se revelou a todos os homens o poderio 
da vossa cidade, pois sobrepôs-se a todos em 
coragem e nas artes da guerra, quando liderou 
o exército grego e, depois, quando foi deixada à 
sua própria mercê, por força da desistência dos 
outros povos e correu riscos extremos. Mas veio 
a erigir o monumento da vitória ao dominar 
quem nos atacava; impediu que escravizassem, 
entre outros, quem nunca tinha sido escravizado, 
bem como todos os que habitavam aquém das 
Colunas de Héracles, e libertou-os a todos sem 
qualquer reserva. Posteriormente, por causa de 
um sismo incomensurável e de um dilúvio que 
sobreveio num só dia e numa noite terríveis, 
toda a vossa classe guerreira foi de uma só 
vez engolida pela terra, e a ilha da Atlântida 
desapareceu da mesma maneira, afundada 
no mar. É por isso que nesse local o oceano é 
intransitável e imperscrutável, em virtude da 
lama que aí existe em grande quantidade e da 
pouca profundidade provocada pela ilha que 
submergiu (PLATÃO, 2011, p.88-89).
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O que faz uma narrativa mítica permanecer no imaginário popular 
por tanto tempo e ainda continuar provocando as buscas por restos 
arqueológicos que confirmem a existência de algo supostamente criado 
artificialmente na elaboração textual? Talvez a resposta esteja na busca 
humana por transcender a materialidade e se aconchegar em lugares 
insólitos literariamente arquitetados.

Outro mito que se impõe e perpassa o tempo diz respeito às Amazonas. 
Por que as insólitas habitantes de uma região fantástica e guerreira 
continuam a movimentar mentes e exploradores? 

Sobre o mito das Amazonas, Magasich-Airola e Beer (2000) dedicam 
um bom número de páginas para mostrar como a colonização da região 
sul americana, hoje denominada Amazônia, foi profundamente marcada 
pela busca pelas terras das indomáveis guerreiras que são descritas por 
Heródoto bem antes do início da era cristã. Dizem os autores:

No século VI antes de nossa era, o historiador 
grego Heródoto relata em suas histórias uma 
lenda que atravessará os milênios e penetrará 
em vários continentes: nas margens do 
Thermodon, perto do mar Negro, viviam tribos 
de mulheres guerreiras, as Amazonas, que 
tinham invadido uma grande parte do Oriente 
Próximo, apoderando-se de Éfeso, Esmirna, 
Pafos e outras cidades. Desde então, a imagem 
das ferozes damas ocupa um lugar importante no 
imaginário coletivo de vários povos. O elemento 
aquático está sempre presente e se manifesta 
sob a forma de um poderoso rio ou braço de mar, 
que presumivelmente marca a fronteira entre o 
território feminino e o dos homens (MAGASICH-
AIROLA & BEER, 2000, p. 156).

O denominado “imaginário coletivo de vários povos” fez com que a 
fantasia descrita por esta antiga narrativa chegasse até as terras brasileiras 
nomeando o rio e o Estado, o que provoca ainda a mente das pessoas. Não 
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é raro pessoas adentrando o rio e a floresta em busca do território das 
Amazonas. E assim, seguindo a tradição, insólitos exploradores ainda 
continuam em busca das damas guerreiras que organizaram a sociedade 
que tem como referência a exclusividade feminina. Essa sociedade 
feminina, das Amazonas, afirmam os autores, tem no mito Kaxuiana uma 
narrativa interessante:

Ao subir o Nhamundá por cerca de 300 
quilômetros, ele encontrou um chefe dos índios 
Kaxuianas, que lhe contou a criação do mundo: 
sua tribo descende de um grupo de mulheres 
que se afastaram de suas famílias para viverem 
sozinhas na montanha. Elas fundaram a tribo 
dos kaxuianas que, depois de dispersar-se, deu 
origem a todas as tribos da Amazônia e, por 
extensão, a toda a humanidade (MAGASICH-
AIROLA & BEER, 2000, p. 192).

Esse mito das Amazonas viaja no tempo e é tema de ficções diversas; 
ganhou variações em vários continentes, de modo que chegou até os dias 
de hoje e constitui, de certa forma, uma contrapartida ao predomínio do 
masculino na sociedade ocidental.

Em termos de fundamentação histórica, os mitos da Atlântida e das 
Amazonas deixam entrever a presença e a importância deste tipo de 
narrativa para a sociedade ocidental e sua expansão, e também se percebe 
o quanto se faz presente no cotidiano da sociedade atual.

Tentando mais uma amarração, como a narrativa regionalista faz uso 
do recurso narrativo-mítico? Há alguma perspectiva que pode ajudar a 
percepção de que alguns autores fizeram uso deste recurso.

ANimAiS NA ObRA dE máRiO PALméRiO E guimARÃES ROSA: 
iNSóLiTA PRESENÇA dE miTOS bRASiLEiROS?

O homem é um bicho esmochado, 
que não devia haver 
(ROSA, p.270).
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A partir da perspectiva das personagens de Vila dos Confins, obra 
literária de Mário Palmério, buscamos estabelecer a relação entre mito 
e narrativa neste autor regionalista brasileiro. Sendo Vila dos Confins 
uma obra de cunho regionalista, cabe o questionamento: o que há de 
insólito nessas personagens incomuns que ganham características muito 
peculiares na literatura regionalista?

A narrativa é marcada por uma “dose” de fantástico, de misterioso, 
justamente aquilo que dá a ela sua aura. A marca do narrador é, pois, sempre 
impressa naquilo que é narrado. Essa marca é, na obra, o correspondente 
à sua originalidade, seu elo entre o arquetípico e sua realização no real. 
A discussão em Benjamin é sobre o que se perde na obra de arte quando 
de sua reprodutibilidade, mas aqui neste artigo apenas busca-se entender 
que na narrativa há essa aura que torna o narrado algo original e que torna 
possível compartilhar um conhecimento, um saber.

A aura é definida no ensaio A Obra de Arte na 
Era de sua Reprodutibilidade Técnica, de Walter 
Benjamin, como “uma figura singular, composta 
de elementos espaciais e temporais: a aparição 
única de uma coisa distante, por mais perto que 
ela esteja”. “Idêntica à sua inserção no contexto da 
tradição, (...) algo de muito vivo e extremamente 
variável”. A aura é o “aqui e o agora” da obra de 
arte, seu invólucro, sua marca distintiva, sua 
digital (BENJAMIN, 1987, p.170-171).

O que interessa aqui é o fato de que dentro da narrativa está algo que 
surpreende pelo que ela traz em si mesma, um saber, um ensinamento, 
uma sabedoria. 

A narrativa de Mário Palmério, em Vila dos Confins, faz menção e dedica 
algumas partes do livro a personagens como o galo, o urubu, um boi e uma 
cobra sucuri. Os animais da Vila estão associados a algum simbolismo? 
Mário Palmério ensina a sabedoria por meio de suas narrativas, como nos 
lembra Benjamin:
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O narrador figura entre os mestres e os sábios. 
Ele sabe dar conselhos: não para alguns casos, 
como o provérbio, mas para muitos casos, como 
o sábio. Pois pode recorrer ao acervo de toda 
uma vida (uma vida que não inclui apenas a 
própria experiência, mas em grande parte a 
experiência alheia. O narrador assimila à sua 
substância mais íntima aquilo que sabe por 
ouvir dizer). Seu dom é poder contar sua vida; 
sua dignidade é contá-la inteira. O narrador é 
o homem que poder deixar a luz tênue de sua 
narração consumir completamente a mecha de 
sua vida (BENJAMIN, 1994, p. 221).

Também João Guimarães Rosa dedica uma parte de Sagarana ao 
Burrinho Pedrês. Neste conto, a perspicácia e experiência de vida são 
características deste animal tão comum no dia a dia do povo do sertão 
brasileiro, sendo muito comum o ditado popular segundo o qual “um 
burro só entra em lugares de onde tem certeza de que consegue sair. Caso 
contrário não entra”. Assim, bois, cavalos e mulas integram o universo 
ficcional de Guimarães Rosa.

Sagarana, de Guimarães Rosa, apresenta também o conto Conversa 
de Bois, no qual se faz uma prolongada discussão acerca do humano e 
do animal e suas consequências. O ser humano é visto como racional e 
cheio de problemas devido à racionalidade. Os bois conversam e dialogam 
acerca das razões da infelicidade humana.

Benjamim coloca em discussão a figura do narrador e do conselho 
como elementos da narrativa, elementos que se perderam dando lugar 
ao romance moderno. Assim, perguntamos o porquê de Guimarães Rosa 
colocar na boca de bois um discurso questionador do modo humano de 
viver. No discurso dos bois de Rosa está presente um discurso enviesado 
de razão e intuição. Segundo o próprio Rosa:

[...] quer se queira quer não, o homem não é 
composto apenas de cérebro. Eu diria mesmo, 
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que para a maioria das pessoas, e não me 
excetuo, o cérebro tem pouca importância no 
decorrer da vida. O contrário seria terrível: 
a vida ficaria limitada a uma única operação 
matemática, que não necessita da aventura 
do desconhecido e inconsciente, nem do 
irracional. Mas cada conta, segundo as regras 
da matemática, tem seu resultado. Essas regras 
não valem para o homem, a não ser que não 
se creia na sua ressurreição e no infinito. Eu 
creio firmemente. Por isso também espero 
uma literatura tão ilógica quanto a minha, que 
transforme o cosmo num sertão no qual a única 
realidade seja o inacreditável. (ROSA Apud 
COUTINHO, 1983, p. 93).

É nesta perspectiva que Rosa torna o boi Rodapião um lógico formal: 
“Cada dia boi Rodapião falava uma coisa mais difícil pra nós bois. Desse 
jeito: - Todo boi é bicho. Nós todos somos bois. Então, nós todos somos 
bichos!” (ROSA, 1951, p. 284). O boi Rodapião põe-se a fazer silogismo como 
se fosse um Aristóteles do sertão em forma animal tecendo comentários a 
seus pares de canga. Trata-se se de um boi bem argumentativo e que usa da 
argumentação filosófica para convencer seus companheiros de trabalho:

– Podemos pensar como o homem e como 
os bois. Mas é melhor não pensar como o 
homem... -É porque temos de viver perto do 
homem, temos de trabalhar...Como os homens...
Por que é que tivemos de aprender a pensar? 
-É engraçado: podemos espiar os homens, os 
bois outros... -Pior, pior...Começamos a olhar o 
medo...o medo grande e a pressa...O medo é uma 
pressa que vem de todos os lados, uma pressa 
sem caminho...É ruim ser boi de carro. É ruim 
viver perto dos homens...As coisas ruins são do 
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homem: tristeza, fome, calor – tudo pensado é 
pior... (ROSA, 1951, p. 273).

Com o boi Rodapião ninguém podia. Em se tratando de docência, ele 
se colocava como modelo a ser observado como meio de se chegar à sua 
verdade. Era já quase que um homem: 

– Comigo, na mesma canga, prenderam o boi 
Rodapião... Chegou e quis espiar tudo, farejar 
e conhecer... Era tão esperto e tão estúrdio, 
que ninguém não podia com ele... Acho que 
tinha vivido muito tempo perto dos homens, 
longe de nós, outros bois... E ele não era capaz 
de fechar os olhos p’ra caminhar... (...) Disse, 
logo: - Vocês não sabem o que é importante... 
Se vocês puserem atenção no que eu faço e no 
que eu falo, vocês vão aprendendo o que é que é 
importante... – Mas, por essas palavras mesmas, 
nós já começamos a ver que ele tinha ficado 
quase como um homem, meio maluco, pois não 
[...] (ROSA, 1951, p. 281).

Tinha inclusive os meios mentais para facilitar a lide da vida sertaneja 
visando aos melhores modos de tornar a vida bovina melhor, quase que 
humana:

– Nós temos de pastar o capim, e depois beber 
água... Invés de ficar pastando o capim num lugar 
só em volta, longe do córrego, p’ra depois ir beber 
e voltar, é melhor a gente começar de longe, e ir 
pastando e caminhando, devagar, sempre em 
frente... Quando a gente tiver sede, já chegou 
bem na beira d’água, no lugar de beber; e assim a 
gente não cansa e tem folga p’ra se poder comer 
mais! - E ele foi logo fazendo assim, do jeito como 
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tinham falado; mas nós nem podíamos pensar 
em fazer que nem ele. Porque a gente come o 
capim cada vez, onde o capinzal leva as patas e a 
boca da gente [...] (ROSA, 1951, p. 283).

O boi Rodapião entende que o pensamento bovino é diferenciado do 
pensamento humano e que estar perto dos bois é ir tomando sua forma:

– Que é o que está dizendo o boi Dançador? - 
Que nós, os bois-de-carro, temos de obedecer 
ao homem, às vezes... - O homem não sabe. 
- O bezerro de homem não sabe... O nosso 
pensamento de bois é grande e quieto... Tem 
o céu e o canto do carro... O homem caminha 
por fora. No nosso mato-escuro não há dentro 
e nem fora... - É como o dia e a noite... O dia é 
barulhento, apressado... A noite é enorme... - O 
bezerro-de-homem sabe mais, às vezes... Ele 
vive muito perto de nós, e ainda é bezerro... Tem 
horas em que ele fica ainda mais perto de nós... 
Quando está meio dormindo, pensa quase como 
nós bois... Ele está lá adiante, e de repente vem 
até aqui... Se encosta em nós, no escuro... No 
mato-escuro-de-todos-os-bois... Tenho medo de 
que ele entenda a nossa conversa...- É como o dia 
e a noite... A noite é enorme (ROSA, 1951, p. 295).

A racionalidade do boi Rodapião o torna quase que uma liderança 
sindical a buscar facilidades para seus companheiros de luta:

O bebedouro fica longe, - disse o boi Rodapião. 
– Cansa muito ir até lá,p’ra beber... Vou pensa 
um jeito qualquer, mais fácil...” ... “Mas boi 
Rodapião  foi espiando tudo, sério, e falando: - 
Em todo lugar onde tem árvores juntas, mato 
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comprido, tem água. Lá em riba, quase no topo 
do morro, estou vendo árvores, um comprido de 
mato. Naquele ponto tem água” – E ficou todo 
imponente, e falou grosso: Vou pastar é lá, onde 
tem aguada perto do capim, na grota fresca [...] 
(ROSA, 1951, p. 288-289).

Este sábio boi de Guimarães Rosa conclui dizendo que:

Eu sempre falo: p’ra carrear fazendo zoeira, e 
dando ferroadas, e gritando, todo-o-mundo é 
fácil... Mas não tem muita gente capaz de saber 
falar o gado direito, nem determinar o coice na 
descida, nem espertar a guia e zelar a contra-
guia na subida, nem fazer um colo bem feito, 
nem repartir o movimento com lição (ROSA, 
1951, p. 290).

Outro expoente da literatura regionalista, Graciliano Ramos em seu 
Vidas Secas, dedica toda uma sequência de páginas à cadela Baleia, que 
acaba por tornar-se figura marcante ao longo da narrativa, não obstante 
tratar-se de um animal muito comum em lares de pessoas pobres e trazer 
o estigma de não ter raça considerada de qualidade.

Em Mário Palmério há um diferencial no que se refere a este tipo de 
personagem; os animais de Vila dos Confins pensam, raciocinam e tomam 
decisões que são parte de seu estratagema de sobrevivência. É o caso 
do urubu e da cobra sucuri que têm na paciência seu fator decisivo no 
sentido de livrar-se dos perigos que correm. Estes bichos tomam decisões 
procurando evitar o máximo de esforço que puderem. 

Ao se utilizar destes elementos, Mário Palmério liga as tradições populares 
acerca destes animais, o galo, o urubu, a cobra sucuri e o boi, e torna literário 
um jeito de se relacionar com a natureza. Natureza, animais e seres humanos 
interagem. Mário Palmério mostra que as qualidades dos animais são, de 
certa forma, apropriadas pelas pessoas. A urgência, a esperteza e a força 
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representada nestes animais revelam-se, nos seres humanos, um recurso 
para controlar e tirar proveito em vista da própria existência.

O exemplo que Mário Palmério destaca é o insólito urubu, com hábitos 
muito peculiares: “Pode ser honesto um bicho dessa categoria? É a criação 
do capeta ou não é?”. De posse do texto, o leitor percebe que o autor deixa 
explícito que esta ave é perspicaz e toma atitudes sábias com relação a 
tudo que envolve seu modo de viver:

Não há bicho mais velhaco do que o urubu 
roceiro, morador em zona de criação, mal-
acostumado pelo daninho vício de comer umbigo 
de bezerro recém-parido. Lá está o peste, de 
plantão. Refestelando que só ele, no galho alto 
do pé de angico esquecido no meio do pasto. 
Passa homem, passa mulher e menino, passa 
boi, cavaleiro passa. A gente dobra o corpo, deita 
mão em pedra. O urubu raciocina; mede o mal-
inclinado do passante, calcula o tamanho e o peso 
da pedra, adivinha até onde pode chegar aquele 
meio quilo de maldade. Pensa, pensa e repensa 
ligeiro, e continua pousado do mesmíssimo jeito. 
A cabo-verde alça vôo, zunindo, e vai bater no 
tronco do pé de angico, dois metros abaixo do 
alvo: beleza de tinido faz a pedrada, que o pau 
é seco, rijo, ocado pelo fogo, por isso mesmo 
sonoro também. Há tipos que respondem com 
fedorento arroto de desprezo. Outros, porém, mal 
abrem o bico em bocejo de pouco caso e repegam 
no cochilo: soneca matreira, que estão mas é de 
olho fechado de mentira, tomando nota de tudo 
quanto acontece de importante pela redondeza. 
A gente grita, xinga, sapateia, se desespera e 
berra os mais feios palavrões. Que o quê! Urubu 
nem cheirou nem fedeu. E continua quentando 
sol, vigiando a vaca chegadinha no amojo que, 
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mais hora menos hora, solta a cria ainda boba 
do susto do rapado Jaraguá do pastinho-de-
bezerro”. O fazendeiro busca em casa a fogo-
central e volta ao pasto, disposto a acabar com 
a maldita assombração. Do alto do pau, o urubu 
pombeia a providência. E, quando o enjerizado 
aponta na porteira do curral, longe ainda, mas 
de espingarda na mão, o urubu galeia as juntas 
das pernas engomadas de piche, estica as asas 
de picumã, e demuda de pouso. Comigo não, 
violão! De pau-de-fogo não não, Seu Bastião!(sic) 
(PALMÉRIO, 1997, p. 185-187).

O urubu que na tradição popular é o violeiro na festa no céu, é um bicho 
que evita o esforço no voo aproveitando a força dos ventos. Além disso, está 
sempre em bandos, prefigurando o modo como os políticos profissionais 
praticam a politicagem em proveito próprio. Partindo do pressuposto de 
que o narrador “[...] sempre tem, direta ou indiretamente, um propósito 
definido” (BENJAMIM, 1994, p. 210), se guiado pelos instintos, o homem 
pode se animalizar? Rosa e Palmério são narradores que têm um espaço 
dentro da literatura brasileira. Seus propósitos, ao colocar animais em 
suas narrativas, remontam aos mitos ou são metáforas de um processo 
que pode levar os seres humanos a perderem sua característica principal 
dentro do reino animal: serem humanos a partir do seu intelecto?

CONSidERAÇõES fiNAiS

O que leva as pessoas nos dias de hoje a se interessarem por mitos? São 
variadas as publicações dos escritos de Hesíodo, Homero, Platão, Ésquilo 
e outros que têm suas obras fundadas nos mitos gregos. Se estes livros 
existem e estão disponibilizados ao grande público, é porque existem os 
que os procuram como forma de acesso a saberes que ainda se dão como 
importantes para a vida acadêmica e social.

Não só a indústria do livro, mas também o cinema faz intenso uso dos 
heróis, semideuses e deuses da mitologia para realizarem suas obras. Isso 
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parece demonstrar que a mitologia é uma presença certa na cultura em 
geral, seja como narrativa explicativa, seja como forma de entretenimento 
para as pessoas que demandam este tipo de leitura. 

Assim, mito e narrativa se entrelaçam no modo de pensar das pessoas 
que buscam na leitura uma forma para dar vazão ao imaginário mítico, 
e assim explicar a realidade de acordo com a forma narrativa, sem se 
prender à frieza da explicação científica quantificada e mensurada em 
dados estatísticos. Talvez esteja aí a explicação para a demanda em leitura 
e produção textual que tem no mito sua fonte de inspiração.
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imAgENS dO dESCENTRAmENTO Em SOPhiA dE 
mELLO bREyNER ANdRESEN

Juliana de Souza Gomes Nogueira1

“Nenhuma droga me embriagou 
me escondeu me protegeu
O Dionysos que dança comigo na 
vaga não se vende em nenhum
[mercado negro
Mas cresce como flor daqueles 
cujo ser
Sem cessar se busca e se perde se 
desune e se reúne
E esta é a dança do ser”
(ANDRESEN, 2011, p. 579)

Quando, no poema “Desde a orla do mar”, o lirismo poético de Sophia 
de Mello Breyner Andresen (2010, p. 20) diz: “Caminhei para Delphos/ 
Porque acreditei que o mundo era sagrado/ E tinha um centro/ Que 
duas águias definem no bronze de um vôo imóvel e pesado”, os verbos no 
passado tensionam o desejo de busca de verdade pelo homem, ao colocar 
em outro tempo a crença na centralização do sagrado. Contudo, esta era a 
vontade de Platão: que o homem, notadamente o filósofo, se esforçasse para 
reconhecer a verdade. Por este motivo, a memória, para o pensador grego, 
estava sempre relacionada a uma recuperação substancial e imutável, 
própria daqueles que se voltam para o conhecimento emanado de alguma 
luz transcendente. Ser dotado de memória, no sentido platônico, seria, 
portanto, ter a capacidade para revelar a essência eterna e una das coisas.

1 Professora de Língua Portuguesa e Produção Textual do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). Doutoranda em literatura e cultura pela 
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestre em literatura e diversidade cultural pela 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Licenciada em Letras Vernáculas, pela 
UEFS. Pesquisadora do grupo de estudos literários contemporâneos (GELC). Endereço 
eletrônico: julllyagomes@hotmail.com.
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Sabe-se que há uma distância temporal enorme entre a fala do filósofo 
grego e o texto aqui estudado. Mas não é por acaso que a voz lírica 
andresiana começa por dizer que caminhou para “Delphos”, tensionando 
o passado. Na contemporaneidade, os poetas, inspirados na analogia e na 
ironia, como observou Octavio Paz (1984), apresentam uma visão bem 
diferente no tocante ao papel e à natureza da memória.

No texto de Andresen, o título da seção a que o fragmento poético 
(citado inicialmente) pertence, “Delphica”, anuncia a voz lírica que se 
coloca na releitura do discurso filosófico como sujeito da ação de pensar a 
condição insegura, posto que imprevisível, do humano perante o discurso 
da fixidez ocidental falogocêntrica. Essa fala é feminina e atravessa, no 
poema, o pensamento hierárquico das ideias, questionando as bases de 
sustentação do edifício metafísico erigido pela filosofia ocidental, tal como 
se afigura na imagem desse pensamento construída por Jacques Derrida 
(2011), no texto em que o autor questiona a noção de estrutura centrada, 
“A estrutura, o signo e o jogo no discurso das ciências humanas”.

Essa voz recria, no poema, o clima de incerteza que vivencia o homem da 
modernidade tardia – na terminologia de Hans Ulrich Gumbrecht (1998), 
em Modernização dos sentidos, sujeito que põe os pés num solo cujas bases 
encontram-se “completamente” minadas pela paradoxal arquitetura sempre 
a desabar das ondas, como se lê no poema (ANDRESEN, 2010, p. 20): 

Desde a orla do mar
Onde tudo começou intacto no primeiro dia de mim
Desde a orla do mar
Onde vi na areia as pegadas triangulares das gaivotas
Enquanto o céu cego de luz bebia o ângulo do seu vôo
Onde amei com êxtase a cor o peso e a forma 
necessária das conchas

Onde vi desabar ininterruptamente a 
arquitetura das ondas
E nadei de olhos abertos na transparência das águas
Para reconhecer a anêmona a rocha o búzio a medusa
Para fundar no sal e na pedra o eixo recto
Da construção possível
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Desde a sombra do bosque
Onde se ergueu o espanto e o não-nome da 
primeira noite
E onde aceitei em meu ser o eco e a dança da 
consciência múltipla

Desde a sombra do bosque desde a orla do mar

Caminhei para Delphos
Porque acreditei que o mundo era sagrado
E tinha um centro
Que duas águias definem no bronze de um vôo 
imóvel e pesado 

Porém quando cheguei o palácio jazia disperso 
e destruído
As águias tinham-se ocultado no lugar da 
sombra mais antiga
A língua torceu-se na boca de Sibila
A água que primeiro eu escutei já não se ouvia

Só Antinoos mostrou seu corpo assombrado
Seu nocturno meio-dia

(Delphos, maio de 1970)

Da orla – espaço ambíguo, limite entre o oceano e o continente – a voz 
lírica se coloca para narrar seu aparecimento, a cena de seu “primeiro 
dia”. Porém a escolha da preposição “desde”, no início do poema, assinala 
a ideia de afastamento espacial e temporal desse lugar, também reforçada 
pelos verbos no passado (“começou”, “vi”, “bebia”, “amei”), que negam a 
manutenção de um estado original, ao mesmo tempo em que evidenciam 
o caráter rememorador do texto. 

Uma forma de entender esse “primeiro dia” seria, numa primeira 
leitura, perceber na palavra “intacto” um registro de pureza, uma busca 
pela semelhança com o modelo, reforçada pela ideia de reconhecimento 
presente nos versos da segunda estrofe.  No entanto, a visão da voz lírica 
“começa” por baixo, subvertendo a hierarquia platônica, ao traçar o triângulo 
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no plano horizontal, quando, na areia, vê “as pegadas triangulares das 
gaivotas”. Daí se poder inserir os pensamentos do autor de A República num 
momento singular da formação de uma tradição que vem a ser repensada, 
na linguagem poética, pelo esboçar de um céu que, bebendo o ângulo do voo 
das gaivotas, anula, pela invisibilidade do traçado desse ângulo, a presença 
de um centro e a própria primazia da luz, dentre o conjunto dos elementos 
formadores da vida (quiçá, da própria racionalidade).

O excesso de luz provoca a cegueira. O abuso da claridade foge ao 
equilíbrio, por provocar a invisibilidade das formas. A voz lírica, então, 
aceita a “sombra” (símbolo do inconsciente) em seu ser, como parte do 
processo de descentramento que encena. O centro, porquanto entidade 
metafísica, possui valor absoluto e independe das contingências do todo 
(DERRIDA, 2011). Ele dirige o olhar, guiando-o pela fala platônica à 
verdade – esse exagero de luz –, enquanto que a visão que olha para baixo, 
para a concretude das pegadas do animal na areia, nada aprende, segundo 
advertência do próprio Platão:

Não posso convencer-me de que haja outro 
conhecimento capaz de dirigir a alma para cima 
além daquele que se ocupa com o ser e o invisível. 
Mas se é alguma coisa sensível que se deseja 
estudar, quer seja olhada de baixo para cima com 
a boca aberta, quer de cima para baixo, piscando 
a todo instante, nego que se possa aprender 
seja o que for. Não há ciência dessas coisas; em 
semelhantes casos, a alma não olha para cima, 
mas para baixo, quer nade quem a estuda, quer 
se deite de costas, tanto em terra como no mar. 
(PLATÃO, 2002, p. 340. Grifo nosso)

Pelo fragmento citado, o diálogo entre o texto poético andresiano 
e o platônico se torna ainda mais evidente. É claro que, diferentemente 
da linguagem poética em jogo com a encenação e a ficcionalização do eu 
que se descentra, Platão estava preocupado com a ordem e a definição 
da verdade; apreendidas para ele somente pela razão e pela inteligência 
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– simbolizadas pela Luz. Neste processo, por conseguinte, não caberia 
a valorização do olhar, muito menos do olhar artístico, “produtor de 
simulacros”, “imitador de aparências”, “criador de ilusões”, “a três pontos” 
afastado do “real”, como se nota no “Livro X”, de A República. De outro 
modo, o indivíduo da modernidade tardia, contexto em que se insere 
Sophia Andresen, vive experiências que o levam ao aguçamento da visão. 
Erich Auerbach, em Mimesis, acompanha esse trajeto, pondo em destaque 
trechos de obras consideradas representativas da mudança no modo de 
representação ocidental.

Historicamente, o modo como o homem compreende a vida e a 
representa sofreu profundas transformações ao longo dos tempos. Do 
olhar do homem medieval, fraco perante o modelo cristão de divino 
transcendente, para o homem do renascimento, descobridor de novos 
mundos (como o português que se defrontou com “um excesso de saber e 
um excesso de real” – consoante Francisco Ferreira de Lima (LIMA, 2004, p. 
126), em “Os atropelos do olhar: Caminha e as maravilhas de Santa Cruz”), 
houve muitas transformações. Algumas delas culminaram na Revolução 
Industrial, com o trem a vapor, propiciando ao olhar mais espaço em 
menos tempo; com a energia elétrica a ampliar as possibilidades de 
criação, e com a memória inscrita na fotografia.

Além disso, o homem do século XX se viu aterrorizado frente aos 
campos de concentração e à bomba atômica, vivenciando em fins do século 
a simultaneidade temporal – relatada por Gumbrecht (1998) – fortemente 
intensificada pelos avanços dos meios de comunicação e transporte. 
Enfim, muitas transformações imputaram, ao olhar humano, novas formas 
de descortinar o mundo e a si mesmo como parte integrante deste mundo. 
Todos esses processos culminam na definição da modernidade como 
potência do simulacro, segundo Gilles Deleuze (1998), em total desacordo 
com a visão platônica pautada no modelo e na desvalorização do simulacro 
– apresentado como “cópias fantasmas”. 

Nesse momento inaugural do poema em que o eu lírico revela ter se 
entregado à celebração da natureza em volta, amando “com êxtase a cor 
o peso e a forma necessária das conchas”, a visão se torna arrebatadora. A 
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não separação das palavras, no verso, fortalece essa ideia. O diálogo com 
o pensamento grego antigo também reforçará a ideia de que a natureza 
se encontra representada, no poema, como epifania. Esse termo quer 
dizer revelação, mas tão somente no sentido expresso por Nietzsche, 
quando fala sobre os deuses gregos: “Aqui nada há que lembre ascese, 
espiritualidade e dever, aqui só fala uma opulenta e triunfante existência, 
onde tudo o que se faz presente é divinizado, não importando que seja 
bom ou mau” (NIETZSCHE, 2007, p. 32-33).

Dizer que Sophia Andresen exalta a natureza e a vida em seus textos 
é diferente de igualar a percepção da poeta com a apreensão mítica do 
período pré-socrático, quando o encanto com o mundo fazia com que na 
pessoa “o mundo inteiro se afogasse”, conforme salienta Ernst Cassirer, em 
Linguagem e mito: 

Com a máxima energia, o eu está voltado para 
este único objeto, vive nele e perde-se em sua 
esfera. Aqui reina, por conseguinte, em vez do 
alargamento da percepção, o seu mais extremo 
estreitamento; em lugar de uma expansão que 
poderia conduzi-la sempre a novas esferas 
do ser, vemos o impulso para a concentração; 
em lugar de sua distribuição extensiva, sua 
compreensão intensiva. Nesta reunião de todas 
as forças em um só ponto reside o pré-requisito 
de todo pensar mítico e de toda informação 
mítica. (CASSIRER, 2011, p. 52-53)

A poesia de Andresen não realiza essa concentração mítica, uma vez 
que não procura imitá-la, nem, simplesmente, negá-la, porém assumir a 
crítica como forma de memória. Quando se observa o poema em análise, 
por exemplo, percebe-se como a voz lírica torna coletiva a caminhada 
para “Delphos”. Além disso, há que se considerar a força de expansão dos 
símbolos que Andresen elege em suas poesias. A orla, o mar, as ruínas, 
a exemplo, são símbolos que dialogam tanto com a história nacional 
portuguesa quanto com a história da humanidade.
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Para Platão, o olhar deslumbrado, em êxtase – como o dionisíaco – 
impediria o homem de ver os objetos em sua essencialidade. Por isso, para ele,

O poeta imitador instaura na alma de cada 
indivíduo um mau governo, lisonjeando a 
parte irracional, que não distingue entre o que 
é maior e o que é menor, mas julga, acerca das 
mesmas coisas, ora que são grandes, ora que são 
pequenas, que está sempre a forjar fantasias, a 
uma enorme distância da realidade. (PLATÃO, 
2002, p. 304)

Platão fala contra as mudanças, como a que a voz lírica intenta em seus 
deslocamentos. Nesse diálogo com o texto clássico, pelo olhar que afirma 
a divergência e o descentramento, “intacto”, provavelmente, refira-se, no 
poema em análise, a capacidade que têm as coisas de serem mais que 
simplesmente coisas determinadas por um a priori substancial; quando 
o “olhar inaugural” sobre o mundo, como o da criança, por exemplo, vê 
sempre em tudo a possibilidade de algo mais; quando a vida está como 
potência e não aceita as classificações moralistas. 

Potência de vida se opõe a vontade do verdadeiro (vista na fala de Platão 
por intermédio de Sócrates) como impotência da vontade de criar, segundo 
Nietzsche, em Vontade de potência: “a vontade do verdadeiro é apenas o 
desejo de um mundo em que tudo seja durável” (NIETZSCHE, 2011, p. 
362), impedindo que se chegue a “novas esferas do ser” (CASSIRER, 2011, 
p. 52). Na descoberta de um mundo em ruínas, a durabilidade é posta fora 
de questão: “o palácio jazia disperso e destruído”; a única arquitetura é 
a das ondas: ininterruptamente a desabar. A voz lírica agrega à sensação 
de continuidade (ininterruptamente) a de mobilidade das estruturas 
(arquitetura das ondas), provocando no leitor uma inquietação acerca do 
sentido da existência, na medida em que faz com que o leitor se depare 
com um sentimento nostálgico cujo adverbio “Só” (da última estrofe) 
reforça, em meio ao cenário caótico descrito ao final da composição. 

Parece que as coisas voltam a ser divinizadas, pela visão em êxtase, 
para que essa triunfante existência possa ser notada em seu caráter 
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“real”, diferindo do ideal platônico. O divino, portanto, não é, no poema, 
a transcendência, o elevado. Mas o caráter sagrado que – como uma 
dimensão da vida – manifesta-se por diferentes formas. Por tudo isso, não 
se pode tomar a busca “de olhos abertos na transparência das águas” para 
“reconhecer a anêmona a rocha o búzio a medusa”, como reconhecimento 
da verdade absoluta do ser. Deve-se, portanto, pensar na diferença entre 
a Grécia platônica – filosófica, logocêntrica, onde a natureza é metafísica e 
transcendental – e a pré-socrática, mítica, onde a natureza é sagrada, mas 
também imanente, pois os deuses são humanos superiores. 

Isto porque, se por um lado, se pode tomar a palavra “reconhecer” 
na acepção de identificar, isto é, entender que alguém ou alguma coisa 
é o mesmo que era; mais ainda pode-se percebê-la em sua relação 
com a dimensão sagrada das coisas que a escrita de Andresen salienta, 
procurando diminuir a distância entre o sujeito e o mundo circundante, 
ao retomar da visão mitológica pré-socrática a exaltação da natureza, sem 
perder de vista o caráter irônico-analógico de sua poesia.  Até porque o 
sagrado, diz Octavio Paz (1982), em O arco e a lira, não é um objeto, mas 
uma totalidade da qual o homem faz parte. Nesta perspectiva, reconhecer 
tais elementos não é conhecer-lhes em essência, mas faz parte de uma 
performatividade do sujeito que busca conhecer, participar da vida e 
produzi-la tal qual ela se apresenta, em sua “forma necessária” – para usar 
uma expressão do próprio poema. 

A ideia de que o “real” se oferece como algo novo, como descoberta, na 
poética de Sophia Andresen, fora pontuada por Luís Miguel Nava (2004), 
em texto cujo título (“As navegações de Sophia”) é bastante sugestivo. Esse 
nome evoca uma obra da autora (Navegações), ao mesmo tempo em que 
chama a atenção para o caráter metafórico de sua escrita; navegar é pôr-
se em movimento, é também pensar o papel da “errância” e da “deriva”. 
Nava ressalta que o diálogo com a temática dos “descobrimentos” permite 
pensar sobre “a intensidade com que as coisas se oferecem ao sentido” 
(2004, p. 176), mas também sobre a relevância que adquire a visão, com 
relação a outros sentidos, levando a união entre visão e dicção na poesia 
da escritora portuguesa:
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Essa aliança entre a dicção e a visão é reforçada 
por um processo, bastante comum na poesia 
clássica, através do qual se simula dar a ver, 
mostrar: trata-se, na realidade, de através do 
uso de advérbios como “aqui” ou “ali” fingir que 
o que se nomeia está ao alcance dos olhos tanto 
de quem fala ou escreve como de quem escuta 
ou lê: “Aqui desceram as âncoras escuras”, “Aqui 
viu o surgir em flor das ilhas/ Quem vindo pelo 
mar desceu ao sul”, “Ali vimos a veemência do 
visível”. (NAVA, 2004, p. 176) 

O poema em análise traz, notadamente, desde a primeira estrofe, a 
referência ao local, como uma presentificação da cena: “Desde a orla do 
mar/ onde tudo começou...”. Erich Auerbach, em Mimesis, fala sobre esse 
procedimento em Homero: “O que ele nos narra é sempre presente, e 
preenche completamente a cena e a consciência do leitor” (AUERBACH, 
2011, p. 3). Em Homero, o passado continua presente. Também em Os 
Lusíadas, de Camões, o local da partida para as navegações se inscreve 
como um referencial coletivo presente: “As armas e os Barões assinalados/ 
Que da Ocidental praia Lusitana” (CAMÕES, 1979, p. 29. Grifo nosso).

Em sua “Arte poética III”, Sophia Andresen (2011, p. 841) afirma que 
“a obra de outros artistas veio confirmar a objectividade” do seu “próprio 
olhar”: “Em Homero reconheci essa felicidade nua e inteira, esse esplendor 
da presença das coisas”. No caso da obra de Camões, o diálogo pode ser 
notado na obra de Sophia Andresen, sobretudo, pela presença do mar 
como símbolo das navegações e dos descobrimentos. Entretanto, o ritmo 
do poema de Andresen evolui, criando perspectivas dentro do próprio 
passado, trans-temporizando o tempo; o que só se tornou possível a partir 
do Renascimento, segundo Auerbach. Já para Homero,

Um tal processo subjetivo-perspectivista, que 
cria um primeiro e um segundo plano, de 
modo que o presente se abra na direção das 
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profundezas do passado, é totalmente estranho 
ao estilo homérico; ele só conhece o primeiro 
plano, só um presente uniformemente iluminado, 
uniformemente objetivo. (AUERBACH, 2011, p. 5)

Ainda que a poeta busque esse esplendor presente das coisas, sua 
consciência moderna deixa a tensão dessa busca transparecer no poema. 
A presença dos verbos no passado indica o caráter rememorador do texto 
em análise, numa mistura de tempos que vem a por em devir o próprio eu 
lírico. Este fato lança luz sobre a diferença que esta composição, presente 
em Dual, apresenta com as que Nava (2004, p. 175) analisa, de modo a 
chamar a escritora de uma “cronista às avessas”: “dado que o que em cada 
encontro se celebra é justamente a intensidade com que o real se furta à 
contingência histórica e se procede à abolição do tempo”.

Para Nava, Sophia Andresen leva a memória e o tempo a se extinguirem 
na poesia, porque é uma cronista “do que em cada momento há de inicial” 
(2004, p. 175). Em “Desde a orla do mar” há, sim, uma celebração intensa do 
“real” e do momento primeiro da voz lírica; contudo não se pode dizer que, 
na composição, tempo e memória sejam abolidos, uma vez que a voz poética 
se põe em diálogo com a história da formação do pensamento metafísico. 

Há que se pensar, portanto, no sentido da datação em “Desde a orla do 
mar” (“Delphos, maio de 1970”), na medida em que tal recurso sugere não só 
a influência que a história grega exerceu sobre a poetisa, impulsionando-a 
possivelmente a construção poética, como também aponta para o que 
Joaquim Manuel Magalhães chamou de trans-temporização do instante na 
obra de Sophia Andresen: 

O histórico liberta-se num outro histórico, 
o quotidiano magnetiza-se numa inter-
temporalidade mais vasta e o horizonte 
mais longínquo das origens culturais de uma 
civilização manifesta-se no transitório, ilumina 
o perecível, fala da transfiguração. A poesia 
fixa-se nesta relação de limite. (MAGALHÃES, 
1989, p. 63. Grifo nosso)
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É nesta relação de “limite”, no “entre” (“Desde a orla do mar” [...] 
“Desde a sombra do bosque”), que a poeta supera o histórico imediato, 
mas não extingue o histórico, dialogando com um vasto horizonte da 
cultura ocidental. Além disso, a autora termina por demonstrar o fascínio 
que exerceu e ainda exerce “a mais invejada espécie de gente até agora, a 
que mais seduziu para o viver”, como Nietzsche (2007, p. 11) destaca, em 
O nascimento da tragédia, a respeito dos gregos. 

Veja-se a respeito do diálogo com a história e o pensamento mítico 
que, no poema, tanto o sal como a pedra – elementos para a fundação 
do futuro – são símbolos ambíguos do sagrado: “Para fundar no sal e na 
pedra o eixo recto/ Da construção possível”. O sal tanto conserva, purifica, 
quanto corrói, amaldiçoa, transforma. Também a história, pela memória 
criativa do artista, sofre essa ação ambígua de tanto manter traços quanto 
construí-los. Portanto, como um phármakon, o símbolo “sal” é paradoxal 
e se aplica às transmutações físicas, morais e espirituais. Isso se nota 
tanto no pensamento cristão, através da Bíblia, quanto no universo 
pré-socrático: “Homero afirma seu caráter divino. Ele é empregado nos 
sacrifícios” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p. 798). 

De modo geral, a pedra pode ser bruta, andrógina e sacral, ou talhada, 
moldada pelo esforço humano; pode ainda apresentar várias formas e 
funcionar como instrumento com funções múltiplas em várias culturas. 
Na mitologia grega, as pedras eram “instrumentos indispensáveis da 
adivinhação, como mediadoras entre deus e o profeta. A sibila transportava 
consigo uma pedra e subia nela para dizer profecias” (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 2009, p. 700).  No pensamento cristão, o apóstolo Pedro 
é a Pedra que funda a Igreja. Daí se poder dizer que a perda da função 
reveladora da sibila também é a desmistificação desse elemento. 

Como a pedra, outros meios podem ser usados pelo homem na 
tentativa de prever o futuro e revelar o passado. Sabe-se, por exemplo, 
do caráter místico que adquiriu a medusa para o pensamento clássico e 
do caráter simbólico que tem o búzio para algumas culturas. Na relação 
com esses elementos, o homem foi forjando sua linguagem, sua forma de 
sacralizar a vida. Relembre-se o título da seção a que “Desde a orla do mar” 
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pertence: “Délphica”. Esta era uma das designações que a sibila recebia no 
templo de Apolo. Ironicamente, somente como poeta, porque sacraliza e 
dessacraliza, a um só tempo, se pode ser comparada a uma profetiza. Mas 
tão somente àquela que tem a língua dobrada e que, por este motivo, lida 
com o que não pode ser nomeado em seu estado original (o “não-nome”). 

Com a dessacralização da natureza a partir do fortalecimento da 
mentalidade cristã e a consequente centralização do sagrado na figura 
do Espírito Santo, os elementos da natureza perderam o caráter mágico 
que os ligava, de algum modo, aos homens na antiguidade clássica. A 
concentração do sagrado – ligada ao surgimento do sujeito cognoscente 
e ao fortalecimento da ideia de memória essencialista – caracterizou-se 
pela relação dialética do ser, fomentada pela quebra substancial da ligação 
entre os homens e as coisas. 

A retomada da concepção clássica pré-socrática, por outro lado, borra 
essas fronteiras. Se tudo é divino, as hierarquias lógicas não mais fazem 
sentido e o homem pode novamente sentir-se mais divino porque mais 
humano; mais próximo da natureza e de seus instintos: “Porque é duplo 
empírico-transcendental, o homem é também o lugar do desconhecimento”, 
como afirmou Michel Foucault (2002, p.445) em As palavras e as coisas. 
Esse desconhecido que a voz lírica declara ter se tornado parte integrante 
do seu próprio ser.

Quando, no poema, a perda da transparência converte o ambiente 
solar-marítimo no silêncio sombrio do bosque, “o espanto e o não-nome” 
se erguem: o desconhecimento aludido por Foucault. Entre o “bosque”, 
entre o “mar”, não há a simples troca entre luz e escuridão noturna, mas 
uma mescla que resulta em sombra. Novamente, a releitura do texto 
platônico por Andresen caminhará para um sentido diferente daquele 
sugerido pelo autor de A República, como sendo próprio para a alma: 

[...] quando se fixa nalgum objeto iluminado pela 
verdade e pelo ser, imediatamente o percebe e 
o reconhece, e se revela inteligente; quando, 
porém, se volta para o que é mesclado de trevas, 



129<< sumário

para o que forma e desaparece, passa apenas a 
conjecturar e fica turva, mudando a toda hora 
a opinião, como se perdesse por completo a 
inteligência (PLATÃO, 2002, p. 312-313).

A voz lírica busca não o ponto fixo, mas a “consciência múltipla”, que 
representaria a perda da inteligência para Platão. Como pensa o filósofo, 
as sombras são imagens de um estado inferior ao dos simulacros. A 
percepção das sombras pelo homem, na alegoria da caverna, configura-
se enquanto representação do estado de ignorância humana frente ao 
ser e à verdade. Ao se colocar também na “sombra do bosque”, o eu lírico 
reafirma a perda da capacidade de nomear, isto é, de criar a partir do 
estabelecimento de uma verdade – como Deus, ao falar, cria – e de um “eu” 
altamente consciente do que constrói. 

Aqui entra em cena a problemática da linguagem, mediando a relação 
entre o homem e os seres. A linguagem poética, no sentido em que a evoca 
o poema, só pode ser pensada como uma profecia sem futuro determinado. 
Há todo um jogo de linguagens e deslocamentos que afasta para voltar 
(“Desde a sombra do bosque desde a orla do mar”) sem, contudo, reter a 
essência dessa volta, pois tanto na sombra quanto na luz que cega, a visão 
não pode ser total.

No tocante à linguagem, Ernst Cassirer, em Linguagem e mito, atenta 
para o fato de ter sido Platão, no Fedro, também por intermédio de Sócrates, 
quem pioneiramente quebra em sua época um tipo de interpretação 
mitológica que aceitava como essencial a relação entre linguagem e mito. 
Logo na primeira parte de sua obra, Cassirer afirma:

A ideia de que o nome e a essência se 
correspondem em uma relação intimamente 
necessária, que o nome não só designa, mas 
também é esse mesmo ser, e que contém em 
si a força do ser, são algumas das suposições 
fundamentais dessa acepção (Anschauung) 
mítica, suposições que a própria ciência 
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filosófica e mítica parecia aceitar. Tudo aquilo 
que no próprio mito é intuição imediata e 
convicção vívida, ela converte num postulado 
do pensar reflexivo para a ciência da mitologia; 
ela eleva, em sua própria esfera, ao nível de 
exigência metodológica a íntima relação entre 
o nome e a coisa, e sua latente identidade. 
(CASSIRER, 2011, p. 17)

A citação demarca, ao menos, a postura de Platão sobre a identidade 
entre nome e coisa, como diferente da dos sofistas, dos estoicos e dos 
neoplatônicos. Porém Platão precisou da linguagem mitológica para 
explicar suas ideias. O fato é que, conforme Cassirer, para Platão, a 
significação mítica, isto é o fato de que as narrativas míticas faziam 
sentido, não bastava para dar-lhes crédito. Entretanto, reclama Cassirer: 
“ainda o século XIX aceita teorias sobre a relação entre a linguagem e o 
mito que lembram manifestamente os velhos métodos da sofística grega”. 
(CASSIRER, 2011, p. 17-18. Grifo do autor). 

Já em A República, o caráter irracional da literatura é associado ao mito, 
o que culminará na desvalorização dessas duas “formas de ver o mundo” 
e a consequente “expulsão simbólica” dos poetas da República. De modo 
sugestivo, Sophia Andresen, no poema em análise, evoca a relação entre 
linguagem, identidade e mito, possibilitando a retomada dos discursos 
clássicos e contemporâneos sobre mito e literatura. Assim fazendo, rejeita 
as posições extremadas que ou identificam a literatura ao pensamento 
mítico ou dele afastam-na completamente. Tanto é assim que se percebe no 
poema a impossibilidade de afirmação hierárquica das ideias, do mundo 
inteligível sobre o sensível, paralelamente à aceitação do “eco” e da “dança 
da consciência múltipla”. Uma consciência que dialogaria com o helenismo 
pré-socrático, quando Apolo e Dionísio não estavam necessariamente 
emparelhados, como discute Nietzsche.

Embora “eco” não esteja escrito em maiúscula, pode haver, no poema 
em apreço, uma referência a Eco, Ninfa que se refugiou nos bosques 
como castigo por distrair a atenção de Hera, esposa de Zeus (CHEVALIER; 
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GHEERBRANT, 2009, p. 356). Eco seria assim símbolo de uma regressão 
passageira: um retorno a outra linguagem, como a mítica. O retorno 
irônico-analógico do qual se está falando.

Eco, a que não sabe falar em primeiro lugar, a que se cala quando alguém 
com ela fala, a que se limita a repetir seus últimos sons, representa, na 
composição, uma forma de aceitação. Anuência apenas, aparentemente, 
passiva, na medida em que se liga à perda da capacidade de nomear como 
um a priori. De todo modo, o eco – como a consciência que reverbere – 
repercute no sujeito, quebra a ideia da consciência una e reguladora 
da visão logocêntrica de mundo e do olhar direcionado para a luz, que 
pretende arrastar a alma do devir transitório para o ser verdadeiro 
(PLATÃO, 2002).

Para os antigos gregos, a concepção de uma consciência una, 
totalizadora, como a que será estabelecida pelo conhecimento logocêntrico, 
não existia. Na referência ao universo mítico grego, a “consciência 
múltipla” da voz lírica simboliza o divino possível que se encontra como 
potência, reverberação que dança, vacila, carregando em si o movimento, a 
dinâmica: “[...] aceitei em meu ser o eco e a dança da consciência múltipla”. 
Essa visão revaloriza o pensamento grego antigo, segundo o qual:

[...] concebe-se o homem como um ser 
eminentemente descentrado, oscilando entre as 
múltiplas potências divinas, que podem possuí-
lo a qualquer momento, e um movimento, ainda 
incipiente, de apropriação subjetiva. Nesse 
universo, nem a noção de responsabilidade 
existe totalmente formada; o homem trágico 
não possui vontade própria, na exata medida 
em que pode ser invadido e conformado por 
potências divinas e, nesses estados entusiásticos, 
cometer os crimes mais hediondos, assim 
como participar de estados místicos de bem-
aventurança, fecundidade, êxtase. Nesse sentido, 
ele partilha da multiplicidade das forças vivas 
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de forma direta, num mundo ainda fora da égide 
codificadora de Bem e Mal. (NAFFAH NETO, 
1997, p. 44)

Aceitação, invasão, êxtase e multiplicidade fazem parte desse universo 
mitológico fora da moralização cristã. Nietzsche fala que é preciso abrir 
mão dos preconceitos morais para reler a cultura grega antiga – sobretudo 
antes da formação da tragédia ática. Seria, assim, necessário ver naquele 
mundo dos antigos gregos uma dimensão do sagrado muito diferente da 
concepção cristalizada pela visão cristã de mundo, firmada na ideia de 
autocrucificação do homem. Os homens gregos se sentiam divinizados 
e não se enraiveciam consigo mesmos, diz Nietzsche em Genealogia da 
Moral (2009, p.35): “Por muito e muito tempo, esses gregos se utilizaram 
dos seus deuses precisamente para manter afastada a “má consciência”, 
para continuar gozando a liberdade da alma: uso contrário, portanto, ao 
que o cristianismo fez do seu Deus”.

A visão platônica, base para o pensamento cristão, vai sendo lida 
no texto de Andresen paralelamente à ânsia centralizadora que se 
instaura no pensamento ocidental. Parte dessa vontade Platão expressa 
em sua alegoria da caverna, explicando como os homens adquirem o 
conhecimento da verdade no movimento similar ao da saída da caverna 
para a luz do sol. A luz, o bem, fonte da sabedoria, fim último do homem. É 
na sombra, por outro lado, que a voz lírica do poema encontra o ambiente 
propício para aflorar toda multiplicidade contrária ao pensamento 
exclusivamente essencialista, aceitando em seu próprio ser “o eco” e “a 
dança da consciência múltipla”.  

A trajetória do eu lírico, metáfora da própria transformação desse 
sujeito, insere-o na dimensão da não-durabilidade; o que o levará a 
perda da audição da água primordial. Se ela, portanto, não pode mais 
ser ouvida, como, então, poderia ser pronunciada? A voz poética parece 
sugerir a anacronia dos discursos essencializantes ao final do século XX. 
A língua da Sibila terá, assim, de ser poeticamente torcida para negar 
qualquer possibilidade de uma visão reveladora do futuro, de um resgate 
essencialista por uma memória profética. 
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Trata-se, portanto, para essa voz poética, de ler a partir de seu tempo 
o homem que não mais sendo o cristão essencialista, também não sendo 
como o antigo grego, é aquele que recupera certas potencialidades 
da cultura greco-latina antiga para repensar sua condição existencial. 
Caminhar para “Delphos”, desta maneira, é, em certa medida, recuperar 
os elementos da cultura clássica, como o amor extasiado de Dionísio pela 
vida. Nietzsche, em O nascimento da tragédia, também recupera esse 
pensamento ao escrever sobre como os valores apolíneos do equilíbrio e 
da contenção passaram a preponderar sobre o espírito dionisiacamente 
embriagado pela existência, visto no poema andresiano.  

Na linguagem poética, a retomada do sagrado termina mesmo por 
ressacralizar a vida, conforme observa Roberval Alves Pereira, ao falar 
sobre a quebra do princípio da identidade:

[...] será preciso o sacrifício – diríamos, até 
violento – do Deus cristão, nas figuras do Pai 
e do Filho, para que a imaginação poética 
logre apropriar-se – ou reapropriar-se –, de 
forma ostensiva de elementos estruturais e 
semânticos circunscritos às esferas do mito, do 
sonho e da magia. Quanto mais sagrada, tanto 
mais profana, a poesia moderna. E estas duas 
instâncias configuradas – ou ainda, recuperadas 
– numa mesma linguagem, apontam para um 
estágio a um só tempo anterior e posterior 
ao cristianismo, onde esferas distintas do 
simbolismo humano, bem como da própria 
natureza, não estão separadas por concepções 
rígidas e intransponíveis. (PEREIRA, 2000, p. 31)

No poema em análise, pode-se entrever esse diálogo com a cultura de 
antes e de depois do advento do cristianismo e do pensamento metafísico. 
Em Delphos, afirma a voz poética: o palácio jaz “disperso e destruído”, 
como toda certeza. Ali, o oráculo de Apolo cumpria, para a mitologia grega, 
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o papel central de ligar os homens às vontades dos deuses. Aquele lugar, 
onde havia o encontro com o sagrado, representava o centro ordenador 
do mundo grego. Platão (2002, p. 427) revela isso quando diz que cabe 
a Apolo ditar as leis fundamentais da República: “esse deus, intérprete 
tradicional da religião, estabeleceu-se no centro e no umbigo da terra para 
guiar o gênero humano”.

No poema, esse centro se encontra paradoxalmente definido pelo “vôo 
imóvel e pesado” de duas águias de bronze. O material de que são feitas 
as águias já deixa transparecer no texto a sensação de peso, mas a própria 
ideia de centro também está atrelada à de fixidez, totalmente em oposição 
à simbologia das águias em diversas culturas ocidentais: 

Rainha das aves, encarnação, substituto ou 
mensageiro da mais alta divindade uraniana 
e do fogo celeste – o sol, que só ela ousa fixar 
sem queimar os olhos. Símbolo de tamanha 
importância, que não existe nenhuma narrativa, 
ou imagem, histórica ou mítica, tanto em nossa 
civilização quanto em todas as outras, em que 
a águia não acompanhe, ou mesmo não os 
represente, os maiores deuses e os maiores 
heróis: é o atributo de Zeus (Júpiter) e do Cristo; 
é o emblema imperial de César e de Napoleão. 
(CHEVALIER, GHEERBRANT, 2009, p. 22)

A imobilidade das águias, no poema, provoca uma sensação de 
desconforto no leitor. Dotada de força solar, a águia se torna a iniciadora, o 
ser fundamentalmente psicopompo (em grego, “aquele que guia”), aquele 
que acompanha a passagem de um estado a outro. Sua imobilidade, de 
outro modo, é a quebra dessa passagem; é a transcendência vazia, no 
sentido em que a expressa Hugo Friedrich em Estrutura da Lírica Moderna: 

A idealidade vazia, o “outro” indefinido que, no 
caso de Rimbaud é mais indefinido ainda e no 
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de Mallarmé se converterá no Nada, e o mistério 
que gira em torno de si mesmo, próprio da lírica 
moderna, são correspondentes. (FRIEDRICH, 
1991, p. 49)

Em Friedrich apresenta-se a ideia do mistério que “gira em torno de 
si mesmo” na linguagem poética da modernidade instaurada, segundo o 
autor, a partir de Rimbaud e Mallarmé. Esse mistério não busca um além, 
mas uma transcendência nunca alcançada, embora sempre perseguida 
pelos poetas modernos. No caso de Sophia Andresen, como já se disse, sua 
busca parece calcar-se na necessidade de revelar o “real” pelo que ele tem 
de exuberante em si mesmo. 

Também Costa Lima, em Mímesis e modernidade, emprega a expressão 
“transcendência vazia” sob a seguinte perspectiva:

O que chamamos pois de transcendência vazia 
implica o simultâneo ataque a uma frente ético-
religiosa e a uma frente estética. Transcendência 
vazia significa por conseguinte que ao poema 
cabe mostrar como a linguagem transcende a 
seu uso comum e como esta transcendência 
não diz outra coisa senão da destruição que a 
alimenta. (LIMA, 1980, p. 156)

Costa Lima entende a representação em termos de mimese de 
afirmação e de produção. Para ele, a mimese da poesia moderna não 
tem o foco sobre o religioso, mas sobre a produção de uma dimensão 
do ser, diferente da visão anterior, pautada no pensamento cristão do 
mundo, que representava um ser previamente configurado. A mimese 
de produção, verificada de forma mais contundente a partir da obra de 
Mallarmé, caminha, como o “eu” anda para “Delphos” na composição, para 
o aniquilamento dos referenciais predeterminados. 

O aniquilamento de referentes é a rasura da centralidade do sagrado, uma 
vez que “osagrado nos escapa” (PAZ, 1982, p. 164). A ideia de que o sagrado 



136<< sumário

não pode ser aprisionado está bem representado no poema. A imagem do 
centro destruído é a negação do exagero da centralidade metafísica que 
se instaura a partir do discurso platônico. Apesar de a primeira cena do 
texto poético sugerir uma integração do “eu” à natureza, sua composição 
geral reencena o descentramento do sujeito. Assim também as águias, 
símbolos da centralidade e da transcendência como garantia de segurança, 
são ocultadas, como forma de se atentar para o estatuto não natural dessa 
transcendência, seu caráter de constructo histórico-discursivo.

No poema de Andresen, a sibila já não fala, não há prenúncio de 
futuro, mas sim a perda da inocência: “[...] quando cheguei o palácio jazia 
disperso e destruído/As águias tinham-se ocultado no lugar da sombra 
mais antiga/A língua torceu-se na boca de Sibila/A água que primeiro eu 
escutei já não se ouvia”. Aqui firma-se o caráter moderno da escrita de 
Andresen, quando a poesia deixa de ter a atitude romântica de reconquista 
da inocência para tornar-se, como assevera Paz: “a negação e a crítica”. 
Enquanto crítica e negação, a poesia não deixa de buscar a “água da 
origem”, porém, os poetas sabem que não poderão encontrá-la.

Foucault (2002) afirma que se deve ter o cuidado de ouvir a história em 
vez de acreditar na metafísica. A perda da inocência no contexto poético 
assinala esse cuidado em ler o seu próprio tempo a partir da retomada do 
discurso de fundação do pensamento metafísico. Resta, dessa maneira, o 
corpo assombrado de Antinoos, no devir, como parte de um processo de 
descentramento.

Há na poesia de Andresen uma ressacralização da vida, acompanhada de 
uma incomunicabilidade própria da poesia moderna, notadamente a que 
ganha impulso com Mallarmé. Esta comunicação cortada está metaforizada 
na mudez da sibila e no voo imóvel das águias, instrumentos simbólicos 
de comunicação com o sagrado, como se disse. A ressacralização, assim, 
consiste em resgatar as diferentes formas de manifestação do sagrado, 
referendando a descentralização como princípio constitutivo da própria 
voz poética: um eu na condição de viandante.

Como Derrida, em “A estrutura, o signo e o jogo no discurso das ciências 
humanas”, diz que todo discurso carrega em si a necessidade de sua própria 
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crítica, Andresen esboça a crítica da metafísica da presença, evocando 
seus discursos fundadores na figura do autor de A República. A imagem de 
Antinoos pode ser representada pelo phármakon, o elemento indecidível, 
de uma memória que já traz em si a necessidade de desconstrução do que 
elabora (DERRIDA, 2005).

Endeusado, pelo imperador Adriano, cidades, templos e oráculos foram 
construídos em homenagem de Antinoos; disto, o que restou? O bronze de 
sua memória esculpida pela mão do artista. Restou, portanto, pela figura 
do jovem grego, a vida. Vida e arte são aparências, vontade de potência, 
como diz Nietzsche (2011), ao celebrar o jogo de forças entre o equilíbrio 
de Apolo e a embriaguez de Dionísio.

Um homem, objeto sexual do imperador Adriano, ou um Deus, forjado 
no seio dos cultos que o próprio imperador cria para venerar a imagem 
do amado, morto talvez por afogamento no Nilo. Essa figura paradoxal 
é “corpo terrestre e solene”, no poema “Antinoos”, de Andresen (2011, 
p.541). Não se sabe em quais condições morreu afogado, se quis ou não 
abandonar sua condição de “escravo sexual”; não existem contornos 
claramente delimitados em sua história. Das mitologias gregas, sua figura 
parece estar dentre as que oferecem grande ambivalência.

Na imagem do corpo, o “corpo assombrado” de Antinoos encarna, em 
“Desde a orla do mar”, o próprio paradoxo; o impensável para a lógica 
metafísica calcada no princípio da identidade e na idealidade das formas. 
Desta maneira, retomar o divino não é retomar posturas morais religiosas, 
antes é valorizar uma dimensão sagrada do ser que não se prende a 
valores morais previamente fixados. Antinoos é, assim, uma falta: uma 
assombração e também uma presença: um corpo. Ele é e não é.

Em Sophia Andresen, o devir não está dissociado da dimensão sagrada 
da vida; pelo contrário, esta, pensada pelo viés pagão clássico, potencializa 
o caráter profano do devir, em seu sentido deleuzeano de não atingir uma 
forma (identificação, imitação, mimese), mas de encontrar a zona de 
vizinhança, de indiscernibilidade ou indiferenciação tal que já não seja 
possível distinguir-se de uma mulher, de um animal, ou de uma molécula, 
segundo afirma Gilles Deleuze, em Crítica e clínica (2011, p.11). Tal como 
se percebe no “corpo assombrado” de Antinoos.
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Por este motivo, o caminhar para Delphos parece ser a condição de 
Sísifo do humano, de um sujeito sempre por se fazer. Também por isso a 
orla não é a linha que separa o sensível do inteligível, o destino do acaso. 
Na dinâmica das águas do mar, de onde sugere ter aparecido, a voz poética 
pontua na inconstância das ondas uma arquitetura própria, um equilíbrio 
inconstante das formas, como o descrito por Nietzsche. O que referenda a 
afirmação de Gilles Deleuze em Lógica do sentido:

[...] há uma grande diferença entre destruir para 
conservar e perpetuar a ordem restabelecida 
das representações, dos modelos e das cópias e 
destruir os modelos e as cópias para instaurar o 
caos que cria, que faz manchar os simulacros e 
levantar um fantasma – a mais inocente de todas 
as destruições, a do platonismo. (DELEUZE, 
1998, p. 132)

A figura fantasmagórica de Antinoos lembra o caos. Nessa destruição, o 
próprio “eu” perde a unidade. O descentramento também é do “eu”, de sua 
memória posta na “dança” da “consciência múltipla”. A voz poética descentra-
se no encontro sempre imprevisível com os fragmentos da história, como no 
templo destruído de Apolo, o fantasma de Antinoos se levanta para fitar o 
olho de Platão, espantado ao vê-lo em seu “nocturno meio-dia”. 
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Dois irmãos E SEuS PRECuRSORES: diáLOgOS 
COm A bíbLiA E A miTOLOgiA

Lucius de Mello1

“O fato é que cada escritor cria os seus 
precursores. Seu trabalho modifica 
nossa concepção do passado, como há 
de modificar o futuro.”
Jorge Luis Borges

No romance Dois Irmãos, de Milton Hatoum, a complexidade do narrador 
Nael acaba por ultrapassar, em importância, os gêmeos protagonistas Omar 
e Yaqub, erigindo-se com uma centralidade que merece ser ressaltada. Nael 
é meio índio, meio branco, geminado entre os mundos índio e árabe; não é 
só mestiço como também se quebra na origem, dividindo-se entre dois pais 
gêmeos na medida em que a identidade paterna é incerta e ambígua. Uma 
identidade que se constrói no intervalo. 

Ao tentar compreender esse narrador intervalar e toda a ambiguidade 
que ele traz consigo e que também existe no seu mundo, vislumbramos o 
encontro de três grandes rios: o da literatura – que avança sobre as águas 
profundas e labirínticas dos outros dois –, o da mitologia e o da narrativa 
bíblica. Ou seria o contrário? Nessa espécie de pororoca dialógica, a ficção 
de Hatoum ao se aproximar da narrativa bíblica também dialoga com 
lendas e mitos ameríndios. 

O presente artigo propõe, portanto, um estudo da complexidade desse 
narrador hatouniano, buscando apontar o foco nacional e os elementos que 
venham corroborar a ideia de que o narrador é o mais preparado personagem 
do romance a estabelecer o diálogo com os gêmeos bíblicos e ameríndios. 

1  Mestre em Letras (Estudos Judaicos e Árabes) pela Universidade de São Paulo, 
pesquisador do LEER-USP – Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e 
Discriminação da Universidade de São Paulo e do ARQSHOAH – Arquivo virtual do 
Holocausto e Antissemitismo da USP, onde também atua como pesquisador do Instituto 
Shoah de Direitos Humanos.
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Essas três narrativas aproximam-se na variedade de significados e 
sentidos. Uma característica fundamental, especialmente da mitologia 
ameríndia, como constatou Beatriz Perrone-Moisés em seu ensaio Mitos 
ameríndios e o princípio da diferença: 

Muito antes de esta “quarta parte do mundo” 
ser batizada de América e, portanto, bem antes 
de nela ser pensada uma América Latina, já 
floresciam aqui cosmologias nas quais Claude 
Lévi-Strauss propôs perceber um princípio 
comum, por ele chamado de “ideologia bipartite 
dos ameríndios”. Trata-se de um modo indígena 
americano de ver e pensar o cosmo e a condição 
humana, fundado na idéia da diferença, marcado 
por uma “abertura para o Outro”. (PERRONE-
MOISÉS, 2006, p.241)

Histórias impossíveis, posto que nelas tudo é possível, misturando-se 
coisas e entes passados num tempo fora do tempo. Os mitos começaram 
a ser matéria de análise já entre os gregos. No século XIX, uma recém-
estabelecida ciência dos mitos buscava a razão de ser dessas narrativas 
“irracionais, ridículas, absurdas e abjetas”. Ainda, segundo Beatriz 
Perrone-Moisés, “muito mudou, desde então, na abordagem dos mitos. 
E não é exagero dizer que a mudança se deve, em grande parte, ao 
monumental trabalho de Claude Lévi-Strauss sobre os mitos dos povos 
nativos americanos” (PERRONE-MOISÉS, 2006, p.242).

Entre suas grandes contribuições está a demonstração de que os mitos, 
longe de serem histórias irracionais e absurdas, estão sujeitos a uma lógica 
estrita que é, em última análise, a que rege o espírito humano, de todos os 
humanos. Porque todos os humanos pensam de um mesmo modo, uma 
análise dos mitos é possível e pode torná-los compreensíveis. E porque, 
pensando do mesmo modo, os humanos pensam coisas incrivelmente 
diversas, essa análise pode nos mostrar princípios diferentes de 
organização da reflexão.
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Não pretendemos, com este artigo, mergulhar nas águas da mitologia e 
da narrativa bíblica com a profundidade que esses dois temas, já estudados 
quase à exaustão pelos exegetas, merecem. O recorte deste estudo busca 
isolar, principalmente, as águas que correm para a história do narrador que 
carrega em seu coração o sangue da ancestralidade ameríndia misturado 
ao dos descendentes de Esaú, gêmeo de Jacó, filho de Isaac e Rebeca, e que 
se casou com uma das filhas de Ismael, o pai do povo árabe. Pretendemos 
aqui, portanto, destacar a importância de Nael como iluminador do foco 
nacional do romance. 

Ambas as narrativas, a bíblica e a mitológica, são portadoras de 
grande força simbólica. Tanto os mitos do primitivo povo da floresta 
como a saga dos patriarcas bíblicos, especialmente a de Jacó, em que o 
ápice narrativo se localiza na cena da bênção paterna. A energia do que é 
“sagrado” e “profano” no mundo “simbólico” aproxima os dois textos ora 
nas semelhanças ora nas diferenças. 

Citando Hebert Schneidau, Robert Alter destaca que na imaginação 
primitiva e nas formas divinatórias de expressão se manifestam um 
mundo de analogias e correspondências interligadas. E a cosmologia de 
continuidades hierárquicas presente no pensamento mitológico revela fortes 
tendências metafóricas. A linguagem bíblica, segundo o pesquisador, surge 
em contraste com a do mundo mitológico dominado pelas metáforas. Por se 
tratar de uma literatura que rompe com as velhas hierarquias cósmicas, a 
Bíblia transita da metáfora para a metonímia. Em outras palavras, 

Se o mito supõe um conjunto de equivalências 
arranjadas em um sistema de subordinação, a 
Bíblia oferece uma série de termos contíguos 
arranjados em sequência sem uma definição 
clara da ligação entre um termo e outro. (ALTER, 
2007, p.49)

Bíblicas e mitológicas são as águas narrativas e revoltas que correm para 
o romance Dois Irmãos e irrigam a capilarizada obra de Milton Hatoum, 
como ilustram as palavras do narrador mestiço, filho de índia com branco: 
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“Ela temia que o meu destino confluísse para o de Omar, como dois rios 
indômitos e turbulentos: águas sem nenhum remanso” (HATOUM, 2006, 
p.59). No livro, o narrador-personagem Nael é nascente e foz. Leito e 
queda. Corredeira e calmaria. Navegador muitas vezes à deriva e pescador 
de memórias afogadas, içadas de um passado represado que tanto quer 
juntar e compreender. Um narrador em busca da própria identidade. Um 
rio que não corre para o mar, e sim para a própria nascente.

Eu não sabia nada de mim, como vim ao mundo, 
de onde tinha vindo. A origem: as origens. Meu 
passado, de alguma forma palpitando na vida 
dos antepassados, nada disso eu sabia. Minha 
infância, sem nenhum sinal da origem. É como 
esquecer uma criança dentro de um barco num 
rio deserto, até que uma das margens a acolhe. 
(HATOUM, 2006, p.54) 

Esta é apenas uma das passagens do romance hatouniano que nos 
remete à narrativa bíblica. Nesse caso, a imagem aludida é a de Moisés, 
ainda bebê, sendo levado pelas águas do rio Nilo dentro de um cesto. 

Moisés e Nael convivem com o mistério sobre a identidade de 
seus pais biológicos. Um dilema que, segundo a mitologia ameríndia, 
também atinge muitas crianças que moram às margens dos rios da bacia 
amazônica. São os órfãos do boto cor-de-rosa. Entre os ribeirinhos da 
Amazônia, diz o mito indígena, quando não se sabe quem é o pai de uma 
criança, ela é filha de um boto. 

Mas afinal, qual dos gêmeos seria o pai do narrador Nael? Por que 
ele se vê como o pequeno Moisés, à deriva, à mercê das águas? Tal qual 
Moisés, Nael também se lança numa travessia em busca do seu “nome” 
e lugar prometidos. De mãos dadas com o mito, a narrativa bíblica e a 
literatura, Nael bebe em fontes de mundos primevos para se aventurar 
como contador de história no labiríntico bosque da ficção. 

Assim como os gêmeos Omar e Yaqub, Nael também vive no intervalo. 
Dividido, à sombra do duplo, é gêmeo dele mesmo, fruto mestiço: meio 
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índio e meio árabe. É filho de Domingas, uma cunhantã nascida numa 
tribo às margens do rio Amazonas com um dos gêmeos protagonistas da 
história. Nael nunca se esqueceu das vozes do povo ameríndio que sua 
mãe incorporava quando lhe cantava canções de ninar: “Soltou a língua 
e cantou, em nheengatu, os breves refrãos de uma melodia monótona. 
Quando criança eu adormecia ao som dessa voz, um acalanto que ondulava 
nas minhas noites” (HATOUM, 2006, p.179). 

O mestiço surge, assim, constantemente reinvestido como espaço da 
ambiguidade, suporte de representações. Intermediário entre as culturas 
ameríndia e branca, o mestiço revela-se território fértil para análise e 
compreensão da obra de Hatoum, na qual a gemelaridade dos irmãos Omar 
e Yaqub também reforça a importância do outro, do duplo, do espelho, visto 
que, afinal, não há identidade sem alteridade, como afirma Lévi-Strauss.

Parafraseando o modelo do antropólogo belga, seria possível fazer 
um paralelo entre o mestiço e certos animais, considerados tabu em 
suas sociedades. No sistema de classificação de tais culturas, esses 
animais ocupam um lugar sempre intermediário, que põe em risco certa 
ordem que os orienta (LÉVI-STRAUSS, 1970, p.19). Para Lévi-Strauss, 
“identidades são construções sociais formuladas a partir das diferenças 
reais ou inventadas que operam como sinais diacríticos”, isto é, sinais 
que conferem uma marca de distinção. Neste sentido, o autor afirma que 
“identidade é algo abstrato, sem existência real, mas indispensável como 
ponto de referência” (LÉVI-STRAUSS, 1977, p.332).

Segundo ainda Levi-Strauss, citado por Bauman, “A identidade é uma 
espécie de lar virtual ao qual nos é indispensável referirmo-nos para 
explicar um certo número de coisas, sem que jamais ele tenha existência 
real” (BAUMAN, 2005, p.55).

Em busca da própria identidade, o narrador Nael junta os fragmentos 
da sua história sempre com o olhar fixado nesse “lar virtual”. Neste caso, a 
rara pororoca, onde se encontram as águas dos rios da mitologia ameríndia 
e da narrativa bíblica. Um porto nada seguro para a âncora de um narrador 
perdido, náufrago de um lar que, ao mesmo tempo, era e não era real. A 
casa de Zana e Halim, a casa dos gêmeos, a casa do seu misterioso pai, a 
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casa onde sua mãe Domingas o criou; a casa que viu morrer, e que soube 
reconstruir como um primoroso arquiteto de memórias. 

 Domingas é a mãe de Nael. Órfã e já alfabetizada, foi dada de presente 
por uma freira ao então jovem casal Zana e Halim, como podemos notar 
nesta passagem:

Uma beleza de cunhantã, cresceu nos fundos 
da casa, onde havia dois quartos, separados 
por árvores e palmeiras. Uma menina mirrada 
que chegou com a cabeça cheia de piolhos e 
rezas cristãs. [...] Halim sorriu ao comentar a 
aproximação da esposa com a índia. “O que 
a religião é capaz de fazer”, ele disse. “Pode 
aproximar os opostos, o céu e a terra, a empregada 
e a patroa”. (HATOUM, 2006, p.48)

Muito mais que isso. Zana e Domingas foram cúmplices no amor torto 
e no envolvimento com os gêmeos Omar e Yaqub. A índia contaminou 
a infância dos filhos da patroa com lembranças da infância selvagem 
na grande floresta. Era ela quem ficava com Yaqub, brincava com ele, 
diminuída, regredindo à infância que passara à margem do rio, longe de 
Manaus. Ela o levava para outros lugares, praias formadas pela vazante, 
onde entravam nos barcos encalhados, abandonados na beira de um 
barranco, depois iam ver os animais e os peixes. 

Zana confiava em Domingas, apesar do falatório das vizinhas, que sempre 
lembravam à mãe dos gêmeos das lendas que se referiam ao perigo que as 
cunhantãs representavam para as crianças brancas. Mas Zana não acreditava, 
embora, de vez em quando, as palavras das vizinhas a deixassem em pânico. 
Essas cunhantãs malinavam as crianças; não havia casos de estrangulamento, 
de vampirismo, de envenenamento, de maldades ainda piores? Mas logo Zana 
se lembrava de que rezavam juntas, veneravam o mesmo deus, os mesmos 
santos, e nisso elas se irmanavam (HATOUM, 2006, p.51). 

Mesmo educada no catolicismo, Domingas plantou na família branca 
raízes de mitos e lendas ameríndios. E nunca deixou de sonhar com 
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a liberdade perdida na floresta. Ela ficou na casa sonhando com uma 
liberdade sempre adiada. 

Um dia, eu lhe disse: ao diabo com os sonhos: ou a 
gente age, ou a morte de repente nos cutuca, e não 
há sonho na morte. Todos os sonhos estão aqui, eu 
dizia, e ela me olhava, cheia de palavras guardadas, 
ansiosa por falar. (HATOUM, 2006, p.50)

O narrador Nael foi gerado no mundo represado da índia Domingas. Foi 
ela quem abriu o portal da luxúria e dos prazeres sexuais aos gêmeos de Zana 
e Halim: “Com o Omar eu (Domingas) não queria... Uma noite ele entrou no 
meu quarto, fazendo aquela algazarra, bêbado, abrutalhado... Ele me agarrou 
com força de homem. Nunca pediu perdão” (HATOUM, 2006, p.180).

Nael foi gerado numa dessas noites em que Domingas dormiu com os 
gêmeos. Foi concebido no útero das muitas mulheres que se revelavam 
na beleza da cunhantã. Uma gravidez proibida, afinal, a patroa Zana 
jamais imaginou ter a empregada selvagem como mãe de um neto dela. 
Aos olhos de Zana, Domingas era estéril, assim como Rebeca, por muitos 
anos incapaz de gerar um rebento e que se tornou fértil de uma forma 
misteriosa, só depois de ter sido tocada por Iahweh, a pedido de Isaac. 

Em Uma visão da esterilidade na Bíblia Hebraica, Suzana Chwarts 
afirma que

[...] na natureza reprodutiva interna da mulher 
estão embutidos os elementos de oposição binária 
por meio da qual grande parte do pensamento 
israelita se estrutura: vida x morte; fertilidade x 
infertilidade; pureza x impureza; favor divino x 
desfavor e tabu. (CHWARTS, 2004, p.58) 

Em Terra Grávida, a antropóloga Betty Mindlin destaca o mito da 
gravidez da tribo Aruá. Para os Aruá, quando o mundo foi criado, o útero das 
mulheres não ficava na barriga. Elas ficavam grávidas na batata da perna e, 
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para parir, era só dar uma topada, um tropeção e pronto: a criança nascia. Se 
fosse menino, nascia com arco e flecha nas mãos; se menina, nascia com o 
mariquinho2 nas costas. Não dava trabalho algum. Para fecundar a parceira, 
os homens mexiam entre os dedos dos pés das mulheres, e não na vagina. 

Lévi-Strauss, em O Homem Nu, afirma que há povos indígenas que associam 
os órgãos genitais feminino – vagina, útero e placenta –, à imagem das raias, 
peixes que também vivem nas águas doces do Amazonas. “Será que essa raia 
não é a mesma coisa que uma mulher, pergunta-se um índio. E continua: sim, 
é a mesma coisa; e ele se deitou em cima dela...” (LÉVI-STRAUSS, 2011, p.531). 

O boto, como já comentado, é outro animal que aparece no imaginário 
ameríndio da Amazônia. Ao contrário da raia, sua imagem se confunde com 
a masculinidade, remetendo-nos ao órgão genital masculino. Diz a lenda 
que, durante a noite, o boto se transforma num homem bonito e sedutor, sai 
da água e engravida as mulheres ribeirinhas. Depois, volta a ser peixe no rio. 

No romance hatouniano, a cunhantã Domingas também acreditava no 
poder erótico e sedutor do boto, como narra Nael:

Minha mãe parecia sedenta pelo corpo do caçula, 
já não escondia mais a ânsia pelo regresso dele. 
Domingas, perguntou a patroa: “Posso preparar 
um olho de boto? A senhora pendura o olho no 
pescoço e aí o caçula vem beijar a senhora... com 
muito amor”. (HATOUM, 2006, p.111)

Na Amazônia não faltam mitos e lendas ameríndios que tentam 
explicar a fertilidade e a esterilidade do útero feminino. Considerando 
as diferenças simbólicas presentes nesse jogo intertextual, a dificuldade 
de gerar filhos que tanto angustiou as mulheres dos patriarcas na Bíblia 
Hebraica, também foi um problema para as esposas dos caciques e dos 
homens das aldeias indígenas. Para o povo de Abraão, a solução sempre 
vinha com a ajuda de Deus. Já entre o povo Tupinambá, o remédio para a 
esterilidade, muitas vezes, estava na natureza, como relata Alfred Métraux, 

2 Mariquinho, diminutivo de marico, cesto ou bolsa de palha dos Tupari. 
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em A religião dos tupinambás: “para tornar fecundas as mulheres estéreis, 
batia-se-lhes nas ancas com cobras” (MÉTRAUX, 1979, p.153). 

Apesar de a esterilidade ser um tema recorrente na Bíblia Hebraica, 
não se pode afirmar que exista um conceito bíblico de esterilidade. Suzana 
Chwarts, em Uma visão da esterilidade na Bíblia Hebraica, nos lembra que 
“existem sim, várias elaborações da ideia de esterilidade, as quais expressam 
a visão do mundo dos antigos israelitas de diferentes vertentes ideológicas e 
períodos” (CHWARTS, 2004, p.20). Na mesma obra, Chwarts ainda sentencia: 

[...] todos os modos de esterilidade que figuram na 
Bíblia Hebraica compartilham um denominador 
comum: a origem divina [...]; a divindade revela-
se por meio da e na esterilidade; cria vida, tendo 
a morte como auxiliar. (CHWARTS, 2004, p.21) 

Segundo a pesquisadora, na narrativa patriarcal cabe às matriarcas, 
como Sara e Rebeca, a qualificação de aqarah (estéril, sem filhos)3.

Zana, a mãe de Omar e Yaqub, não era estéril como Rebeca, mas, assim 
como a mulher de Isaac e muitas mulheres indígenas, a personagem 
hatouniana também não foi capaz de gerar amor para os filhos gêmeos 
na mesma intensidade e medida. É válido lembrar que, na vida indígena, 
esse tipo de amor muito raramente pode germinar entre as mães de 
duplos. Muitas índias não chegam sequer a amamentar os gêmeos recém-
nascidos. Há povos ameríndios que consideram um perigo para a aldeia 
inteira; sinal de transgressão de algum interdito, muito provavelmente 
de um incesto na comunidade. Muitos grupos indígenas matam os bebês 
gêmeos, ou pelo menos um deles. 

Ao negar e reinventar a realidade visivelmente exposta pela natureza, 
o que pretenderiam os ancestrais do povo ameríndio? Recriar a própria 
origem? Explicar o passado? Buscar um novo sentido para a experiência 
de estar vivo? Essas são perguntas feitas pelos antropólogos para tentar 
explicar os mitos dos povos indígenas, mas que poderiam ser estendidas 

3  Na língua tupi, a palavra panema significa estéril.
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para entender a complexidade de Nael, o narrador mestiço, meio ameríndio, 
meio branco, do romance hatouniano. Afinal, ele não faz outra coisa senão 
puxar suas raízes à luz, desvendar a própria identidade, montar o quebra-
cabeça de um passado quase perdido na selva amazônica.

Omissões, lacunas, esquecimento. O desejo de esquecer. “Mas eu me 
lembro, sempre tive sede de lembranças, de um passado desconhecido, 
jogado sei lá em que praia de rio.” (HATOUM, 2006, p.67)

Esquecimentos perdidos na grande floresta, num espaço que abriga o 
mítico pensamento selvagem que recusa a noção de gêmeos entre os quais 
reinaria uma perfeita identidade. Embora eles também fossem venerados, 
como sucedia entre os Incas, na cultura ameríndia ocidental, os gêmeos 
contêm a semente da discórdia e do conflito, da rivalidade, da desgraça e 
da ambiguidade, como Esaú e Jacó. 

Sobre esse tema, escreveu Claude Lévi-Strauss, em História de Lince:

Viam nos nascimentos de gêmeos um sinal 
pavoroso de fúria da parte dos poderes 
sobrenaturais. Consideravam a mãe de gêmeos 
como uma espécie de fera selvagem. A melhor 
coisa a fazer era abandonar os gêmeos e deixá-
los morrer. Se fossem de sexos diferentes, 
temiam o menino ainda mais do que a menina. 
(LÉVI-STRAUSS, 1993, p.115)

Para o autor, quando falamos de gêmeos do mesmo sexo entre os povos 
ameríndios do ocidente, “a dualidade, irredutível, assumirá a forma da antítese, 
um gêmeo bom e outro mau; um associado à vida, o outro à morte; um ao céu, 
o outro à terra ou ao mundo subterrâneo” (LÉVI-STRAUSS, 1993, p.205). 

A narrativa de Hatoum, assim, é mítica, pois apela para um arquétipo 
recorrente na tradição não só da literatura, como também na tradição mitológica. 

Espelhados nos gêmeos Omar e Yaqub, Esaú e Jacó também refletem 
os milenares gêmeos representados na mitologia ameríndia. Irmãos em 
conflito, arquétipos do bem e do mal, da vida e da morte, do céu e do 



150<< sumário

inferno. Gêmeos simbólica e politicamente diferentes que se encontram 
numa complexa ciranda intertextual.

Influenciada muito provavelmente pela educação e costumes da aldeia 
onde nasceu e cresceu, Domingas também temia essa imagem maléfica 
dos gêmeos. A culpa de ter se deixado seduzir por Omar e Yaqub, de ter 
engravidado e gerado um filho de um homem branco, ainda por cima gêmeo 
de outro, pode explicar a razão de ela ter escondido de Nael o verdadeiro 
nome do pai. Essa seria uma forma de matar a verdade e, assim, ter a 
sensação de se livrar e de proteger o filho do fantasma da maldição do mito 
ameríndio. “No fundo, sabia que eu nunca ia deixar de indagar-lhe sobre os 
gêmeos”, comenta Nael sobre a mãe. Mas também poderia ser: “Talvez por 
um acordo, um pacto qualquer com Zana, ou Halim, ela estivesse obrigada 
a se calar sobre qual dos dois era meu pai.” (HATOUM, 2006, p.59) 

Mesmo educada por freiras católicas e morando há muitos anos na 
cidade, Domingas não perdeu o vínculo afetivo com a floresta. Num dos 
passeios de barco que fez pelo rio Negro com Nael, a índia mostrava que 
nunca deixara de amar sua terra natal. 

Sentada na proa, o rosto ao sol, parecia livre e 
dizia para mim: “olha as batuíras e os jaçanãs”, 
apontando esses pássaros que triscavam a 
água escura ou chapinhavam sobre folhas de 
matupá; apontava as ciganas aninhadas nos 
galhos tortuosos dos aturiás e os jacamins, com 
uma gritaria estranha, cortando em bando o céu 
grandioso, pesado de nuvens. Minha mãe não se 
esquecera desses pássaros: reconhecia os sons 
e os nomes, e mirava, ansiosa, o vasto horizonte 
rio acima, relembrando o lugar onde nascera, 
perto do povoado de São João, na margem do 
Jurubaxi, braço do Negro, muito longe dali. “O 
meu lugar”, lembrou Domingas. (HATOUM, 
2006, p.54-5) 
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Domingas não foi mãe biológica de gêmeos, mas ajudou a criar os de 
Zana como se tivessem sido gerados no seu coração. Viu os meninos crescer, 
alimentou-os, ensinou e se apaixonou por eles. Enfeitiçada pelos filhos 
dos patrões, sucumbiu ao desejo e se deitou com os gêmeos. No útero da 
cunhantã a semente de um deles germinou, e Domingas foi infectada pelos 
poderes do mal e do bem, por toda dualidade e significados atribuídos 
pelos povos indígenas aos irmãos que são frutos de uma mesma gestação.

Os mitos ameríndios parecem se comprazer em apresentar nascimentos 
de gêmeos, o que, segundo Lévi-Strauss, poderia ser explicado pelo fato 
de que o mundo e a sociedade estão estruturados sobre uma série de 
bipartições. As partes, porém, não são iguais, uma é sempre superior à outra. 

Para esse autor, os gêmeos sempre se revelaram desiguais nos mitos e 
na realidade. Esse desequilíbrio era ainda mais forte entre índios e brancos. 
Desse modo, os gêmeos não são de fato gêmeos, conclui o antropólogo, 
pois tudo neles contradiz essa condição. O filho do Velho Mundo e o do 
Novo Mundo entraram inevitavelmente em conflito, o que os mitos já 
previam. Aliás, essa bipartição entre índios e brancos, ainda segundo o 
autor, está entre as mais importantes polaridades míticas. 

Em O Homem Nu, entre vários mitos ameríndios que tratam de gêmeos, 
Lévi-Strauss destaca os mitos Klamath e Modoc, sobre Dona Mergulhão, 
que contam uma estranha história de gêmeos póstumos, primeiro colados 
e unificados pela avó e que posteriormente se desdobram para dar lugar a 
um par de crianças de mesmo sexo ou de sexos diferentes. O antropólogo 
pergunta: “para que soldar duas crianças numa só, já que esse estado tende 
a ser provisório, visto que tudo o que o personagem bipartido deseja é 
restabelecer sua dualidade?” (LÉVI-STRAUSS, 2011, p.207). 

Nas lembranças de Nael, Omar e Yaqub também não deixam de ser 
gêmeos póstumos, e o narrador, assim como a avó indígena citada no mito 
acima, os une e os separa dependendo do momento das suas buscas pelas 
próprias origens, das buscas pelo pai perdido. 

Cada um dos gêmeos, Omar e Yaqub, também se biparte e se reveza nos 
papéis de herói e vilão, do bem e do mal, da vida e da morte, do céu e do 
subterrâneo, do preterido e do eleito, de Esaú e Jacó. 
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No romance de Milton Hatoum, Yaqub logo é comparado a Esaú, visto 
que, assim como o personagem bíblico, também é o filho predileto do pai 
e o menos amado pela mãe. Entretanto, ao contrário de Esaú, Yaqub é 
mais estudioso e ligado aos livros do que Omar. Neste caso, Yaqub também 
pode ser comparado a Jacó. Ele é meio Esaú e meio Jacó; assim como Omar, 
gêmeo dileto da mãe Zana, mas muito mais ligado à natureza, à floresta, à 
vida fora da “tenda”, como Esaú. 

A bipartição dos sentidos, no entanto, não para por aí. Na casa onde 
nasceu o narrador Nael, as culturas ameríndia e branca dividem o mesmo 
espaço, mas Domingas, a cunhantã e mãe de Nael, assim como o próprio 
Nael, ocupam lugares sempre inferiores aos dos patrões. 

Ao aproximarmos os mitos indígenas à narrativa bíblica e ao romance 
de Hatoum, as imagens se multiplicam rapidamente num complexo e 
labiríntico jogo de espelhos. Por ser mais traiçoeiro, violento e movido por 
desejos quase instintivos, Omar muitas vezes é comparado a um animal, 
como no trecho abaixo:

[...] o caçula se contorcia, arrotava, mandava 
todo mundo à merda, se exibia, era um touro, 
agarrava minha mãe, bolinava, dava-lhe um 
tapinha na bunda e eu pulava em cima dele, 
queria esganá-lo, ele me tacava um safanão, 
depois um coice, e aí era gritaria em geral [...] 
(HATOUM, 2006, p.66). 

Na narrativa bíblica, ao contrário de Jacó, é Esaú o gêmeo “peludo” de 
hábitos mais grosseiros e animalescos. 

Os meninos cresceram: Esaú tornou-se hábil 
caçador, correndo a estepe; Jacó era homem 
tranquilo, morando sob tendas. Isaac preferia 
Esaú, porque apreciava a caça, mas Rebeca 
preferia Jacó. (Gn 25:27-28)
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Na mitologia ameríndia, como nos relata Lévi-Strauss em História de 
Lince, os índios Quinault, de língua salish, habitantes da costa do atual 
Estado de Washington, “nunca designavam os gêmeos pelo nome próprio, 
chamavam-nos de lobos”:

A equivalência gêmeos = lobo parece ter existido 
também na Sibéria, entre os Kamchadale e, 
mais longe para o Oeste, entre os Ket. Em todo 
o noroeste da América do Norte abundam 
menções a um lugar especial dedicado aos lobos 
entre os outros animais. Entre os ket, os gêmeos, 
ao morrerem, juntam-se aos ursos. Os filhotes 
de urso cuja mãe foi morta são entregues a uma 
mãe de gêmeos, para que elas os amamentem. 
(LÉVI-STRAUSS, 1993, p.120-1)

Assim como os gêmeos bíblicos, que nasceram imbuídos de poderes 
divinos para gerar duas nações, os ameríndios, segundo Lévi-Strauss, 
também nasciam com poderes sagrados. Teriam dons divinatórios, o poder 
de enfeitiçar, de se transformar em animais sobrenaturais, de afastar as 
epidemias e outros males que atingiam o rebanho e as plantações, de curar 
certas doenças, seriam insensíveis às mordidas ou picadas de animais 
venenosos, garantiriam sucesso na caça e na pesca etc. Teriam poderes 
especialmente ligados aos fenômenos meteorológicos. 

Entre muitos povos indígenas, quando o desejo era de bom tempo, 
costumava-se pintar os corpos dos gêmeos de vermelho e exibi-los 
em público. Os gêmeos também podiam invocar os ventos de qualquer 
direção. Bastava que um deles deixasse os cabelos na água para que os 
salmões ficassem presos neles, como se tivessem sido pescados com linha 
(LÉVI-STRAUSS, 1993, p.115).

Em Terra Grávida, a antropóloga Betty Mindlin reúne narradores 
indígenas de sete grupos ameríndios de Rondônia (Macurap, Jabuti, Aruá, 
Arikapu, Ajuru, Kanoé e Tupari). As narrativas colhidas pela pesquisadora 
falam principalmente da origem do mundo. Escreve Mindlin que “a criação 



154<< sumário

do universo por dois companheiros, ou dois irmãos, ou opositores, por 
exemplo, é tão familiar que quase parece óbvia” (MINDLIN, 1999, p.16).

Segundo a antropóloga, na Bíblia, foi Deus quem fez o mundo, mas há 
ao mesmo tempo seu duplo, ou sombra, o Diabo. Nos mitos indígenas, 
não costuma haver uma delimitação tão clara entre o bem e o mal. Os 
demiurgos, Criadores, não são iguais, mas não são o contrário um do 
outro, distinguem-se pouco. Não há um criador bom e um malvado. 

Entre os Aruá, os dois irmãos criadores são Andarob e Paricot. São 
filhos de um veado e de uma gia, que nasceram de si mesmo. Andarob, 
o mais velho, é mais preguiçoso e menos inteligente que Paricot. Este, 
trabalhador, foi quem formou o mundo – bastava pensar ou falar que as 
imagens passavam a existir. Segundo os Aruá, a humanidade é filha de 
Paricot, que se casou com a terra, namorando um monte de cupins, já que 
ainda não havia mulheres. 

Ao alinharmos Andarob e Paricot com Esaú e Jacó, fica a pergunta: Quem 
se parece mais com quem? Os irmãos indígenas, aqui, invertem os papéis 
dos gêmeos da narrativa bíblica. Paricot, ao ser descrito como trabalhador, 
nos remete a Esaú. No entanto, o mesmo Paricot, ao ser considerado mais 
inteligente e mais estudioso que Andarob, assume características de Jacó. 
Paricot, então, tem dentro dele a duplicidade dos gêmeos de Rebeca e 
Isaac. Assim como Jacó, eleito por Deus patriarca do povo Judeu, Paricot 
também gerou uma nação: a nação Aruá e toda a humanidade. 

Para Betty Mindlin, a oposição entre o bem e o mal nos mitos indígenas 
é mais acentuada quando os irmãos criadores são gêmeos verdadeiros, 
filhos do mesmo pai. 

Na vida indígena, gêmeos são considerados 
um perigo para a aldeia inteira, são sinal 
de transgressão de algum interdito [...]. Por 
isso, muitos povos matam os recém-nascidos 
gêmeos ou pelo menos um deles. Nas histórias 
mais familiares ao ocidente, também muitos 
pares gêmeos contêm a semente da discórdia 
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e do conflito, da rivalidade, da desgraça, 
como Esaú e Jacó, Rômulo e Remo, como que 
numa disputa incipiente entre o bem e o mal. 
(MINDLIN, 1999, p.19)

Alfred Métraux confirma-nos a importância da saga dos gêmeos 
inimigos como história geradora de sentidos: 

Na mitologia dos Tupinambás aparecem dois 
irmãos gêmeos, cujo papel chega a ser quase 
tão importante quanto o do próprio herói-
civilizador. Sua função é a de rematar a obra 
desse último e de ajudar a humanidade. 
(MÉTRAUX, 1979, p.21) 

Na saga mítica dos Tupinambá, os gêmeos em disputa acabam 
fundando o mundo a partir de seus gestos de violência. Digamos que, 
nessa passagem mítica, a rivalidade metaforiza as forças e as pulsões do 
próprio cosmos, energias em movimento a girar a terra e a movimentar 
as águas e as nuvens. Essa dialética das relações humanas estaria no nível 
dos movimentos cósmicos. Vejamos o que Métraux tem a nos contar a 
respeito dos irmãos Aricoute e Tamendonare, dos Tupinambá:

Tamendonare e Aricoute eram dois irmãos rivais, 
divididos por seus diferentes temperamentos. 
Aricoute, intrépido e belicoso, desprezava seu 
mano, a quem reputava poltrão; mas este, certa 
vez, tendo humilhado o irmão por ter o mesmo 
trazido como troféu apenas o braço do inimigo, 
Aricoute, irritado, lançou o despojo contra a 
choça de Tamendonare, provocando, por esse 
ato, a ascensão ao céu, imediata, de toda a aldeia. 
Logo, Tamendonare bateu com pé na terra, 
fazendo jorrar água, que não tardou a recobrir 
o globo. Os dois irmãos, acompanhados de suas 
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mulheres, salvaram-se trepados às árvores e 
reprovaram, depois, o mundo. Pretendem os 
Tupinambás descender de Tamendonare e os 
timininós de Aricoute. (MÉTRAUX, 1979, p.21-2)

Também aqui, como na narrativa bíblica de Esaú e Jacó, assim como 
no romance de Hatoum, os gêmeos são a gênese de povos em disputa, em 
oposição. Tamendonare e Jacó; Aricoute e Esaú; o diálogo entre o mito 
dos Tupinambá e a narrativa bíblica vai muito além da personalidade 
dos irmãos. Assim como em Gênesis, Tamendonare e Aricoute também 
geraram cada um uma nação. Do primeiro, descende o povo Tupinambá, e 
do segundo, o povo Timininó.

Mas, ao colocarmos os gêmeos ameríndios, os bíblicos e os hatounianos 
frente a frente diante do espelho, a comparação torna-se mais complexa, 
porque as imagens do duplo se multiplicam; misturam-se a sombras e 
reflexos; as dualidades vêm à luz.

Alfred Métraux nos conta que os irmãos Tupinambá eram rivais, 
divididos por seus diferentes temperamentos. Aricoute, intrépido e belicoso, 
desprezava seu mano Tamendonare, a quem reputava poltrão. Esaú e Jacó, 
assim como Omar e Yaqub, também eram gêmeos inimigos, divididos por 
temperamentos e personalidades diferentes. Entretanto, filtrando-se as 
diferenças simbólicas envolvidas, quando analisados, os gêmeos da Bíblia, 
os da mitologia ameríndia e os do romance de Hatoum se entrelaçam. Um 
está dentro do outro e se revezam nos papéis descritos em cada narrativa. 
Ao compararmos a Bíblia com o mito indígena, Aricoute, por ser intrépido 
e belicoso, assemelha-se mais a Esaú, que é caçador e mais embrutecido; 
mas Aricoute também lembra Jacó, porque assim como o filho mais letrado 
de Isaac e Rebeca, sentia-se superior ao irmão e debochava dele, a quem 
chamava de medroso porque não sabia lutar. 

Da briga que resultara na separação e no distanciamento das famílias 
dos irmãos ameríndios nasceram duas nações, assim como na história de 
Esaú e Jacó e na saga de Omar e Yaqub. Este viaja para bem longe da terra 
natal, reinventa-se, instala-se e prospera na região sudeste do Brasil; o 
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outro permanece preso às raízes do mundo onde nasceu. Omar e Yaqub se 
revezam nos papéis de Aricoute e Tamendonare, de Esaú e Jacó. Um dos 
momentos em que Omar, também chamado de Caçula, demonstra seu lado 
traiçoeiro e perigoso, seu lado Jacó/Aricoute é quando ocorre a briga mais 
violenta entre eles: Omar abre um corte no rosto de Yaqub com um pedaço 
de vidro de uma garrafa de cerveja. Neste caso, Omar e Yaqub brigaram 
por inveja, pois disputavam o amor de Lívia. A inveja também alimentou o 
ódio entre Aricoute e Tamendonare, assim como entre Esaú e Jacó. 

Do mesmo modo como Yaqub invejava a coragem de Omar, Jacó 
desejava a primogenitura de Esaú, e Tamendonare sonhava com a força e a 
astúcia de Aricoute. Como tema a perpassar inúmeros textos e mitos, o jogo 
da inveja entre irmãos é reestruturado por Hatoum, de forma criativa e 
dramática, permitindo-nos, assim, vislumbrar vivências humanas fecundas, 
arquetípicas, experiências que são do patrimônio de nossa cultura.

A relação intertextual, como se pôde notar novamente, não é similar 
nem homogênea, mas sim uma teia complexa de significações, a exigir 
do pesquisador um lento debruçar sobre os pormenores e sentidos dos 
textos implicados nessa comparação. 

Sobre os gêmeos Tupinambá, escreveu Benedito Nunes: 

Tamendonare e Aricoute são rivais de 
temperamentos diferentes, este intrépido e 
belicoso, aquele esperto e dado a pajelanças, 
ambos antropófagos, com descendentes 
diversos, que repovoam a terra depois de uma 
inundação ou dilúvio. (NUNES, 2009, p.300) 

Para esse autor, uma das constantes da mentalidade primitiva 
(mentalité primitive), na terminologia positivista de Lévy-Bruhl, ou do 
pensamento selvagem (la pensée sauvage), na terminologia estruturalista 
de Claude Lévi-Strauss, é, por certo, a representação grupal dos “gêmeos 
míticos”, os duplos sempre dotados de mágicas qualidades ou de poderes 
extraordinários pela sua própria natureza geminada, como dissipar a 
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neblina ou não morrer afogado. Presentes na hagiologia católica, Cosme 
e Damião, Crispim e Crispiano, Gervásio e Protásio, protegem os partos 
difíceis e a obtenção de comida. São entidades dadivosas, benéficas. Mas 
o filão que abastece o romance de Hatoum, afirma Nunes, é o dos gêmeos 
inimigos, separados por um violento antagonismo (NUNES, 2009, p.300).

No romance hatouniano, o modelo desse antagonismo veio, contudo, 
da narrativa bíblica e do espelho machadiano dessa história4. É no espaço 
mítico que separa os gêmeos que se insere o narrador Nael. Ele conduz 
a história, mistura as narrativas, mas sempre olhando para trás, sem 
perder de vista as origens do útero ameríndio que o gerou. Nunca deixou 
de estar conectado à alma da mãe. Dessa forma, ao ver Domingas morta 
na rede, o filho-narrador vira o olhar e encara o pássaro empalhado que 
sua mãe mantinha no quarto: “As asas finas de um saracuá, o pássaro 
mais belo, empoleirado num galho de verdade, enterrado numa bacia 
de latão. Asas bem abertas, peito esguio, bico para o alto, ave que deseja 
voar”. (HATOUM, 2006, p.182)

Do imenso material poético que o folclore dos indígenas brasileiros 
da Amazônia nos apresenta, Mário de Andrade retirou a figura mítica 
cujas aventuras extraordinárias serviram de base para o escritor criar 
seu personagem mais famoso: Macunaíma. Segundo Sérgio Buarque de 
Holanda, em O Mito de Macunaíma, esse personagem não foi construído 
por Mário de Andrade. Ele vive em inúmeras fábulas dos índios da grande 
família Caraíba, que se expandiu desde os sertões do Mato Grosso até a 
península da Flórida (HOLANDA, 2005, p.260).

Macunaíma era gêmeo de Piá. E, logo no começo, diz a narrativa 
indígena: “Há muito tempo existiu uma mulher que ficou grávida por 
artes do Sol, de duas crianças gêmeas: Macunaíma e Piá. Certo dia, ainda 
no ventre da mãe, assim lhe falou Piá: “Saiamos a visitar nosso pai. 
Mostraremos o caminho.” (HOLANDA, 2005, p.262)

4  Machado de Assis também se inspirou na narrativa bíblica de Esaú e Jacó para 
escrever seu romance Esau e Jacó, publicado pela primeira vez em 1904. Esse romance é 
considerado por muitos críticos a mais complexa e ambígua das obras machadianas. Ele 
narra a história dos gêmeos Pedro e Paulo, jovens bem nascidos, idênticos fisicamente, 
mas bem diferentes na maneira de pensar e agir. Os gêmeos de Machado vivem em 
conflito e disputam o amor da mesma mulher.



159<< sumário

Ao analisarmos a expressão “grávida por artes do sol”, fica nítido o 
poder mágico da gestação da mãe de Macunaíma e Piá. Seria o sol o pai 
dos gêmeos? Neste caso, sendo o sol uma figura sagrada entre os índios, 
podemos afirmar, então, que Macunaíma e Piá são filhos de Deus, enviados 
à Terra com uma missão divina. 

Trata-se de um início semelhante à narrativa bíblica de Esaú de Jacó, 
que pertence à Bíblia Hebraica, mais especificamente ao Gênesis. Assim 
como Macunaíma e Piá, os gêmeos de Rebeca também estavam imbuídos 
de uma missão sagrada. Num único momento, Deus se pronuncia: quando 
Rebeca, aflita com sua conturbada gravidez, busca um oráculo. Deus, 
então, lhe anuncia o destino dos irmãos: “duas nações há no seu ventre, 
e dois reinos de tuas entranhas se dividirão; uma nação mais que a outra 
nação se fortalecerá! A maior servirá à menor” (Gn 25:23).

Assim como o narrador Nael e o patriarca Jacó, Macunaíma e Piá 
também estão à procura de todo poder que emerge da figura do PAI. Seja 
ele o poder simbólico ou biológico, no caso o nome do pai a ser herdado. 
Nos três casos, os filhos usam a mãe para tentar chegar ao pai. No mito 
indígena, a mãe dos gêmeos acaba devorada pelo Jaguar, filho da mãe 
Rã. No caso de Nael, sua mãe Domingas morre devorada pelo segredo 
que a fez manter escondido do filho o nome de seu genitor. Na narrativa 
bíblica, Rebeca, de certa forma já invisível aos olhos de Esaú, apesar de 
ser cúmplice de Jacó, também não deixa de estar morta aos olhos do filho 
querido, que, mesmo “vivendo debaixo da sua saia”, dentro da tenda, 
estava o tempo todo obcecado por Isaac e pela herança da primogenitura. 

Com a morte da mãe, Macunaíma e Piá foram criados pela mãe Rã. 
No mito indígena, os dois irmãos tornaram-se admiráveis caçadores, ou 
seja, tinham talentos iguais aos de Esaú; só que, assim como Jacó, também 
sabiam trapacear para conseguir o que desejavam: “Mal, porém, se tinha 
sentado, os moços puseram fogo no algodão. A pele da velha ficou tão 
horrivelmente queimada que tomou o aspecto encarquilhado e áspero 
que ainda hoje apresenta” (HOLANDA, 2005, p.263). 

Assim como Omar e Yaqub, Macunaíma e Piá e os outros gêmeos da 
mitologia ameríndia também se aproximam, se afastam e se revezam nos 
papéis de Esaú e Jacó. 



160<< sumário

As características de Omar lembram algumas das múltiplas de 
Macunaíma, o anti-herói nacional de Mario de Andrade. Enquanto Yaqub 
cresce “sem dar um mergulho nos igarapés”, (HATOUM, 2006, p.31) Omar 
está completamente envolvido pela natureza e pela irracionalidade. Nas 
palavras do irmão, Omar é “um primitivo, um irracional, estragado até o 
tutano” (HATOUM, 2006, p.122). O caçula é o filho preguiçoso, aventureiro 
e rebelde que passa os dias na rede recuperando-se da ressaca e das noites 
de farra ou lendo poemas. 

Toda essa ancestralidade ameríndia faz de Nael a personagem que 
mais dialoga com os precursores de Hatoum. Ele carrega a “semente” do 
mito original, das narrativas primitivas, em que tanto já se contava sobre a 
maldição dos gêmeos inimigos a assombrar os povos primevos. Assim, ele 
se revela o herdeiro mais digno da “primogenitura” quando está em jogo o 
“poder” de narrar e contar histórias sobre os irmãos idênticos que se odeiam.

O romance termina sem deixar claro ao leitor qual dos gêmeos é 
o verdadeiro pai de Nael. A trama, tão bem construída e amarrada por 
Hatoum, também deixa aberta a possibilidade de o narrador ser filho de 
Halim, ou seja, ser irmão caçula dos gêmeos Omar e Yaqub, e fruto de um 
possível encontro sexual entre Domingas e o marido de Zana. Nesse caso, 
o então “avô” seria o pai de Nael. A inversão de papéis alça-o a uma posição 
ainda mais privilegiada no jogo da herança do “poder” do nome do pai, o 
patriarca da família. Essa variedade de sentidos na origem do narrador, 
por sua vez, aproxima-o ainda mais de a toda ancestralidade mitológica 
que carrega no próprio sangue. 
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OS CAmiNhOS CONvERgENTES dA miTOLOgiA E dO 
REALiSmO mARAviLhOSO Em le chercheur D’or, 

de J.M.G-Le CLézio

Marília Alves Corrêa1

Ao retratar a cultura e os costumes de povos heterogêneos, Le Clézio 
dá a Le chercheur d’or uma gama de possibilidades para que surja, na 
obra, elementos que a conecte ao maravilhoso, a começar pelo espaço da 
narrativa: as ilhas Maurício. A preferência geográfica do autor transcende 
o apego pessoal com o lugar (descendência) e atinge um patamar social e, 
ao mesmo tempo, maravilhoso, pois a mistura cultural do local permite o 
desenvolvimento de uma narrativa que, além de mostrar a marginalização 
das minorias culturais, valoriza suas crenças lendárias e mitológicas, 
dando à narrativa o status de “realismo maravilhoso”:

Ayant grandi dans cet univers mauricien un 
peu en exil, avec cette idée persistante d’un 
paradis perdu, j’avais en moi sans cesse le goût 
d’écrire des situations qui mattaient en scène ce 
rapport très étroit avec la nature, ce sentiment 
d’insularité, de cette étrangeté d’être différent 
du reste du monde2

Assim, ao trazer para o epicentro literário a multiplicidade cultural 
do mundo e, mais especificamente, das ilhas Maurício, Le Clézio discute a 
necessidade de um interculturalismo que faça com que o homem ocidental 
veja, com a mesma importância, os costumes dos povos marginalizados 
pelo capitalismo. Para ratificar sua ideologia, o escritor irá discutir lendas 

1 Mestranda da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Campus 
Araraquara, sob orientação da Prof. Dra. Ana Luiza Silva Camarani (UNESP Araraquara).

2 Le Clézio em entrevista dada a Vinesh Y. Hookoomsing para a revista Italiques n.6.
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e mitos de várias origens, mas terá como ênfase as culturas indiana e 
africana e será esta última que promoverá um elo mais evidente com o 
maravilhoso, como veremos nos primeiro e último capítulos da obra. 

O enredo de Le chercheur d’or narra, basicamente, a história de um 
menino francês que mora em Boucan, nas ilhas Maurício. Lá, ele passou 
uma infância feliz e plena e teve contato direto com a natureza e com 
os trabalhadores indianos e africanos e, como pertencia às classes 
financeiramente marginalizadas da sociedade, via-os em pé de igualdade, 
aprendendo a respeitá-los e a admirá-los. Seu melhor amigo, Denis, é um 
africano, neto de um cozinheiro, e representa, no primeiro capítulo, a 
ligação mais forte do protagonista com a cultura africana e, portanto, com 
suas crenças. Aqui, vê-se como a cultura e a geografia exploradas na obra 
já evidenciam uma tendência ao maravilhoso, pois, segundo Carpentier 
(1985), alguns lugares mantiveram e ainda mantêm um processo mítico e 
lendário que permite uma conexão maior com o maravilhoso, como é o caso 
das ilhas Maurício, por exemplo. Desse modo, a presença de Denis passa 
a ser a principal referência dessa predisposição, pois, ao contar a Alexis 
suas crenças, revela o quão maravilhosas elas são e incita no narrador 
a curiosidade de conhecê-las, como é o caso da lenda de Mananava. É 
importante ressaltar que o protagonista não duvida nem questiona tais 
crenças, ao contrário, ele valoriza e até passa a acreditar nelas também, 
o que dá naturalidade à literatura lecléziana, uma vez que a fé, elemento 
imprescindível à presença do maravilhoso, mostra-se presente e marcante.

Nesses termos, apesar da riqueza cultural da obra, serão enfatizadas as 
duas lendas que remetem à civilização africana: Mananava e a lenda dos 
pássaros rabo-de-palha. Ambas serão evocadas pelos dois personagens 
que mais influenciaram Alexis: Denis, seu amigo de infância, e Ouma, 
personificação da miscigenaçao étnica-cultural. Além disso, a espacialização 
da narrativa será analisada como motivadora de uma realidade que, 
de acordo com Carpentier (1985), propicia, assim como na América, o 
surgimento de um maravilhoso que surge naturalmente devido à história, 
à tradição cultural e à abundância natural inerentes às ilhas Maurício: 
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É evidente, pela virgindade da paisagem, pela 
sua formação, pela ontologia, pela afortunada 
presença do índio e do negro, pela Revelação 
que constituiu seu recente descobrimento, 
pelas fecundas mestiçagens que propiciou, 
que a América ainda está muito longe de 
ter esgotado seu caudal de mitologias.
(CARPENTIER, 1985, p.17). 

Logo no primeiro capítulo, Alexis já cita Mananava, mas, como o lugar 
ainda se mostra arraigado de mistérios, o narrador o define a partir do 
ponto de vista e das descrições de Denis, que tem maior conhecimento 
acerca da natureza e das crenças africanas. Desse modo, o menino africano 
é uma espécie de guia do protagonista, levando-o para desbravar os 
lugares mágicos e admiráveis do Boucan: “Les leçons de Denis sont les plus 
belles. Il m’enseigne le ciel, la mer, les cavernes au pied des montagnes, les 
champs en friche où nous courons ensemble, […].” (LE CLÉZIO, 1985, p.38). 
Apesar de não conhecer ainda Mananava, Alexis já vê, logo no primeiro 
capítulo, que a magia do lugar é capaz despertar felicidade e plenitude 
nas pessoas: “Mananava, c’est le pays des rêves.” (LE CLÉZIO, 1985, p.75), 
o que fará com que ele, ao final de sua busca iniciática pelo ouro, tome o 
lugar como a única possibilidade de reencontrar a harmonia de outrora. 
Além disso, o aspecto mítico de Mananava está, principalmente, no fato de 
estar ligada à lenda dos escravos negros. Segundo a lenda, Mananava teria 
sido o lugar onde os negros escravizados abrigavam-se após suas fugas. 
Quando descobertos pelos brancos, o líder desses negros, Sacalavou, 
preferiu suicidar-se a ter que retomar sua vida de escravo: 

Mananava, où la femme du vieux Cook disait 
que vivaient les descendants des Noirs marrons, 
qui avaient tué les maîtres et brûlé les champs 
de canne. C’était là qu’avait fui Sengor, et c’était 
là que le grand Sacalavou s’était jeté du haut 
d’une falaise pour échapper aux Blancs qui le 
poursuivaient. (LE CLÉZIO, 1985, p.109).
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Com o passar do tempo e no decorrer de sua busca iniciática, Alexis 
descobre que o “ouro” tão almejado por ele é, na verdade, sua origem 
e identidade, e percebe que ele só seria encontrado nesse paraíso. O 
protagonista, portanto, entende que deve retornar à Mananava para, 
enfim, alcançar a paz e a plenitude que tanto procurava e mostrar ao 
leitor a noção de liberdade que a lenda denota: “C’est à Mananava que 
je pense, à présent, le dernier endroit qui me reste. C’est en moi depuis si 
longtemps, depuis les jours où nous marchions, Denis et moi, jusqu’à l’entrée 
des gorges.” (LE CLÉZIO, 1985, p.346). Assim, vemos a lenda de Mananava 
como um dos principais elementos que dão ao romance seu caráter 
circular, pois, ao desvendá-la no decorrer da narrativa, Alexis mostra que 
o seu crescimento esteve intimamente ligado à interpretação da lenda, 
ou seja, o protagonista só conseguiu encontrar o verdadeiro tesouro que 
procurava quando entendeu a importância da liberdade e da harmonia 
que Mananava propiciava: 

[...] o maravilhoso começa a sê-lo, de maneira 
inequívoca, quando surge de uma inesperada 
alteração da realidade (o milagre), de uma 
revelação privilegiada da realidade, de 
um destaque incomum ou singularmente 
favorecedor das inadvertidas riquezas da 
realidade, ou de uma ampliação das escalas 
e categorias da realidade, percebidas com 
particular intensidade, em virtude de uma 
exaltação do espírito, que o conduz até um tipo 
de ‘estado limite’. (CARPENTIER, 1985, p.16)

Os pássaros rabo-de-palha, evocados na narrativa sempre por meio dos 
personagens representantes da inocência e da pureza, viviam em Mananava 
e, por isso, as duas lendas estão intimamente ligadas. Assim como Mananava, 
o casal de pássaros é envolto por uma atmosfera de mistério e admiração e, 
apesar de serem vistos como “fantasmas” dos negros mortos em Mananava, 
são considerados como mensageiros divinos: “Laure dit qu’ils sont les esprits 
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des Marins morts en mer, et des femmes qui attendent leur retour, en vain. Ils 
sont silencieux, légers.” (LE CLÉZIO, 1985, p.69). 

Nesse sentido, nota-se, novamente, que a liberdade da imaginação 
possibilitada pelo realismo maravilhoso revaloriza as sociedades 
preteridas, no caso, os negros, já que a interpretação da lenda segue 
os preceitos da cultura africana, segundo os quais a alma dos imortais 
(escravos) assume a figura livre e leve dos pássaros. Com isso, vemos 
reforçada a teoria de que os pássaros são, assim como as almas dos seres 
evoluídos, mensageiros que procuram estreitar as relações entre o céu e 
a terra. Deve-se ressaltar, ainda, que a cor branca, muito evidenciada no 
romance, reafirma o sentido divino dos pássaros, pois nos remete à luz e 
à pureza, características intrínsecas à criança e, portanto, à origem do ser 
humano (mito do Eterno Retorno). Após o ciclone, no primeiro capítulo, 
Boucan foi completamente destruído, Denis desapareceu e, juntamente 
com ele, desapareceram os pássaros rabo-de-palha, que só retornarão ao 
final da narrativa, quando Alexis retornar à Mananava com Ouma: 

Au même moment, je vois apparaître les deux 
oiseaux blancs. Très haut dans le ciel sans 
couleur, ils planent dans le vent, ils tournent 
autour de Mananava. Est-ce qu’ils m’ont vu? 
Silencieux, l’un à côté de l’autre, presque sans 
bouger leurs ailes, pareils à deux comètes 
blanches, ils regardent le halo du soleil sur 
l’horizon. Grâce à eux le monde s’arrêté, le cours 
des astres s’est suspendu. (LE CLÉZIO, 1985, 
p.363-364).

Ao trazer para a literatura essas lendas e costumes africanos, Le Clézio 
faz com que o mágico, em Le chercheur d’or, revele os aspectos da realidade 
cotidiana do povo africano, dos ex escravos, pois eles têm a oportunidade, 
através das lendas, de emitir sua própria história, discriminada pelo ocidente. 
Nesse caso, a história é refeita, ou ao menos recontada, sob a perspectiva 
do realismo mágico, propondo, inclusive, uma crítica do real (escravidão): 
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“É como se um fato insólito de repente desvendasse dimensões recônditas 
e significados incríveis da cultura, vida social, biografia, história.” (IANNI, 
1991, p.63). Percebe-se, assim, que Le Clézio faz uma denúncia à exclusão 
social e cultural, mas busca fazê-lo preterindo o racionalismo característico 
das esferas públicas e privadas da sociedade, mostrando a importância do 
interculturalismo por meio do maravilhoso: “Sob vários aspectos, o realismo 
mágico se constitui em uma fina visão crítica da cultura, realidade social, 
história.” (IANNI, 1991, p.73). Aqui, o real e o ficcional, apesar de serem 
diferentes, ressoam um no outro, complementando-se e evidenciando 
a presença do mágico na literatura e também na realidade, o que mostra 
a capacidade de Le Clézio de construir uma nova realidade (nesse caso, 
maravilhosa) a partir da realidade empírica. 

A literatura lecléziana e sua incessante busca pelo interculturalismo 
e por um mundo mais igualitário reflete uma característica peculiar do 
realismo maravilhoso cuja inovação é a forma de representar a realidade 
que, no caso de Le chercheur d’or, se mostra impregnada de magia e de 
elementos inusitados, permitindo que o leitor penetre no mistério criativo 
da mestiçagem cultural da ilha Maurício. Assim, nota-se que os principais 
personagens transmissores e vivenciadores das lendas e mitos da narrativa 
(Alexis, Denis e Ouma) não são irreais, insólitos: o maravilhoso existe 
realmente e está no modo de vida deles, ou seja, o maravilhoso está refletido 
no “modo de ser de uma determinada realidade.” (ESTEVES, 2005, p.405). Em 
Le chercheur d’or, portanto, o maravilhoso está no fato de que “duas visões 
contrastantes de mundo, uma mágica e outra racional, apresentam-se como 
se não fossem contraditórias, usando, para isso, elementos míticos e crenças 
de grupos étnico-culturais para os quais tal contradição não se manifesta” 
(ESTEVES, 2005, p.411), como é o caso de Alexis, Denis e Ouma, por exemplo. 

Essa atmosfera cultural que permeia a obra lecléziana, principalmente 
Le chercheur d’or, cujo objetivo é promover a valorização das culturas 
primitivas em detrimento da europeia, permite que o leitor veja na 
literatura a construção de novas imagens da realidade, mostrada sob novos 
métodos e perspectivas. Desse modo, ao escolher como espaço da narrativa 
a ilha Maurício, lugar que, devido à sua colonização, convergem diferentes 
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culturas, Le Clézio, utilizando-se dos mesmos princípios do realismo 
maravilhoso, acredita que a “[...] união de elementos díspares, procedentes 
de culturas heterogêneas, configura uma nova realidade histórica, que 
subverte os padrões convencionais da racionalidade ocidental.” (CHIAMPI, 
1980, p.32) e mostra, nesse sentido, a “riqueza maravilhosa” das culturas 
marginalizadas em detrimento da “pobreza” das culturas hegemônicas. 
Trata-se, portanto, de mostrar uma ontologia mítica e religiosa não 
corrompida pela reflexividade, cuja identidade cultural permanece original 
em sua essência. (CARPENTIER Apud CHIAMPI, 1980).

Analisando a polarização cultural afirmada na narrativa, percebe-se 
que ela é realçada pelo efeito semântico da descrição dos personagens, 
desencadeando tensões: a hegemonia e autoritarismo dos capitalistas 
(Tio Ludovic e Ferdinand) são colocados em oposição à marginalização 
e subordinação dos indianos, africanos e até mesmo da família de Alexis 
(francesa, mas marginalizada do processo de capitalização mundial). 
Além disso, ao voltar da Primeira Guerra Mundial, Alexis mostra-se 
indignado com tamanha devastação e destruição causadas pela sede de 
poder, mas, ao mesmo tempo, ressalta a indiferença e a impassibilidade 
das pessoas que trabalham nos centros urbanos, o que denota a falta de 
empatia causada pelas relações capitalistas: “Les employés, indifférents, les 
clients, les marchands, les comptables... Pour tous ces gens, il ne s’était rien 
passé.” (LE CLÉZIO, 1985, p.314). Mais adiante, quando Alexis reconhece o 
valor do verdadeiro ouro, sua plenitude e harmonia alcançadas colocam-
no em melhores condições existenciais do que seu primo Ferdinand, 
por exemplo. A busca iniciática de Alexis e a presença do insólito em 
seu calvário sáo amenizados pela polarização e pelo jogo de oposições, 
o que suaviza possíveis questionamentos do leitor. Ademais, ressalta-se 
que a própria multiplicidade cultural das ilhas Maurício trazem como 
consequência a desigualdade social, já que a origem étnica e o poder 
econômico caminham lado a lado. Desse modo, apesar de evidenciar e de 
valorizar uma realidade mítica, lendária e maravilhosa, Le Clézio não se 
abstém de trazer à tona as sequelas da heterogeneidade cultural, o que 
justifica sua ideologia intercultural. 
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Com isso, compreende-se que a alteridade de Alexis é constituída 
no momento em que ele toma a atitude de não mais fazer parte daquele 
sistema capitalista e opressor e entende, através dos mitos e lendas 
evocados pelos africanos e mestiços, que o sentido do “ouro” procurado 
não é material, mas existencial: “Je veux fuir les gens du ‘grand monde’, la 
méchanceté, l’hypocrisie.” (LE CLÉZIO, 1985, p.315). Essa polarização social 
e o jogo de oposições explicitados na narrativa amenizam a presença 
do insólito inerente à Mananava e à lenda dos pássaros rabo-de-palha, 
suavizando possíveis questionamentos do leitor e fazendo, inclusive, com 
que ele incorpore o insólito ao real. Analisando-se o primeiro capítulo de 
Le chercheur d’or, referente à infância de Alexis, e o último, momento de seu 
reencontro com a plenitude em Mananava, percebe-se que a reconfiguração 
do passado primitivo do homem através de Alexis denota uma possibilidade 
de “redenção” da humanidade, uma vez que o narrador é uma alegoria do 
ser humano. O eterno retorno à infância, simbolizado pela nostalgia do 
personagem durante sua viagem iniciática, é uma referência à necessidade 
de retornar-se ao estado de ingenuidade e de inocência, característicos da 
criança e contrários ao sistema capitalista, para que, enfim, se alcance a 
plenitude: “Les enfants ont pour lui la qualité essentielle du regard, un regard 
nu, sans aucun préjugé, un regard que le merveilleux enseigne bien plus que 
la réalité scientifique.” (ARMEL, 1998, p.57).

Assim, percebe-se que a mitologia que envolve esse tempo cíclico, 
de eterno retorno ao primitivismo (infância) e o espaço (Mananava) 
é construída com o respaldo do cenário e da população tipicamente 
mauriciana, propícios ao maravilhoso, e a heterogeneidade cultural 
característica da ilha torna-se um meio de se atingir a plenitude e a 
reagregação almejadas pelos homem contemporâneo. Além disso, a 
valorização da visão de povos discriminados amplia os horizontes 
culturas e, por conseguinte, literários, fazendo com que o escritor consiga, 
através dos movimentos políticos e sociais, nutrir-se desse amplo arsenal 
cultural, retomando o passado e desvendando o presente. No decorrer 
da narrativa, nota-se que, como toda obra ficcional, Le chercheur d’or 
utiliza-se de uma veracidade referencial, já que é um recorte da realidade, 
mas os elementos fictícios são predominantes e, nesse caso, a relação 
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entre verdade e mentira deve ser abolida, ou seja, a realidade do texto 
se torna plausível, suspendendo-se a descrença. Assim, a narrativa é 
apreendida como se fosse real pelo leitor, que passa a assumi-la como uma 
possibilidade de verdade. Por isso, essa realidade mítica e lendária, apesar 
de possuir elementos peculiares, não é questionada, pois a narração 
contém “[...] verossimilhança interna, ausência de qualquer desconcerto 
diante do sobrenatural, inter-relações semânticas com o meio cultural 
[...].” (PEREIRA, 2002, p.46).
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A máQuiNA dO fim dO muNdO

Raquel Azevedo1

Em 1798, no sexto aniversário da Primeira República Francesa, 
Paris recebeu a primeira exposição universal da indústria. O ministro 
François de Neufchâteau ouvira algumas sugestões para a festa popular 
que celebraria a efeméride: pau-de-sebo, feira à moda das quermesses 
de aldeia, exposição de quadros. Decidiu-se, porém, por uma exposição 
industrial, que já nascia associada a uma festa de emancipação. Em 
1851, na imensa estufa de vidro e ferro construída especialmente para a 
exposição universal de Londres, a abóboda de mais de 30 metros de altura 
abrigava as velhas árvores do Hyde Park e as mais modernas máquinas. 
Máquinas de fiar automáticas, teares a vapor, locomotivas em miniatura, 
bombas centrífugas e locomóveis, todas trabalhavam como loucas, diz um 
dos fragmentos das Passagens de Walter Benjamin, “enquanto milhares 
de pessoas ao lado delas, usando cartolas e chapéus, esperavam sentadas 
calmamente, passivamente, sem imaginar que a era do homem neste 
planeta chegava ao fim” (WALPOLE Apud BENJAMIN, 2007, p. 226). A 
máquina com que sonharam todas as utopias do século XIX, que Freud 
tentou reinventar n’A Interpretação dos Sonhos e de que nos anunciam o 
fracasso as distopias de H. G. Wells a George Orwell, é uma máquina do fim 
do mundo. O antropólogo Viveiros de Castro sugere que nos aconselhemos 
sobre o fim do fim com os ameríndios, cujo mundo acabou em 1492. O que 
resta depois do fim, em um mundo em que não há mais testemunhas, em 
um futuro em que a história jamais existiu?

O Capital de Marx nos dá uma pista. O livro está escrito como uma bíblia 
de cabeça para baixo: começa pelo apocalipse com a análise dos restos de 
um mundo que já não existe, o mundo do trabalhador, e termina com o 
pecado original do capital, a acumulação primitiva a partir do roubo. É no 
fim do mundo moderno, quando não é mais o operário que emprega os 

1 Mestranda em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina.
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meios de produção, mas os meios de produção que empregam o operário, 
que a fantasmagoria das coisas que conversam entre si – o fetiche da 
mercadoria – aparece com a mesma clareza das construções em vidro que 
fascinavam o século XIX. Um mundo movido por um sistema de máquinas 
é um mundo que já acabou e é sobre escombros que a poderosa ideia do 
fetiche ocorre a Marx. Na Paris en l’An 2000, escrito por Tony Moilin em 
1869, os socialistas teriam transformado as ruas da capital francesa em 
ruas-galeria, de modo que por toda a parte se estaria ao abrigo do tempo 
atmosférico. Cobrir as ruas de Paris com vidro era como transformar a 
cidade numa grande estufa e seus moradores em melões. Já no fetichismo 
cósmico de Grandville, que, em seu Un autre monde, de 1844, transformou 
os anéis de Saturno em um balcão de ferro fundido em que os habitantes 
do planeta iam tomar ar ao cair da noite, as “argúcias teológicas da 
mercadoria” de que falava Marx se espalham por todo o universo. Nas 
gravuras de Grandville, o apocalipse trazido pela era das máquinas torna-
se um problema extra-terrestre.

As Passagens de Benjamin recriam aquele instante em que a cabeça 
de um decapitado rolando no cadafalso acredita que ainda faz parte do 
corpo, espera ainda o golpe que deve separá-la do tronco, a separação 
entre sonho e vigília. Enquanto a arquitetura, a moda e até mesmo o 
tempo atmosférico mantêm a sua forma onírica, inconsciente e indistinta, 
serão processos tão naturais quanto são a digestão e a respiração para o 
indivíduo. Os fragmentos que Benjamin reúne sobre a Paris do século XIX 
são uma tentativa de despertar do sonho em que o homem se transformou 
numa força da natureza, o fim do mundo moderno. As Mitológicas de Lévi-
Strauss são um testemunho do fim do mundo ameríndio e da transformação 
da natureza numa força política. Entre a maquinaria da indústria moderna 
e o caráter maquínico das narrativas ameríndias, entre alegoria e mito, 
estamos entre ruínas.

Lévi-Strauss coleciona mitos – mitos da origem do fogo, da vida breve, 
do sariguê. E o colecionador é um dos personagens do apocalipse. Benjamin 
diz que a necessidade de acumular é um dos sinais precursores da morte 
(de indivíduos ou de sociedades), ainda que seja preciso investigar a 
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presença dessa atividade entre crianças e pássaros – que também são 
colecionadores na construção de seus ninhos. Animais, crianças e velhos 
– os colecionadores empreendem uma luta contra a dispersão. Trata-se de 
uma tarefa interminável, Lévi-Strauss o sabia, mas e o que dizer de uma 
coleção de mitos cujos narradores foram exterminados? Ora, é justamente 
o caráter fantasmagórico de coisas que conversam entre si, à revelia dos 
homens, que caracteriza a constelação de mitos que Lévi-Strauss põe em 
contato e contágio a partir do mito do desaninhador de pássaros – um mito 
que não é tomado como um mito original, mas como uma composição de 
mitemas, um bolero de Ravel de fragmentos do Brasil Central. Um mito 
é uma conversa vazia sobre o tempo – o tempo atmosférico e o tempo 
cronológico –, é o lugar da baboseira, dizia Lacan. Mas o modo metonímico 
de operação dos mitemas depende justamente das transformações que o 
ouvinte pode operar. A duplicação, a variação, a inversão, os deslocamentos 
e as condensações – operações que Freud dizia que caracterizam o conteúdo 
onírico – animam as ruínas do mundo ameríndio.

Música e mito – ao contrário da pintura, diria Lévi-Strauss – são 
formas que requerem uma dimensão temporal, mas parecem precisar 
do tempo apenas para desmenti-lo. O mito é a forma pela qual o índio 
sofre do pathos da proximidade de que fala Benjamin: o ocorrido não 
se lhe apresenta como um ponto fixo do qual a experiência presente se 
esforça em se aproximar, mas como a elaboração de um sonho. Como 
todo despertar, o mito desmente a progressividade do devir. A exemplo da 
música, o mito opera sobre o tempo fisiológico do ouvinte, mas a escuta 
parece imobilizar o tempo que passa, como se pudesse deformá-lo, dobrá-
lo. O consumo do mito é uma forma de consumo do tempo – tal como o 
impulso revolucionário de introduzir um novo calendário ou, como na 
revolução de julho em Paris, de destruir os relógios das igrejas. O mito 
e a música se atualizam no ouvinte, estabelecem uma inversão entre 
o emissor e o receptor, “aparecem [...] como regente de orquestra cujos 
ouvintes são os silenciosos executantes” (LÉVI-STRAUSS, 2010, p. 37). 
A relação fantasmagórica que os mitos mantêm entre si é uma máquina 
que não deixa de operar com o extermínio dos narradores, pois são os 
equívocos da escuta que lhe dão vida.



174<< sumário

A origem aparentemente sobrenatural do mito não é distinta daquela 
que Marx reconhece na mercadoria: suas circunstâncias de criação são 
coletivas, enquanto o consumo é individual. Os mitos não têm autor; a 
partir do momento que existem como mitos, só existem encarnados numa 
tradição. “Quando um mito é contado, ouvintes individuais recebem uma 
mensagem que não provém, na verdade, de lugar algum”, diz Lévi-Strauss. O 
mito, tal como o sistema de máquinas que Marx vê nascer das ferramentas 
especializadas do trabalhador parcial da manufatura, é comparável à ação 
inconsciente do sujeito que sonha: são feitos por homens, mas funcionam 
à revelia deles. Na alegoria, a ausência de vestígios do autor tem a 
estrutura de uma moeda: seu uso pressupõe um sistema de trocas, mas 
nada diz sobre o modo de produção. As gravuras em água-forte de Meryon 
sobre a Paris que antecedera as reformas de Haussmann permitem mais 
do que uma numismática, como queria Benjamin, mas uma teoria da 
moeda. A imagem se forma a partir daquilo que sabemos que em breve 
já não teremos diante de nós. Esse era o caso das ruas de Paris na década 
de 1850. Alguns anos antes, porém, das obras que chegaram a destruir 
bairros inteiros da cidade, sem mover um único paralelepípedo, Meryon 
fez emergir as ruínas de Paris em suas gravuras. Não se tratava de uma 
visão arqueológica da catástrofe, mas de fazer surgir a antiguidade de uma 
modernidade intacta, “tal como uma Atena da cabeça de um Zeus intacto” 
(BENJAMIN, 1989, p. 85). Essa imagem desconcertante de que é feita a 
alegoria faz lembrar o caráter multifacetado do dinheiro: nada diz sobre a 
produção e é sempre prenhe de tempo. 

Benjamin se perguntava se as grandes conquistas no domínio da forma 
não se deram, afinal, como descobertas técnicas. “Começamos apenas 
recentemente a adivinhar quais formas, que se tornarão determinantes 
para a nossa época, estão ocultas nas máquinas” (BENJAMIN, 2007, p. 194). 
De fato, a literatura de Edgar Allan Poe parece saída do braço mecânico 
de um sistema de máquinas. Não que o autor tenha se transformado em 
um autor-máquina, como queria Ítalo Calvino em Cibernética e fantasmas. 
A morte do autor não é a substituição do homem por um mecanismo 
automático de narração, cujo protótipo é a arte combinatória de Ramon 
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Llull. A mitologia ameríndia mostra que o texto sobrevive ao extermínio 
do autor porque suas profundezas são multidões, como diria Victor Hugo. 
Para estar no mundo, um mito precisa estar em relação com outro. É isso 
que ecoa no conto O homem da multidão de Poe. O narrador, sentado ante 
a janela de um Café em Londres, toma a multidão como seu passatempo. 
Era fim de tarde e a cidade regurgitava gente de todos os lados. É, porém, 
um semblante demoníaco – “tivesse-o conhecido Retzsch, não haveria 
de querer outro modelo para suas encarnações pictóricas do demônio” 
(POE, 2008, p. 263) – que monopoliza as atenções do narrador. “‘Que 
extraordinária história’ – disse a mim mesmo – ‘não estará escrita naquele 
peito!’ Veio-me então o imperioso desejo de manter o homem sob minhas 
vistas, de saber mais sobre ele” (POE, 2008, p. 263). O narrador segue 
aquele homem por todos os cantos de Londres e nota que ele mantinha 
um certo procedimento enquanto abria espaço entre o mar de gente que 
tomava as avenidas: deixava o queixo cair sobre o peito e avançava. Quando 
ingressava em uma travessa comparativamente deserta, apressava o 
passo para não tardar a colocar seu corpo novamente na multidão. Passou 
por uma feira, mimetizou-se entre os espectadores na saída de um teatro, 
procurou um bar quando já era madrugada e a rua escasseava de gente. 
Com o amanhecer do dia, o homem da multidão voltou a se misturar ao 
alvoroço dos que saíam para o trabalho. O narrador completa um dia de 
perseguição e se aborrece. Era uma perda de tempo continuar seguindo 
aquele estranho. Ele não estava indo a lugar algum.

Esse velho – disse comigo, por fim – é o tipo e o 
gênio do crime profundo. Recusa-se a estar só. 
É o homem da multidão. Será escusado segui-lo: 
nada mais saberei a seu respeito ou a respeito de 
seus atos. O mais cruel coração do mundo é livro 
mais repulsivo que o Hortulus Animae, e talvez 
seja uma das mercês de Deus que es lässt sich 
nicht lesen [não se deixe ler] (POE, 2008, p. 267).

O herói de Poe não é o criminoso, mas o detetive. Não interessa o crime 
– a intenção do autor –, mas o existir no mundo do criminoso. E, como 
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lembra Benjamin, na modernidade o papel heroico é sempre um papel 
disponível, vazio. O índio é diferente do flâneur, pois põe em movimento 
uma máquina narrativa que só tem existência multitudinária. Lévi-Strauss 
não conseguiu dar semelhante tratamento aos ritos ameríndios, pois 
havia uma dificuldade fundamental em reduzir as cerimônias à linguagem. 
Talvez o rito se aproxime do momento em que o homem da multidão cruza 
as travessas vazias de Londres. Isso significa que seu deslocamento não é 
uma forma de se apagar na multidão – é a multidão que é uma forma de 
existir no mundo. O procedimento metonímico do homem da multidão só 
se interrompe com a suposição de que ele leva consigo algo de demoníaco, 
um crime profundo. Essa é a tarefa da alegoria. A imagem alegórica é 
prenhe de tempo. O mito é o consumo do tempo. Falta a prova dos nove.

A tecnologia indígena é a capacidade de agência da palavra – o dizer 
que chama à existência, a palavra como modo de fazer mundos. A prova 
do sariguê é a prova dos nove dessa brecha que a língua abre para 
estados virtuais possíveis. Do mesmo modo que a mulher do jaguar é 
um personagem fundamental nos mitos sobre a origem do fogo, pois é 
aquilo que fica para sempre perdido para que os homens tenham acesso 
ao cozimento dos alimentos, os mitos sobre a origem da vida breve 
apresentam a velhice como preço a pagar pelas plantas cultivadas. Lévi-
Strauss investiga essa oposição através de um grupo de mitos em que a 
tartaruga desempenha o papel de antagonista do jaguar, do jacaré (donos 
do fogo e da água, respectivamente) ou do sariguê. A tartaruga é descrita 
pela mitologia ora como um animal que pode ficar muito tempo debaixo da 
terra sem beber nem comer, ora como um animal que se alimenta de fungos 
e madeira podre. É duplamente dona da podridão: é imputrescível e come-
podre. A oposição que a tartaruga cria é, portanto, entre o putrescível e 
o imputrescível, entre o fedorento e o não-fedorento. Ao sariguê cabe a 
função semântica do mau cheiro. Os Creek contam que o sariguê fica com 
a cauda pelada por conta da exposição prolongada à água ou ao fogo, isto 
é, o sariguê reúne as duas formas de feder, o cheiro podre e o de queimado. 
Ele é a chave da oposição entre a podridão e as plantas cultivadas: 
incomestível (pois sua ingestão trazia consigo a velhice) e pertencente ao 
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mundo animal (e não vegetal), o sariguê personifica duplamente uma anti-
agricultura, que é também uma pré e pró-agricultura, diz Lévi-Strauss.

Pois nesse “mundo ao contrário” que era o 
estado de natureza antes do nascimento da 
civilização, era preciso que todas as coisas 
futuras já tivessem sua contrapartida, embora 
sob um aspecto negativo, que era como que 
o penhor de seu surgimento. Forma côncava 
da agricultura ausente, o sariguê ilustra-lhe a 
forma por vir, ao mesmo tempo em que pode 
ser, como contam os mitos, o instrumento graças 
ao qual os homens irão obtê-la. A introdução 
da agricultura pelo sariguê resulta, portanto, 
de uma transformação de um modo do ser em 
seu converso. Uma posição lógica se projeta no 
tempo sob a forma de uma relação de causa e 
efeito (LÉVI-STRAUSS, 2010, p. 217-218).

O negativo é, para o mundo ameríndio, uma condição criadora. A 
subtração de elementos de um conjunto o torna logicamente mais rico, 
diz Lévi-Strauss, pois permite a passagem do contínuo ao discreto – a 
dobradiça criadora entre a natureza e a cultura. O ser-menos de Lévi-
Strauss se assemelha à dialética na imobilidade de Benjamin: o pensamento 
selvagem detém o fluir dos acontecimentos fazendo a vacância ocupar um 
lugar inteiro em sua ontologia. Um mito kaiowá conta que, em uma de suas 
disputas, o jaguar e o tamanduá fazem malabarismos com os olhos fora das 
órbitas. Os do tamanduá voltam para o lugar, mas os do jaguar ficam presos 
no alto da árvore. O macuco cria, então, para o jaguar, olhos de água que o 
permitiriam ver no escuro. O informante desse mito garante que se o jaguar 
tivesse recuperado o fogo que lhe foi roubado pelos homens, ele o teria 
usado para incendiar a terra. O fogo que antes se via refletido nos olhos do 
jaguar é o mesmo que se “avermelha e cospe a morte com sua fumaça na 
metalurgia de todos os países” (BATAILLE, 1937, p. 23). É o mesmo fogo com 
que a Paris operária da Comuna incendeia as avenidas amplas e retas que 
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Haussmann havia aberto para evitar a construção de barricadas e para que 
nelas pudesse se deslocar o fogo da artilharia. Os incendiários da Comuna 
sabiam que, para seus inimigos, suas vidas pouco valiam, mas esses mesmos 
opositores tinham convulsões de horror diante da profanação do tijolo e 
do azulejo. O incêndio de Paris consumiu edifícios e monumentos como se 
estivesse consumindo o corpo vivo da burguesia, um incêndio cósmico se 
lembrarmos que o fetiche da mercadoria já havia atingido o sistema solar 
nos desenhos de Grandville. Os homens roubaram o fogo da onça para 
acabar com a história. O incêndio de Paris é a vingança do jaguar.

O conto anarquista Fogo!, publicado na revista carioca Na Barricada, 
em 1916, descreve o incêndio de uma fábrica. Os operários assistiam 
ao espetáculo da rua e comentavam que o fogo parecia estar de comum 
acordo com a crise e com a guerra, que consumiam inutilmente o melhor 
das energias humanas.

Diante do fogo, como diante da vida, vemos 
ao longe o porvir luminoso que sonhamos. O 
esquema construtivo, a síntese de um mundo 
melhor. O complemento, merecido e esperado, 
à obra dos tiranos de todos os tempos. O fogo 
é artístico e estético. Duma beleza inimitável, 
parece essa música de Wagner que nos retrata 
nos tímpanos e no coração as convulsões 
espasmódicas dos elementos em eterno 
movimento. Parece o vaivém, em guerra aberta, 
de filosofias, tendências, sistemas. A Justiça 
abrindo passo, rompendo todos os muros que 
se lhe oponham, afirmando a verdade e a razão 
(PRADO; HARDMAN; LEAL (Org.), 2011, p. 48).

Que as chamas lembrem a música de Wagner é também uma forma de 
dizer, com Deleuze e Guattari (1997), que a música tem sede de destruição, 
extinção, quebra, desmembramento. Aí estaria seu fascismo potencial. Os 
temas da criança que morre, da mulher que nasce, do pássaro que se vai, 
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são indissociáveis da expressão sonora, do gosto de morrer que a máquina 
sonora suscita no ouvinte. O isomorfismo que Lévi-Strauss busca entre o 
mito e a música é seu issomorfismo, como diria Alexandre Nodari, a sua 
vontade de virar destruição. Não se trata de uma pulsão de morte, cuja 
imagem inequívoca é a do progresso – “antiguidade imemorial exibindo-
se numa roupagem de última novidade” (BENJAMIN, 2007, p. 66). O 
pensamento selvagem se move a partir da interrupção de contínuos, cuja 
força ainda se faz sentir nos raros pontos em que sobrevivem, como o arco-
íris, que pode significar uma conjunção anormal e maléfica do céu e da 
terra, uma conjunção portadora de doenças e outros cataclismos naturais.

Curto-circuito entre a natureza e a cultura, o veneno é uma 
substância natural que se insere numa atividade cultural (caça ou pesca), 
simplificando-a ao extremo. “O veneno ultrapassa o homem e os meios 
ordinários de que ele dispõe, amplifica seu gesto e antecipa-lhe os efeitos, 
age mais depressa e de modo mais eficaz” (LÉVI-STRAUSS, 2010, p. 317), 
explica Lévi-Strauss. Em um mito arekuna, a origem do veneno é atribuída 
ao arco-íris. Os efeitos de uma conjunção entre natureza e cultura são, 
pois, enormes lacunas na trama demográfica das populações (animais 
ou humanas), vazios desproporcionais aos imputados pela velhice, por 
acidentes ou pela prática normal da pesca e da caça. O veneno pode 
ser definido como um contínuo máximo que engendra um descontínuo 
máximo, como uma união da natureza e da cultura que determina sua 
disjunção. A dialética dos pequenos e grandes intervalos mostra que a 
mediação é antes uma forma de separar do que de unir. 

As descontinuidades no espectro da luz, imperceptíveis no arco-
íris, dão aos físicos – os índios já o sabiam – tanto uma possibilidade de 
elaborar uma narrativa a respeito da história do cosmos quanto uma 
dimensão de seu desconhecimento a respeito do que ele é feito. Auguste 
Blanqui escreveu uma especulação cosmológica enquanto esteve preso no 
forte Taureau, durante a Comuna. Seus escritos denunciam um cosmos em 
que não há progresso, mas não um espaço sem tempo. A eternidade de 
cada estar-no-mundo, a eternidade de sua escrita numa cela parisiense, a 
eternidade dos astros – imagens que, como queria Benjamin, carregam em 
si a sua origem, imagens prenhes de tempo. 
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O universo inteiro é composto de sistemas 
estelares. Para criá-los a natureza tem apenas 
cem corpos simples à sua disposição. Apesar 
da vantagem prodigiosa que ela sabe retirar 
desses recursos, e do número incalculável de 
combinações que permitem a sua fecundidade, 
o resultado é necessariamente um número 
finito, como o dos próprios elementos, e, para 
preencher a extensão, a natureza deve repetir 
ao infinito cada uma de suas combinações 
originais ou tipos. Todo astro, qualquer que seja, 
existe portanto em número infinito no tempo e 
no espaço, não apenas sob um de seus aspectos, 
mas tal como se encontra, em cada segundo de 
sua duração, do nascimento à morte... A terra é 
um desses astros. Cada ser humano é portanto 
eterno em cada segundo de sua existência. O 
que escrevo agora numa cela do forte Taureau, 
eu o escrevi e escreverei durante a eternidade, à 
mesa, com uma pena, vestido, em circunstâncias 
inteiramente semelhantes. Assim para cada 
um... O número de nossos sósias é infinito no 
tempo e no espaço. Em consciência, não se pode 
exigir mais. Esses sósias são de carne e osso, 
até de calças e paletó, de crinolina e de coque. 
Não são fantasmas, é a atualidade eternizada. 
Eis entretanto uma grande falha: não há 
progresso... O que chamamos progresso está 
enclausurado em cada terra e desaparece com 
ela. Sempre e em todo lugar, no campo terrestre, 
o mesmo drama, o mesmo cenário, no mesmo 
palco estreito, uma humanidade barulhenta, 
enfatuada de sua grandeza, acreditando-se ser 
o universo e vivendo na sua prisão como numa 
imensidão, para logo desaparecer com o planeta, 
que carregou com o mais profundo desprezo o 
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fardo de seu orgulho. Mesma monotonia, mesmo 
imobilismo nos astros estrangeiros. O universo 
se repete sem fim e patina no mesmo lugar. A 
eternidade apresenta imperturbavelmente no 
infinito o mesmo espetáculo (BLANQUI Apud 
BENJAMIN, 2007, p. 66-67).

Benjamin dizia que nada entedia mais o homem comum do que o 
cosmos. Daí a relação íntima entre tempo e tédio. Numa das mais belas 
imagens que a literatura já produziu, Benjamin conta que o tédio é um 
tecido cinzento forrado com as cores mais vibrantes no qual nos enrolamos 
quando sonhamos. Estamos em casa nos desenhos de seu forro. O homem 
que dorme parece cinzento e entediado e quando acorda e quer relatar o 
que sonhou, pouco consegue comunicar além desse tédio. Nas passagens 
parisienses, a existência decorria sem ênfase, como nos sonhos, diz 
Benjamin. Ali reinava a moda das tartarugas: os flâneurs imitavam seu 
ritmo. A prova do sariguê nos ensina a buscar nessa imagem apocalíptica 
da tartaruga a sua forma côncava, o mundo ao contrário que o antecipa. A 
experiência lévi-straussiana nas Mitológicas mostra que mesmo depois do 
fim do mundo, isto é, depois do extermínio dos narradores, a constelação 
de mitos continua a operar. A máquina do fim do mundo é uma máquina 
para virar o tecido cinzento do tempo pelo avesso.
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um “ENCONTRO” ENTRE O guESA E uLiSSES NA 
POESiA SOuSANdRAdiNA

Ruth Aparecida Viana da Silva1

iNTROduÇÃO

O presente trabalho objetiva apresentar um estudo sobre elementos da 
Odisseia de Homero presentes na produção do escritor brasileiro Joaquim 
de Sousa Andrade (1832-1902), especialmente na apresentação fabulosa 
dos mitos e na caracterização do narrador-personagem épico no poema O 
Guesa, que tem a mesma extensão da Odisseia homérica. Em todo o poema, 
há uma grande quantidade de citações e referências que exigem do leitor 
um conhecimento intertextual de grande dimensão. Talvez este seja um 
dos motivos pelos quais a leitura de O Guesa seja considerada difícil. A 
própria escrita do poema é “homérica”. Há uma diferença marcante no 
percurso dos personagens. Na obra grega, o herói tem um objetivo claro: 
chegar a Ítaca. Em O Guesa, encontramos a errância já presente no próprio 
significado do nome do herói: Guesa. É um herói aparentemente sem 
destino definido, contudo, ciente do objetivo de sua errância. Nessa trilha, 
o estudo busca apresentar como Sousândrade alterou a representação 
canônica de um protagonista épico para um narrador-personagem-
errante destinado ao sacrifício, que, porém, em sua errância, embrenha-se 
em uma narrativa, por vezes mítica, que vai combinando tempo e espaço 
transnacional e multicultural e acaba por apontar uma nova perspectiva 
que se despontava: o capitalismo que vai “engolindo” a cultura indígena.

SOuSâNdRAdE: LEiTOR dE hOmERO?

Homero fez parte do arsenal de leitura de Sousândrade. O próprio 
autor nos confirma isto, pois são frequentes as citações a este escritor não 

1 Mestranda em Estudos Literários pela Universidade Federal de Rondônia. Professora 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Porto Velho 
Zona Norte. E-mail: ruthapvianasilva@gmail.com.
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somente no poema O Guesa, mas em outros escritos do poeta maranhense. 
Inclusive, nas críticas que escrevia para O Novo Brasil, em uma crítica ao 
Império, Sousândrade ilustra sua crítica com a passagem do canto das 
sereias, da Odisseia:

Aqui, alembra naturalmente recomendar 
aos marinheiros de ulisses, que tapem os 
ouvidos, para que não sejam desviados às 
vozes tão sedutoras das vitalícias sirenas. 
Melhor que enganosas cantarolas, ressoou há 
mais de cem anos para toda a América o grande 
Sino da Liberdade, que o imperador teria 
visitado nas festas da Exposição e que existe, 
rachado, venerado na Filadélfia, como para dizer 
que já tocou uma vez, e não precisa tocar mais 
(SOUSÂNDRADE, 22 fev. 1889. In: WILLIAMS & 
MORAES, 2003, p. 502. Grifo nosso).

Homero, segundo Pound (Apud CAMPOS, 2010, p. 187), escrevia antes 
de qualquer regra e “manipulava as sílabas a seu gosto e até mesmo no 
pé usava a mesma sílaba ora longa e ora breve. Isso nos lembra Barthes 
quando ele afirma que a originalidade é o fundamento mesmo da literatura.

Se Homero ligou Ulisses a um destino de herói que necessita sobreviver 
para dar vida à própria narrativa, o Guesa, em Sousândrade, apresenta 
um índio brasileiro ligado a uma história que transcende as fronteiras do 
Brasil. A história do índio brasileiro ligado ao indianismo nativista hispano, 
latino-americano, que tem a herança dos muíscas da Colômbia, dos Incas e 
dos Astecas, dentre outros povos da América Central (LOBO, 2012). Em O 
Guesa, o foco do olhar sousandradino: o indianismo. 

Na épica sousandradina, uma estrutura mosaica, não-linear. O fio condutor 
é cortado por síncopes e extrapolações que rompem a sequência horizontal 
dos eventos: “o périplo do herói que assume conotação mítica, deus incaico 
que é – símbolo do homus americanos –, a errar pelo Eldorado americano sua 
condição de semi-humano e semidivino.” Não há dúvida de que se trata de um 
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épico, tanto na estrutura, no tom e no conteúdo. “Ao invés do homem animado 
pela chama sobrenatural, é o próprio deus que protagoniza a caminhada pelo 
Éden americano” (MASSAUD MOISÉS, 1984, p. 246).

A identificação d’O Guesa com a épica pode ser percebida esteticamente, 
na medida em que o nosso herói transcorre num clima mítico, contudo, 
sem implicações metafísicas ou transcendentais. “[...] o aspecto filosófico, 
que a errância do Inca poderia ostentar, à semelhança de Ulisses e outros 
protagonistas de epopeias, é preterido pelo aspecto estético” (MASSAUD 
MOISÉS, 1984, p. 247). 

De acordo com Lobo (2012), a fonte de inspiração para compor O Guesa 
surgiu do poema épico-lírico de Byron Childe Harold’s Pilgrimage (1812-1818). 
Na Memorabilia, em 1872, o próprio Sousândrade transcreve o pensamento 
da crítica sobre o poema: “O Guesa é um poema ao gosto do Childe, com a 
diferença de apegar-se a uma lenda indiana, o que de alguma forma limita-lhe 
a ação” (SOUSÂNDRADE, In: WILLIAMS & MORAES, 2003, p. 482).

Sousândrade, além de empregar uma vasta intertextualidade, duplica a 
descida ao Inferno e, assim, descontrói o cânone do épico. Segundo Lobo, 
Sousândrade uniu a tradição da épica clássica de Homero à épica cristã de 
Dante e Milton e à épica romântica de Byron, Chateaubriand, Hugo e Alencar. 
Com que objetivo? Apresentar um projeto indianista pan-americano:

Inicialmente, o poema se volta para o 
indianismo brasileiro e hispano-americano, 
numa perspectiva basicamente mítica, mas 
sempre mesclada com a memória pessoal 
do autor-personagem-narrador Guesa, 
que vai conhecer de perto a realidade dos 
índios em Tabatinga, numa viagem em 1858 
no Amazonas (Cantos I e II). Ali mesmo, 
empreende a desconstrução do indianismo 
brasileiro (“Dança”, do Canto I) e da monarquia 
brasileira (Cantos II e VI) (LOBO, 2012, p. 27).

Lobo (2012) aponta para o fato de que Sousândrade “inventou” o 
duplo sinal de travessão para indicar uma segunda voz nos diálogos entre 
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os personagens. Essa é uma constante que é bastante enfatizada no Canto 
X. E aí temos dois tipos de discurso: o narrador do plano épico externo e 
o narrador do plano subjetivo. No entrecruzamento do imaginário com o 
real, espaço e tempo são associados, na conexão denominada por Bakhtin 
(1988), como “cronotopo”. Há um jogo de vozes entre autor-personagem-
narrador/autor-narrador-personagem.

Que narrador-personagem é este? Afinal, quem é o Guesa?

Relembremos a lenda registrada por Alexandre Humboldt (cientista 
geógrafo, naturalista e explorador alemão, 1769-1789; que viajou 
pela América Central e América Latina entre os anos de 1799 e 1804). 
Uma lenda proveniente dos índios Muyscas da Colômbia, utilizada por 
Sousândrade como epígrafe da edição londrina de O Guesa. Segundo esta 
lenda, em tempos idos, os muyscanos foram visitados pelo deus Bochica 
que lhes deixou como lei a adoração ao sol. Este deus regulou as estações, 
inventou o calendário e fundou a sua religião, estabelecendo a ordem 
dos sacrifícios para assegurar a paz e a prosperidade contínua. Para o 
sacrifício, era escolhida uma criança, denominada “Guesa”. Esta criança 
era retirada da casa paterna e levada ao Templo do Sol. Aí o Guesa recebia 
uma educação diferenciada das demais até atingir a idade de 10 anos, 
quando, então, deveria percorrer o caminho do Suna: o mesmo itinerário 
cumprido por Bochica. Quando atingia os 15 anos, após ter cumprido a 
jornada ritual, o Guesa era levado ao sacrifício pelos chefes ou sacerdotes 
até a coluna sacrificatória, em procissão. O coração era retirado e 
apresentado em oferenda a Bochica, o deus-sol. Para Lobo, a personagem 
do Guesa em Sousândrade é o “[...] indígena vítima de sacrifício, como 
bode expiatório, ligado ao mito romântico do exílio e identificado a um 
Prometeu cristianizado” (2012, p. 29).

Em Sousândrade, o Guesa é um peregrino-errante que se embrenha 
por diversos lugares da América e da Europa. Nesse andar-errante, ele 
acaba travando uma batalha com todos aqueles que influenciaram a 
construção da identidade cultural dos povos por onde ele passa. Ele vai 
se apoderando das lendas, das narrativas indígenas, misturadas a eventos 
históricos da sociedade do final do século dezenove. E, como no poema 
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homérico, o Guesa-narrador-personagem de Sousândrade vai contando 
sobre um mundo que está em decadência, sobre uma cultura que está 
sendo desconstruída pelo discurso do conquistador. 

o GuesA: ASPECTOS ESTRuTuRAiS E mARCAÇõES éPiCAS

O próprio Sousândrade define O Guesa na Memorabilia:

O Guesa nada tendo do dramático, do lírico ou 
do épico, mas simplesmente da narrativa, adotei 
para ele o metro que menos canta, e como 
se até lhe fosse necessária a monotonia dos 
sons de uma só corda; adotei o verso que mais 
separa-se dos esplendores de luz e de música, 
mas que pela severidade sua dá ao pensamento 
maior energia e concisão, deixando o poeta 
na plenitude intelectual – nessa harmonia 
íntima de criação, que experimentamos no 
meio do oceano e dos desertos, mais pelo 
sentimento que em nossa alma influi do que 
pelas formosas curvas do horizonte. – Ao 
esplendoroso dos quadros quisera ele antepor o 
ideal da inteligência (SOUSÂNDRADE, 1876. In: 
WILLIAMS & MORAES, 2003, p. 484).

Porém, como característico no poema épico, na obra O Guesa é possível 
observar que há uma proposição, uma invocação, a dedicatória e a 
narração. Logo na abertura do Primeiro Canto há uma invocação:

Eia, imaginação divina!
                          Os Andes
Vulcânicos elevam cumes calvos,
Circundados de gelos, mudos, alvos,
Nuvens flutuando – que espetác’los grandes!
(SOUSÂNDRADE, 2012, p. 51. Canto I, versos 1-4).
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O personagem-narrador canta sobre o índio de toda a América Latina, 
sobre a democracia e a república nas Américas. O poema é composto por 
quartetos, em versos decassílabos rimados. No entanto, esta estrutura é 
diferenciada quando o personagem Guesa assume a voz da narrativa: os 
versos são livres, sendo que de quatro em quatro versos há novas aspas 
que indica a voz do personagem que fala, contudo, estas aspas não são 
fechadas. Isso somente ocorre no final do último verso, após o término 
da fala do personagem. De acordo com Lobo (2012), este segundo tipo de 
narração introduzido pelo poeta, indicado por aspas, expressam a voz do 
narrador-personagem e é uma criação sousandradina que foi inspirada no 
Childe Harold, de Byron. 

“Nos áureos tempos, nos jardins da América5

Infante adoração dobrando a crença

15 Ante o belo sinal, nuvem ibérica
Em sua noite a envolveu ruidosa e densa.
“Cândidos incas! Quando já campeiam
Os heróis vencedores do inocente
Índio nu; quando os templos s’incendeiam,

20 Já sem virgens, sem oiro reluzente,
“Sem as sombras dos reis filhos de Manco, 6
Viu-se... (que tinham feito? e pouco havia
A fazer-se...) num leito puro e branco
A corrupção, que os braços estendia!

25 “E da existência meiga, afortunada,
O róseo fio nesse albor ameno
Foi destruído. Como ensanguentada
A terra fez sorrir ao céu sereno!
[...] (SOUSÂNDRADE, 2012, p. 51-52. Canto I).

Como em a Odisseia, no poema O Guesa há os deuses que se fazem 
presentes na força da natureza. Por exemplo, a Deusa das Águas, Uiara ou 
Iara, aparece constantemente nos cantos que marcam a peregrinação do 
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Guesa pelos rios da Amazônia: “D’Uiara, a encantadora, que embalança/ 
Da selva a sombra, ondeando águas sonoras” (versos 31 e 32, Canto III, p. 
106). Há também uma Voz (com inicial maiúscula), que fala ao Guesa em 
sua peregrinação pelo deserto e que está presente em vários cantos:

905 “Somente... estou cansado da fadiga;
Não de velhice, nem dos pensamentos,
Mas... das miragens, a que a Voz, aos ventos
Compele-me, compele-me que eu siga!
(SOUSÂNDRADE, 2012, p. 325. Canto X).

É possível perceber a presença de deuses vários, ou demônios, ao longo 
dos treze cantos: Prometeu (versos 597 do Canto I; verso 85 do Canto VI e 
verso 1828 do Canto X). No Canto VI, versos 85 e 86, o Guesa é comparado 
ao Prometeu voluntário:

85 Prometeu voluntário, ele lá estava
Do Gigante de Pedra recostado
Ao ombro árido – qual quem descansava
Antes de trabalhar – oh, tão cansado!
(SOUSÂNDRADE, p. 223. Canto VI).

Outros deuses que marcam presença: deus Ápis (verso 10, Canto II); 
deus Huracán, deus caraíba das tempestades (presente em versos desde o 
Canto II – verso 396 – até o Canto XII, verso 175); deus Pã (verso 428, Canto 
IV), deus dos Pastores; deus Teos, Canto V, verso 40 e Canto XIII (verso 21). 

Ainda podemos citar outros nomes da mitologia greco-romana 
presentes em O Guesa que vão acompanhando o personagem-narrador em 
sua trajetória: Tellus que se relaciona com Coellus (Terra e Céu), no Canto 
Sexto; Citérea, cognome de adoração para Vênus ou Afrodite no santuário da 
ilha de Citera ou Cérigo (LOBO, 2012) e a deus da aurora, Títon (verso 655, 
Canto XIII). Há também versos que nos remetem à poesia épica: Andrômaca, 
esposa de Heitor, herói de Troia, na Ilíada, de Homero: “Adverso à homérea 
dor que Andrômaca sentiu” (verso 459, Canto VI, p. 235).
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Além dos elementos da mitologia greco-romana, no Canto X, 
encontramos referências a religiões diversas: Confúcio, católicos, 
protestantes, mórmons, maçons, judeus, dentre outros.

2037 (Pretty girls com a BÍBLIA debaixo do braço:)
- Testamento Antigo tem tudo!
O Novo quer santas de pau...
Co’o Book jubilante
Adelante, 
City bell’s, ao lager anyhow!
(SOUSÂNDRADE, 2012, p. 361-362. Canto X).

No verso 712, Canto XIII, a presença do demônio pode ser encontrada 
na feiticeira do mal Huitaca, que é casada com o próprio irmão Bochica ou 
Formagata, que se revela na verdade um deus civilizador. Temos também 
Mefisto (demônio no poema Fausto, de Goethe) no verso 688 do Canto 
Segundo; Satã-dobadora (verso 2244, Canto Décimo), que “enrola ou tece 
os fatos como numa dobadora ou aparelho de fiar, que doba, dobra ou 
enrola o fio de lá ou algodão” (LOBO, 2012, p. 533).

Em O Guesa, Sousândrade ressalta a marcação do tempo em cada 
Canto: a inclusão de uma data que indicam o momento em que o narrador-
personagem evidencia o momento dos acontecimentos relatados, “não a 
data de sua escrita” (LOBO, 2012, p. 519).

As repetições dos temas ligados a naufrágios, aventuras, feiticeiras, 
amantes e sonhos em O Guesa são repetições temáticas recorrentes na 
épica homérica. Estas repetições são essenciais para que o narrador-
personagem jamais se esqueça dos fatos acontecidos e, assim, em um 
processo de anamnese constante dá vida à narrativa e ao próprio existir.

O errante Guesa parece perceber-se espelhado na trajetória de 
Odisseu. Se Odisseu deixou um filho, o Guesa tinha uma filha “Talita” e 
sente saudade da nobre mulher e da “muito amada filha”. É o próprio 
narrador-personagem que se define como “Odisseu viajor”:
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615 – Chega odisseu viajor: para ele correm
A mulher nobre, a muito amada filha,
Os contentes escravos, que não morrem
Já tendo protetor. – E ao da família.
(SOUSÂNDRADE, 2012, p. 240. Canto VI. Grifo nosso).

323 Do lar, a harpa odisseia; ora o diviso...
“Trevas recintilando... Surgem feras
Do passo da existência, errado o Dante
Na tremenda floresta – 
(SOUSÂNDRADE, 2012, p. 504. Canto XIII. Grifo nosso).

Em todo o poema há uma grande quantidade de citações e referências 
que exigem do leitor um conhecimento intertextual de grande dimensão. 
Talvez este seja um dos motivos pelos quais a leitura de O Guesa seja 
considerada difícil. A própria escrita do poema é “homérica”. E este 
adjetivo é utilizado pelo narrador-personagem, com variações distintas: 

265 – É Camões o passado que se preza
Grandioso; a homereal grandiosidade
É pressente, é porvir, é a beleza
Da mulher-crença, do homem-divindade.
(SOUSÂNDRADE, p. 229. Canto VI. Grifo nosso).

459 Adverso à homérea dor que Andrômaca sentiu.
Porém, direito lhe há, que ‘i se descobre:
Mais s’exalta, se mais o fazem pobre.
(SOUSÂNDRADE, p. 235. Canto VI. Grifo nosso).

325 As músicas humanas, tão sonoras
Despertando e a desadorar d’esp’rança
À fresca luz de homereais auroras,
Tanto há nelas da bem-aventurança!
(SOUSÂNDRADE, 2012, p. 257. Canto VIII. Grifo nosso).
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1245 Magnética frescura alvorecente,
Luz dos céus de açafrão d’homérico encanto,
Bela antenoite austral – tão docemente
Ser com tanta tristeza, causa espanto!
(SOUSÂNDRADE, 2012, p. 451. Canto XI. Grifo nosso).

69 – Mais navega-se ao mar, e a Cordilheira
Mais prolonga-se e eleva; homéreo canto
Monótono, eternal! nem é a terra
Mais; porém, o terror umbroso e santo;
(SOUSÂNDRADE, 2012, p. 465. Canto XII. Grifo nosso).

125 Oh, dias de oiro, não passeis! – passaram 
Qual a luz do relâmpago, a mais bela
Das luzes. Tal de Rósea se contaram
As bodas – doce homereal donzela!
(SOUSÂNDRADE, 2012, p. 497. Canto XIII. Grifo nosso).

Percorrendo lugares verídicos, a homereal errância do Guesa vai 
se desenrolando em sua essência imaginária. O narrador-personagem 
experimenta a visão mágica do mundo e dá vida ao mito histórico 
geograficamente localizado. No solo amazônico, a apresentação do paraíso 
edênico manchado pela mão do colonizador. Os planos humano e divino 
unificado, porém, sem a ação épica vivenciada por Ulisses.  O Olimpo é o 
solo ameríndio; as ninfas e os deuses, seus habitantes. 

[...] o Guesa erra num tempo e num espaço onde o 
verossímil e o ideal se fundem inextricavelmente: 
o Maranhão é simultaneamente a terra natal 
do poeta/Guesa e onde se encontra o Coellus, 
a “musa da zona tórrida” (Canto VIII), assim 
desmanchando o binômio dionisíaco/apolíneo 
em favor duma unidade entre as duas dimensões 
espaço-temporais. (MASSAUD MOISÉS, 1984, p. 
248).
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O Guesa é um personagem-signo. Nele, Sousândrade revela sua 
visualização antecipadora da sociedade capitalista de consumo, cuja Voz 
narrativa tem um único destino: o sacrifício. E esta é a grande diferença do 
personagem-narrador da Odisseia. Se na voz de Ulisses a narrativa ganha 
vida e certeza de continuidade na memória, a voz do Guesa-personagem-
narrador-indígena será sacrificada e abafada pela infernália e pelo canto 
obscuro da sociedade capitalista que se desponta. 

Elementos da tradição judaico-hebraico-cristã associados à mitologia 
indígena, apresentados como dimensões integrantes na formação de uma 
nação que traz em seu bojo a história milenar de civilizações indígenas 
extintas, mas que forma a grande história da Amazônia pan-americana. 
Uma junção de ritos opostos e contraditórios num espaço mítico errante 
rumo à tragédia do Novo Mundo. Este é o mundo do Guesa.

Como já mencionado anteriormente, se o herói da Odisseia tem um 
destino definido, o Guesa é o herói sem rumo, sem nacionalidade definida, 
o errante em procura constante que busca iluminação nas viagens 
empreendidas. Nessa viagem, o encontro com o bárbaro e o civilizado; o 
novo e o velho mundo; o regime monárquico e o sistema capitalista que já 
se desponta selvagem e avassalador. O caráter mítico do narrador recria e 
transcria a visão de dois infernos testemunhados: o amazônico, aquele da 
degradação indígena, e o inferno no berço do capitalismo, em Wall Street. 
Nesta transcriação, a memória literária nos remete ao Paraíso Perdido de 
John Milton (2002). 

CONSidERAÇõES fiNAiS

O espaço da narrativa sousandradina não é somente o do passado 
heroico do indígena das origens da nação, mas o da contemporaneidade, 
evidenciando a degradação do mundo indígena “obrigado” a prescindir de 
sua cultura para fazer parte do tecido sociocultural ocidental apresentado 
pela cultura dominante: “[...] Perdendo a origem cara estes coitados/ 
Restos de um mundo...” (versos 119-120, Canto II, p. 75). Fica nisso? 
Não. Mesmo inconcluso, no Canto XIII – o Canto Epílogo, mesmo com o 
“enfermo coração do Guesa” (v. 2, p. 493), o narrador mantém os “olhos 
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vibrados de Minerva-Atenas”, a deusa da sabedoria e das artes manuais, 
que “sara” o seu coração, como um “misterioso talismã!”. A partir daí, 
mesmo que minimamente, uma “esperança” citada nos versos 9; 64; 
177; 227; 245; 407 e 587, no Canto Epílogo, ganha espaço no discurso do 
Guesa, que rememora a sua trajetória, ao exemplo de Ulisses, “D’homérea 
deusa! Evita ele a divina/ Pela causa da ação da medicina” (v. 19-20, Canto 
Epílogo, p. 493). Nos versos 61-64:

Luzem-lhe os vivos pés; grand’-estrelejam
Seus olhos verdes-mares; dança;cansa;
Alva a garganta; os joelhos lhe fraquejam;
Resvala e os pés do Guesa indica esp’ança.
(SOUSÂNDRADE, 2012, p. 495. Canto XIII. Grifo nosso).

Como Ulisses, o Guesa é o “Claro viajor das crenças do futuro” (v. 651, 
p. 514). Uma visão antecipadora de Sousândrade que ultrapassa os limites 
nacionais e faz com que o poeta maranhense se converta em um dos 
primeiros poetas que vislumbra a significação do desenvolvimento capitalista 
em relação aos valores humanos. Um poeta que intui a intensa mudança do 
mundo gerada pelo capitalismo liberal que estava dando os primeiros passos.
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