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Marisa Martins Gama-Khalil 

Nilton Milanez 

(Orgs.) 

Quais são as forças e partes motrizes da arquitetura no ser da 

linguagem – persona literária? Que caminhos percorrer no labirinto 

das palavras – literatura – e das imagens em movimentos – cinema – 

para se chegar ao discurso? Como pensar a constituição da 

personagem na ficção literária ou fílmica que tem o medo e o insólito 

como sua base? Esses questionamentos, para nós, fazem parte da 

edificação de um planejamento que toma como constitutivo o corpo 

da personagem e sua relação com o tempo e o espaço. Mais 

especificamente, preferimos chamar de corpo-espaço, em palavra 

composta, para indicar o entrelaçamento dessas duas estruturas, cuja 

construção mantém uma relação de interdependência e amálgama. O 

espaço é entendido por intermédio de uma composição que abarca 

temporalidades, como entende Mikhail Bakhtin por meio das noções 

de cronotopia e exotopia; e Michel Foucault, a partir das noções de 

heterotopia e de heterocronia. O corpo da personagem como força 

criadora se movimenta em um espaço que pode ser religioso, 

sagrado, profano, e até mesmo um espaço do outro mundo. O corpo-

espaço da personagem na ficção do insólito é constituído por seu 

teor heterotópico: a materialidade corporal se desdobra em corpos 

duplos, vários corpos, corpos inesperados, dilatados segundo um 

espaço que lhe é ao mesmo tempo interior e exterior, presente, 

passado e futuro. Ao evidenciarmos o corpo-espaço, o domínio da 

ficção do insólito se amplia no contra-espaço foucaultiano, quando o 

espaço comum se metamorfoseia em um espaço inesperado e 

insólito, no espaço liso e estriado deleuziano; quando o corpo acelera 
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marcas do monstruoso, da deformação, da depravação, da 

anormalidade segundo a ordem social. É importante, nessa 

perspectiva, investigar que recursos entram em jogo na composição 

das personagens de ficção, especialmente aqueles relacionados a 

dimensões espaciais e temporais. Por intermédio dessa proposta, 

pretendemos demonstrar que os recursos espaciotemporais 

utilizados na composição das personagens ficcionais geram efeitos 

estéticos e ideológicos. Posto isto, propomos em nosso Simpósio 

trabalhos que apresentem uma discussão sob essa perspectiva, 

tomando materialidades literárias e fílmicas da ficção do insólito. 
  



9 
 

Alex Bruno da Silva (UFG/UEG) 

Confirma-se a hipótese de que cada pessoa tenha em mente uma cidade 
feita exclusivamente de diferenças, uma cidade sem figurações e sem 

forma, preenchida pelas cidades particulares. (Ítalo Calvino) 

No livro As cidades invisíveis, Ítalo Calvino (2002) pressupõe 

que cada cidade, por mais singular que seja, é construída pela 

perspectiva de quem a narra, a partir de desejos e medos também 

particulares. A cidade de pedra, enquanto espaço físico, não passa de 

um espectro sem cor e sem vida, pronta para ser preenchida por 

aquela percepção individual de cada pessoa. Ao ser solicitado pelo 

imperador Kublai Khan, pedindo explicação a Marco Polo sobre os 

lugares visitados por ele, nas suas inúmeras missões diplomáticas, o 

veneziano responde-o, afirmando que todas as cidades têm suas 

muralhas sustentadas pela perspectiva, pelo discurso e pelo 

imaginário daqueles que a constroem. 

Do mesmo modo particular que cada cidade narrada pela 

personagem de Calvino ao imperador era matizada pela sua Veneza, 

o narrador de Milton Hatoum constrói sua Manaus, por uma ótica 

também própria, focalizada por aquele que é constituído pelo 

impasse de estar entre duas culturas: a árabe, repleta de aspectos da 

cultura oriental, e a manauara, imantada de mitos e lendas indígenas. 

O imaginário que emerge dos romances de Hatoum é mesclado de 

relatos da experiência e da memória de imigrantes orientais e da 

experiência dos nativos amazonenses. 

O romancista Milton Hatoum é um dos principais nomes da 

literatura brasileira contemporânea. Descendente de libaneses, o 

escritor nasceu em Manaus e tem-se destacado no universo literário 
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por apresentar personagens complexas e uma narrativa repleta de 

sutilezas e complexidades. Autor de Relato de um certo oriente 

(1989), Dois irmãos (2000) e Cinzas do Norte (2005), o escritor utiliza 

a técnica da memória em narrativas que reproduzem a cultura e a 

história da região do Amazonas. 

Órfãos do Eldorado, narrativa publicada em 2008, dá sequência 

à exploração ficcional do norte brasileiro empreendida por Milton 

Hatoum desde Relato de um certo oriente. A narrativa apresenta um 

espaço impregnado de significados, associados aos signos da cidade 

mítica Eldorado. Mito, memória e identidade são elementos 

constitutivos dessa narrativa e que concatenados constroem, numa 

relação de espelhamento entre homem e espaço, uma significação 

relevante para compreender as questões de identidade e o 

imaginário urbano na contemporaneidade. 

Herdeiro solitário e sem descendentes, o narrador personagem 

Arminto Cordovil conta a sua história a partir da tapera em que vive, 

contemplando o rio Amazonas durante as tardes vazias de ação, 

plenas de recordações. É por intermédio da visão das águas que o 

narrador revê, sobre diversos aspectos, seu envelhecimento, sua 

ruína, seu afastamento do mundo. A memória subjetiva desse 

narrador nos faz mergulhar em uma narrativa marcada por 

personagens (místicos) que transitam na busca de um lugar melhor 

para viver. 

Ecléa Bosi, em seu livro Memória e Sociedade, traça um estudo 

sobre o significado da memória na sociedade, apontando para o 

papel da memória na vida humana e os sentidos que tal recurso 

provoca em um texto. Sendo assim, a autora afirma que: 

a memória permite a relação do corpo presente 
com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no 
processo atual das representações. Pela 
memória, o passado não só vem à tona das 
águas presentes, misturando-se com as 
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percepções imediatas, como também empurra, 
“desloca” estas últimas, ocupando o espaço 
todo da consciência. A memória aparece como 
força subjetiva ao mesmo tempo profunda e 
ativa, latente e penetrante, oculta e invasora. 
(2003, p.46-47 – grifos do original) 

O romance Órfãos do Eldorado é caracterizado, como já 

refletimos, por esse processo da memória, o narrador se utiliza desse 

recurso para chegar a um passado vivido por ele e pelas histórias que 

ouvia sobre lendas e mitos indígenas. Só depois da morte de quase 

todos, que constituem ligação consigo, que Arminto consegue voltar 

no tempo, envolvendo, assim, o presente com o passado no intuito 

de procurar traços identitários e entender unidades perdidas durante 

sua trajetória no espaço da cidade de Manaus: 

Rever o que foi apagado pela memória é uma 
felicidade. Tudo voltou: o sorriso, o olhar vivo 
no rosto anguloso, olhos mais puxados que os 
meus. Uma índia? Procurei a origem, nunca 
encontrei. Encontrei outra coisa, que só 
depende do acaso, de um único momento da 
vida. E percebi que era tarde demais para 
desfazer o destino. (HATOUM, 2012, p.31) 

O Eldorado, lugar imaginário, cidade situada em algum lugar 

entre o Amazonas e o Peru, serve de pretexto para reverberar a lenda 

da Cidade Encantada, bem como para fazer emergir o tempo social 

no qual o tempo mítico submerge. O mito da cidade encantada 

perpassa toda a narrativa e vai, paulatinamente, de acordo com o 

desenrolar dos fatos narrados, ruindo, empreendendo um 

questionamento do mito da cidade como algo eufórico e utópico. 

Logo no início do relato, o narrador apresenta a busca pela cidade 

encantada: 
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A voz da mulher atraiu tanta gente, que fugi de 
casa do meu professor e fui para a beira do 
Amazonas. Uma índia, uma das tapuias da 
cidade, falava e apontava o rio. Não lembro o 
desenho da pintura no rosto dela; a cor dos 
traços, sim: vermelha, sumo de urucum. Na 
tarde úmida, um arco-íris parecia uma serpente 
abraçando o céu e a água. Florita foi atrás de 
mim e começou a traduzir o que a mulher falava 
em língua indígena; traduzia umas frases e 
ficava em silêncio, desconfiada. Duvidava das 
palavras que traduzia. Ou da voz. Dizia que tinha 
se afastado do marido porque ele vivia caçando 
e andando por aí, deixando-a sozinha na Aldeia. 
Até o dia em que foi atraída por um ser 
encantado. Agora ia morar com o amante, lá no 
fundo das águas. Queria viver num mundo 
melhor, sem tanto sofrimento, desgraça. 
(HATOUM, 2012, p.11) 

A cena que Arminto presencia, assim como o mito traduzido 

pela voz de Florita, índia que o cria desde criança, ainda tomará 

dimensões maiores na narrativa, pois a paixão por Dinaura, órfã que 

reside no Colégio das Carmelitas, o levará mais uma vez ao encontro 

com o mito do Eldorado. Dinaura, em certo momento da narrativa, 

desaparece e os rumores espalhados na cidade é que a índia teria ido 

para a cidade encantada. 

O insólito ficcional, segundo Lenira Marques Covizzi, “desperta 

no leitor o sentimento do inverossímel, incômodo, infame, 

incongruente, impossível, infinito, incorrigível, incrível, inaudito, 

inusitado, informal [...]” (1978, p.26) e pode ser observado e sentido 

na narrativa de Hatoum por meio do resgate do sentido mítico, que 

estrutura o romance e promove um questionamento sobre o sentido 

do mito na contemporaneidade. Para Mircea Eliade: 
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o mito conta uma história sagrada; ele relata um 
acontecimento ocorrido no tempo primordial, o 
tempo fabuloso do princípio. Em outros termos, 
o mito narra como, graças às façanhas dos Entes 
Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, 
seja uma realidade total, o cosmo, ou apenas 
um fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, 
um comportamento humano, uma instituição. É 
sempre, portanto, a narrativa de uma criação: 
ele relata de que modo algo foi produzido e 
começou a ser. O mito fala apenas do que 
realmente ocorreu, do que se manifestou 
plenamente. Os personagens dos mitos são os 
Entes Sobrenaturais. Eles são conhecidos 
sobretudo pelo que fizeram no tempo 
prestigioso dos primórdios. Os mitos revelam, 
portanto, sua atividade criadora e desvendam a 
sacralidade (ou simplesmente a 
sobrenaturalidade) de suas obras. Em suma, os 
mitos descrevem as diversas, e, algumas vezes 
dramáticas, irrupções do sagrado (ou do 
sobrenatural) no Mundo. (2007, p.11 ─ grifos do 
original) 

Sob essa concepção o mito só não explica a origem da vida, 

mas faz parte das experiências cotidianas do ser humano, como 

forma de entender o mundo. O romance de Hatoum cria uma 

problemática em torno dessa função mitológica, já que, ao decorrer 

da narrativa, o mito da cidade encantada, do lugar ideal é 

questionado. O que se tem é a desconstrução do lugar utópico para 

se viver. O narrador consegue identificar no seu presente algo que se 

associa ao seu passado, um passado (ou mito) de uma comunidade 

indígena com que a personagem se identifica; uma comunidade 

localizada em um espaço e tempo simbólicos, mas que será 

reconhecida por Arminto no seu presente como parte de sua história. 
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Para Monfardini, o mito presta-se a dar resposta ao 

inexplicável. Desse modo, “a recorrência a narrativa mítica apresenta-

se como uma forma alternativa de reflexão sobre, problemas 

insolúveis, revelando ao mesmo tempo a complexidade de vida 

humana e a inescrutabilidade de seu sentido” (2005, p.50-61). 

A cidade de Manaus e o espaço de Vila Bela, cidade natal de 

Arminto, localizada no interior do Amazonas, são os principais 

espaços que o narrador resgata na memória para compor sua história 

junto à história de sua família. O tema da cidade é frequentemente 

visitado pela literatura e esse espaço aparece mais como metáfora do 

que como lugar físico. O Modernismo, por exemplo, é uma arte 

especificamente urbana, em parte “é porque o artista moderno, tal 

como seus semelhantes, foi capturado pelo espírito da cidade 

moderna, que em si é o espírito de uma sociedade tecnológica 

moderna” (BRADBURY; McFARLANE, 1999, p.77). 

Com os avanços da modernidade o espaço da cidade ganhou 

um valor importante para os poetas, que representaram em várias 

obras a cidade como o lugar ideal para se viver. A euforia da 

industrialização e os sonhos de modernidade criaram o imaginário do 

lugar onde fosse possível viver de forma plena. Esse aspecto de 

fascínio em relação à cidade aparece nas palavras do narrador 

Arminto, que resgata da memória os tempos de mudanças e o sonho 

da modernidade que agitava Manaus: 

Antes de morar na Saturno, fui duas ou três 
vezes de férias para Manaus. Não queria voltar 
para Vila Bela. Era uma viagem no tempo, um 
século de atraso. Manaus tinha tudo: luz 
elétrica, telefone, jornais, cinemas, teatros, 
ópera. Amando só dava o trocado para o bonde. 
Florita me levava ao porto flutuante e ao aviário 
da praça da Matriz, depois andávamos pela 
cidade, víamos os cartazes dos filmes do Alcazar 
[...]. (HATOUM, 2012, p.17-18) 
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O conflito das regiões interiores com a modernização que 

dirige capitais e portos é tema da narrativa e caminha lado a lado 

com a derrocada da vida do narrador Arminto. Nem o espaço nem a 

identidade da personagem se constituem sobre bases firmes. 

Arminto revolta-se contra o pai e contra tudo o que esta existência 

representou para a região. Ao ir morar em Manaus o narrador passa a 

conhecer a cidade pelo olhar de quem vive a cidade, o olhar como 

praticante do espaço urbano (CERTEAU, 1994): “fui morar no alto da 

mercearia Cosmopolita, na rua Marquês de Santa Cruz. [...] Na 

Cosmopolita conheci a cidade. O coração e os olhos de Manaus estão 

nos portos e na beira do Negro. A grande área portuária fervilhava de 

comerciantes, peixeiros, carvoeiros, carregadores, marreteiros” 

(HATOUM, 2012, p.19). 

Como praticante da cidade, o narrador começa a trabalhar no 

embarque e desembarque dos passageiros no porto, faz amizades 

com comandantes e observa estrangeiros fascinados com o passeio 

no centro da cidade, “loucos para conhecer o teatro Amazonas, não 

entendiam como podia existir um colosso de arquitetura na selva” 

(HATOUM, 2012, p.21). A vida na cidade flutuante é agitada e após 

uma noitada num cabaré, sentado no cais, Arminto vê, pela primeira 

vez, o cargueiro alemão com as palavras pintadas na proa: Eldorado. 

A figura do barco nas águas do rio funciona como metáfora do mito 

da cidade encantada no fundo do rio. 

A euforia da modernização e o encanto pela cidade, logo passa 

a dar lugar às ruínas e a decadência do espaço e da vida do narrador. 

A crítica Rejane Cristina Rocha afirma que questionar “a 

representação da cidade moderna pela literatura contemporânea é, 

de fato, observar de que forma o espaço urbano de hoje fornece 

temas e motiva formas para a literatura de hoje” (2009, p.4). Assim, o 

espaço da cidade, na contemporaneidade, subverte a representação 

utópica dos poetas modernistas. 
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Aos poucos a cidade se transforma, o narrador relembra que 

“alguma coisa perturbou a cidade. O movimento portuário diminuiu. 

Não era a guerra na Europa, a Primeira Guerra. Ainda não. Eu via as 

pessoas irritadas, revoltadas. Tudo parecia um absurdo e violento. Em 

pouco tempo o humor de Manaus se alterou” (HATOUM, 2012, p.23). 

Tânia Pellegrini, em Milton Hatoum e o regionalismo revisitado, 

afirma que nas tramas do escritor o tema da história brasileira 

aparece de forma exemplar e, assim, o “processo de modernização 

do país, com ecos específicos na Região Norte, que talvez mais do 

que em outros lugares, revela com crueza as marcas da convivência 

de progresso e atraso, de avanço e estagnação, de permanência e 

mudança” (2004, p.100). 

Após a morte do pai, o narrador conhece Dinaura e se apaixona 

pela índia órfã. É, então, que a narrativa é marcada pela constante 

luta do narrador para viver seu amor com Dinaura: “Quando Estiliano 

me ouviu falar de Dinaura, desdenhou: Essa é boa, um Cordovil 

embeiçado por uma mulher que veio do mato. E Florita, sem 

conhecer a órfã, disse que o olhar dela era só feitiço: parecia uma 

dessas loucas que sonham em viver no fundo do rio” (HATOUM, 

2012, p.31). 

O amor por Dinaura leva o narrador Arminto a abandonar 

Manaus e os negócios da família. Arminto com muito esforço começa 

a encontrar com a índia na praça de Vila Bela e após a primeira noite 

de amor a órfã desaparece. A derrocada do narrador vai sendo 

apresentada concomitantemente com o declínio de Manaus: 

Podia ser uma insensatez, não um capricho. Eu 
vivia entre esse idílio e as viagens para Manaus. 
O idílio venceu. E a vida mundana morreu com a 
euforia de uma época. Como tudo muda em 
pouco tempo. Uns anos antes da morte do meu 
pai, as pessoas só falavam em crescimento. 
Manaus, a exportação de borracha, o emprego, 
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o comércio, o turismo, tudo crescia. Até a 
prostituição. [...] Nos bares e restaurantes as 
notícias dos jornais de Belém e Manaus eram 
repetidas com alarme: Se não plantarmos 
sementes de seringueira, vamos desaparecer 
[...] Tanta ladroagem na política, e ainda 
aumentam os impostos. (HATOUM, 2012, p.33) 

Manaus com seu espaço exótico, a cidade ilhada pelo rio e pela 

floresta, com o fim da borracha precisou adaptar-se como foi possível 

pelas novas circunstâncias do capitalismo. Arminto Cordovil, com a 

morte do pai e o desaparecimento de Dinaura, passou a conviver com 

a solidão e a vontade de encontrar a índia. Os sonhos do narrador 

eram marcados pela imagem da índia órfã e a história que ouviu 

desde criança da tapuia que foi morar numa cidade, encantada, no 

fundo do rio. 

A falência não chega apenas para o espaço da cidade, mas 

também para Arminto, que se vê obrigado a vender todas as 

propriedades da família. Com o naufrágio do Eldorado, cargueiro 

alemão, adquirido por Amando, seu pai, a vida de Arminto passa a 

naufragar. O dinheiro que consegue com a venda das propriedades 

herdadas, o narrador gasta pagando barqueiros na procura de 

Dinaura. A procura pela índia faz com que o mito da cidade 

encantada se espalhe por toda região: 

Então esperei Ulisses Tupi, famoso por 
encontrar saída nos labirintos dos nossos rios. 
Chegou de surpresa, barba crescida que 
escondia os olhos. Parecia outro. Jurou que 
Dinaura estava viva, mas não no nosso mundo. 
Morava na cidade encantada, com regalias de 
rainha, mas era uma mulher infeliz. Ele ouviu 
isso nas palafitas, de beira de rio, nas freguesias 
mais distantes; ouviu de caboclos solitários, que 
vivem com suas sombras e visões. Dinaura foi 
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atraída por um ser encantado, diziam. Era cativa 
de um desses bichos terríveis que atraem 
mulheres para o fundo das águas. E descreviam 
o lugar onde ela morava: uma cidade que 
brilhava de tanto ouro e luz, com ruas e praças 
bonitas. A cidade encantada era uma lenda 
antiga, a mesma que eu tinha escutado na 
infância. (HATOUM, 2012, p.64) 

A busca por Dinaura é uma forma de Arminto fugir das 

lembranças do pai e de todas as coisas que o ligam as suas origens. 

Com a decadência financeira e ao se desfazer da casa onde cresceu e 

de todos os bens, o narrador não deseja pertencer ao espaço da 

cidade natal e procura esquecer todos os lugares que criam laços de 

identidade. A negação à sua história e ao passado reforça o 

sentimento de não querer pertencer a lugar nenhum. 

Stuart Hall afirma que “Cada identidade, portanto, é 

radicalmente insuficiente em termos de seus ‘outros’” (2006, p.85 − 

itálico do autor, grifo do original). Isso demonstra uma mobilidade em 

relação ao sujeito, para se constituir enquanto sujeito a identidade 

agora se perpetua no outro, na relação com os espaços em trânsito. 

O narrador passa a sonhar com outros espaços e não consegue 

estabelecer uma identidade sólida, pois as lembranças que emanam 

de sua memória são lembranças de uma vida que não deu certo. 

Arminto nega suas origens e busca por um amor misterioso. Com a 

morte de Florita, o narrador confirma ser insuficiente o laço familiar 

para definir sua identidade: 

Florita morreu assim de repente, que nem 
Amando. Foi velada na capela do Carmo, em 
respeito ao meu pai. Chorei que só diante do 
jazigo da família. O último choro da minha vida. 
A morte de Florita rompeu os laços com o 
passado. Eu, sozinho, era o passado e o 
presente dos Cordovil. E não queria futuro para 
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homens da minha laia. Tudo vai acabar neste 
corpo de velho. (HATOUM, 2012, p.94) 

Velho e solitário, Arminto se depara com revelações e mistérios 

que o tempo não conseguirá responder. Estiliano, amigo que cuidava 

dos negócios da família, revela que Amando antes de morrer disse 

que sustentava uma moça órfã: 

Depois disse que não era só caridade. E me 
pediu que não contasse para ninguém. Não me 
disse se era filha ou amante [...] Tinha idade 
para ser as duas coisas. No começo pensei que 
fosse filha dele, depois mudei de ideia. E sempre 
fiquei na dúvida [...] Ele trouxe a moça para cá, 
disse para madre Caminal que era uma afilhada 
dele e que devia morar com as carmelitas. Pediu 
que a diretora guardasse esse segredo. Sei que 
Dinaura morava sozinha numa casa de madeira 
que Amando construiu atrás da igreja. Vivia com 
regalias, comida boa, e eu mandava livros, 
porque ela gostava de ler. Foi um erro de 
Amando. Um erro moral. Mas ele queria morar 
aqui e ficar perto dela. Dinaura [...] Minha 
irmã?, eu disse, engasgado. (HATOUM, 2012, 
p.98) 

Estiliano continua a revelação e diz que Dinaura escreveu uma 

carta, dizendo que foi morar em uma ilha perto de Manaus, chamada 

de Eldorado. Arminto segue todas as instruções do amigo e viaja para 

a ilha, ao chegar após longa caminhada avista o lago do Eldorado: 

A água preta, quase azulada. E a superfície lisa e 
quieta como um espelho deitado na noite. Não 
havia beleza igual. Poucas casas de madeira 
entre a margem e a floresta. Nenhuma voz. Os 
sons dos pássaros só aumentavam o silêncio. 
Numa casa com teto de palha pensei ter visto 
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um rosto. Bati à porta, e nada. Entrei e vasculhei 
os dois cômodos separados por um tabique da 
minha altura. Um volume escuro tremia num 
canto. Fui até lá, me agachei e vi um ninho de 
baratas-cascudas. Senti um abafamento; o 
cheiro e o asco dos insetos me deram um 
suadouro. Lá fora a imensidão do lago e da 
floresta. E silêncio. Aquele lugar tão bonito, o 
Eldorado, era habitado pela solidão. (HATOUM, 
2012, p.102) 

No fim do povoado o narrador se depara com uma casa e 

encontra uma menina que afirma morar com a mãe. Ao perguntar 

onde estão as outras pessoas, a menina diz que todos morreram. 

Novamente Arminto pergunta se a menina conhecia uma mulher 

chamada Dinaura, a menina recua, junta as mãos, como se rezasse, e 

vira a cabeça para o interior da casa: “Voltei pra Vila Bela e fiquei 

escondido aqui, mas estava muito mais vivo. Ninguém quis ouvir essa 

história. Aí tu entraste para descansar na sombra do jatobá, pediste 

água e tiveste paciência para ouvir um velho” (HATOUM, 2012, 

p.103). 

A narrativa inicia e termina evocando o mito da cidade 

encantada. Arminto, ao chegar ao Eldorado, se depara com um 

espaço lindo, porém solitário e triste. Esse desfecho corrobora com o 

questionamento do sentido mítico no mundo contemporâneo, a 

cidade encantada não se configura como reconfortante e redentora. 

O narrador ao se deparar com a solidão retorna para a cidade natal e 

se isola num casebre pequeno, onde passa a contar sua história e a 

história do Eldorado para aqueles que param para ouvir. 

BOSI, Ecléia (2003). Memória e Sociedade: Lembranças dos velhos. São 

Paulo: Companhia das Letras. 
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Amanda Lauschner (UFRGS) 

Este trabalho tem por intuito analisar o papel do ascetismo, em 

especial a castidade, na formação da personagem Galaaz no romance 

de cavalaria A Demanda do Santo Graal (2008). Por meio de alguns 

episódios, mostrar-se-á de que forma o ascetismo da personagem 

constitui-se como base para grande parte do insólito presente no 

texto. Serão apresentados alguns apontamentos considerando os 

escritos de Erich Auerbach sobre mimesis e relatos bíblicos, e, por 

fim, serão feitas algumas considerações com relação à diferença entre 

ascetismo e ascese, como elaborado por Michel Foucault em A 

hermenêutica do sujeito (2010). 

Segundo o dicionário Houaiss (2007), o ascetismo é uma: 

1 doutrina de pensamento ou de fé que 
considera a ascese, isto é, a disciplina e 
autocontrole estritos do corpo e do espírito, um 
caminho imprescindível em direção a Deus, à 
verdade ou à virtude 2 o conjunto de práticas, 
evitações e comportamentos condicionados por 
esta doutrina. (p.313) 

Ou seja, o ascetismo é um desdobramento da ascese em 

direção a uma doutrina religiosa de aperfeiçoamento do indivíduo. O 

controle sobre o corpo e sobre o espírito ganha uma função não 

exatamente educativa, mas doutrinária. Com a expansão do 

cristianismo, a ascese, uma forma mais antiga de controle do corpo e 

do espírito, vai dando lugar ao ascetismo. 

De acordo com Aline Rousselle em Porneia (1984), o ascetismo 

se populariza no Egito nos séculos III e IV, formando parte da tríade 

da vida cristã: evangelho, missão e ascetismo. Era preciso, portanto, 

estudar o evangelho, atuar na sociedade de acordo com os preceitos 
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cristãos e ser um asceta, o que significava manter o corpo casto, bem 

como manter determinadas formas de alimentação e de meditação. 

Um dos motivos para a grande difusão do ascetismo foi a conversão 

do imperador Constantino ao cristianismo, no século IV. Nessa época, 

de perseguidos e socialmente rechaçados, os cristãos passam a 

modelo de cidadania romana. Antes disso, eles procuravam realizar 

de forma secreta o ideal da palavra de Deus, o que, com a 

legitimação do cristianismo e sua subsequente popularização, deixa 

de ocorrer. Aos poucos, instituído como discurso dominante, o 

cristianismo vai tendo seu caráter subversivo paulatinamente 

neutralizado. Afinal, se seguido radicalmente, ele significava 

abandonar a família e os bens para partir em busca de Deus, 

passando meses ou até mesmo anos sozinho no deserto, prática 

bastante comum na época. Igualmente problemático para um senso 

coeso de sociedade romana era a ideia cristã de não pagar impostos e 

desenvolver uma comunidade solidária em face à tirania. A decisão 

sobre o que eram práticas cristãs e quais deveriam ser difundidas 

tornava-se importante, especialmente sob uma perspectiva de 

projeto de polis. 

A continência sexual dos monges que iam para o deserto era 

voluntária. Em The desert a city (1977), a vida monástica cristã no 

Egito no fim da Antiguidade é descrita por meio de documentos, 

regras e histórias de monges do deserto. Estes indivíduos passavam 

até décadas no deserto, como no caso do monge Antônio, e 

escreviam biografias descrevendo suas jornadas espirituais. A difusão 

de textos desse caráter pelo Ocidente e pelo Oriente promoveu o 

interesse pelo ascetismo, com traduções em latim e grego. Sobre 

esses textos, Rousselle comenta: 

Obras breves, práticas, abordando o concreto 
do real cotidiano, esses opúsculos fizeram 
grande sucesso e continuaram a ser a fonte de 
vida monástica, tanto oriental como ocidental. 
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Parece-me que elas podem mesmo ser 
consideradas como uma fonte essencial, ainda 
que menos consciente, das civilizações 
europeias a partir do século IV. Os monastérios 
não se perpetuam por reprodução hereditária, 
mas necessitam de um afluxo constante de 
recrutas vindos de fora: por conseguinte, se o 
mundo laico não continuasse convencido do 
valor dos exemplos e dos pensamentos dos 
fundadores da vida monástica, esse afluxo não 
poderia se conservar, como ocorreu e continua 
a ocorrer. (1984, p.167) 

A busca dos primeiros ascetas dos séculos III e IV, porém, 

configurava-se como um modo extremamente doloroso e penitente 

de vida. Estes monges partiam para o deserto a fim de buscar a Deus, 

tentando compreender o sentido da existência através do corpo. Com 

a paulatina estruturação da vida asceta e de uma lógica de 

sobrevivência no deserto, foi-se acreditando que a continência seria 

menos difícil para os castos. A partir de então, meninos, por vezes até 

mesmo filhos do passado incontinente de monges, começaram a ser 

enviados a monastérios um pouco antes da puberdade. Essa nova 

prática – a da continência sexual dos virgens – é um dado importante 

na construção do cristianismo, por ser uma prática baseada não na 

reparação de supostos pecados, mas no cumprimento de um preceito 

moral e religioso. Explicando de maneira simplificada, essa é a 

diferença básica entre ascese e ascetismo: no segundo, as práticas 

corporais e espirituais são instauradas de maneira arbitrária, ou seja, 

endereçadas da Igreja ou de qualquer outra instituição para o 

indivíduo; já na ascese, o processo é mais subjetivo: ela consiste em 

tornar-se si mesmo e autoconhecer-se, não apenas em teoria, mas 

por meio de práticas corporais e espirituais pessoalmente cultivadas. 

Cerca de mil anos depois, nos séculos XII e XIII, há uma 

“retomada da vida eremítica nos moldes dos primeiros séculos 
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depois de Cristo” (PAZ, 2004, p.20). Isso quer dizer que há uma volta 

da tendência para a vida retirada, não apenas em monastérios, mas 

na solidão completa. Não é surpresa que a ascese dessa espécie de 

protocristianismo constituía-se como um problema para a Igreja 

agora já consolidada, na medida em que a excluía do seu papel de 

intermediária entre o homem e a busca de Deus. Diversos fatos 

apontam nesse mesmo sentido; a excomunhão de Martinho Lutero 

cerca de três séculos depois por traduzir a Bíblia para o alemão, por 

exemplo, dá uma dimensão da lógica de manutenção de poder pela 

Igreja por meio da retenção de acesso pessoal ao conhecimento 

bíblico. 

Ainda nos séculos XII e XIII, no âmbito da literatura, a lírica 

trovadoresca e cortês ganhava espaço. A Igreja encontra na 

cristianização de romances de cavalaria como A Demanda do Santo 

Graal uma forma de controlar e redirecionar essa literatura sem 

extingui-la, sendo substituído “o culto à dama pelo culto à castidade 

e à perfeição” (PAZ, 2004, p.137). Do mesmo modo, as andanças e 

aventuras dos cavaleiros da mesa redonda deixam de ser um 

exercício de ampliação da subjetividade e passam a ser reflexo 

apenas da busca do Graal, cujo sentido, como aponta um eremita 

ainda no começo do romance, significa não mais do que a busca da 

verdade de Deus. Vale lembrar que Galaaz é uma das personagens 

mais tardiamente acrescentadas ao folclore arturiano, e, nesse 

contexto, ela representa uma recriação do antigo herói trovadoresco. 

Para Galaaz, somente o amor a Deus é permitido. 

Pequeno paradoxo: se por um lado a Igreja refutava o ideal 

eremítico de busca solitária por salvação, por outro há uma grande 

probabilidade de que a cristianização do romance tenha sido feita por 

um monge da ordem Cister, formada por Roberto de Molesme em 

1098, que pregava o afastamento dos centros urbanos. Em Portugal e 

na Espanha, principalmente, a ordem cisterciense teve grande 

influência nos monastérios, nas abadias e na sociedade de um modo 
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geral. A questão era em que nível se afastar, já que, como nos lembra 

Jacques Le Goff em O homem medieval (1989), por mais que o homo 

viator fosse um grande paradigma da sociedade medieval (em 

justaposição com o homem penitente), poucas coisas eram tão mal 

vistas quanto a dissociação completa, que configurava em algo visto 

como vagabundagem. “Clérigos errantes, monges ambulantes são das 

piores encarnações do homem medieval” (MEGALE, 2008, p.9). A 

popularidade dos romances de cavalaria entre a aristocracia nessa 

época ficou tão grande que as histórias narradas se tornaram o 

modelo da classe, sendo mais fácil à Igreja adaptá-las 

ideologicamente do que reprimi-las. No caso da Demanda, isso é feito 

principalmente por meio de um novo herói retratado como 

invencível, compassivo, penitente e casto. 

A consequência literária das adequações que foram feitas ao 

repertório ideológico da Igreja pode ser vista ao longo de todo o 

romance, não apenas no modo como a perfeição monástica de 

Galaaz é constantemente mostrada, como também no estilo 

narrativo próprio das escrituras bíblicas. Uma comparação 

interessante entre narrativa homérica e narrativa bíblica é feita por 

Erich Auerbach em Mimesis (2007). Nesse estudo, Auerbach defende 

que há uma grande impressão de tempo disponível no 

desenvolvimento da narrativa homérica, lembrando-nos que Goethe 

e Schiller chamaram a isso “elemento retardador” (AUERBACH, 2007, 

p.3). Este consiste no aumento da tensão, no alargamento do tempo 

e na tendência a não deixar os pequenos elementos da narrativa 

caírem em um simplismo. O leitor é ganhado pela narrativa, que, 

quando julgado necessário, conta com digressões e aprofundamento 

de detalhes. Coisa diferente ocorre na narrativa bíblica antiga e épica. 

A fim de exemplificar, Auerbach expõe então alguns aspectos 

narrativos que, sob uma perspectiva mimética, ficam negligenciados 

no episódio em que Deus ordena a Abraão que sacrifique seu filho 

Isaac. Abraão concorda e faz todo o necessário para providenciar o 
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sacrifício, mas Deus ao final desiste, por se tratar apenas um teste de 

fé. Auerbach pergunta-se onde estão os interlocutores quando 

Abraão diz “eis-me aqui”; questiona em que condições tal sacrifício 

foi ordenado, também ocultada; observa a falta de forma de Deus e a 

escassez de adjetivos; repara no cuidado que houve em mencionar a 

duração específica da viagem até o monte, enquanto há ausência de 

qualquer descrição sobre como a viagem de fato foi. A obscuridade e 

a abertura do relato bíblico são tais que “é justamente por isso que 

(textos bíblicos) não só precisam de investigação profunda e 

interpretação, mas até o exigem” (AUERBACH, 2007, p.12). Por um 

lado, o relato bíblico enriquece o potencial exegético da leitura. Por 

outro, deixa um ar de tirania: 

A pretensão de verdade na Bíblia é não só muito 
mais urgente que a de Homero, mas chega a ser 
tirânica; exclui qualquer outra pretensão. O 
mundo dos relatos das Sagradas Escrituras não 
se contenta com a pretensão de ser uma 
realidade historicamente verdadeira – pretende 
ser o único mundo verdadeiro, destinado ao 
domínio exclusivo. (AUERBACH, 2007, p.11) 

A mesma impressão de soltura dos elementos narrativos 

ocorre quando lemos a Demanda. O relato bíblico é planificante, e, 

por isso, insólito, como veremos adiante. Assim como ocorre no texto 

bíblico, A demanda do Santo Graal (2008) é carente de elementos 

literários que tornariam a narrativa mais envolvente e menos 

doutrinária. A fim de observar apenas alguns dos eventos em que a 

insólita perfeição de Galaaz está em cena, usaremos a versão 

portuguesa da segunda prosificação da Demanda, a qual, de acordo 

com Heitor Megale, é a versão mais completa e bem-acabada (2008, 

p.14). 

Galaaz é filho de Lancelote. Ele é formoso, meigo, casto, 

humilde e o melhor cavaleiro do mundo, possuindo poderes nas 
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armas que lhe são dados por Deus. Ele representa a junção do monge 

cristão com o cavaleiro, e nesse sentido é necessário que ele não 

tenha envolvimento sexual com ninguém, posto que a Demanda é, 

como reitera Heitor Megale (2001), um elogio do herói ascético em 

detrimento do herói amoroso, que era o caso de Lancelote e de 

Tristão, por exemplo. Galaaz também funde os dois tipos de homem 

ideais da Idade Média, o homo viator e o homem penitente, já 

anteriormente mencionados. O primeiro tipo representa a ideia de 

que o medievo é por excelência um peregrino, estando na verdade 

longe de ser o homem imóvel e inerte que se imagina em um feudo. 

Contudo, tal volatilidade precisa estar associada a uma profunda 

introjeção dos valores da Igreja, onde entra o homem penitente. O 

flagelo como fato social nos séculos XII e XIII era de grande 

banalidade. Galaaz surge desse caldeirão imaginário; o projeto está 

bem claro, e um ermitão explica aos cavaleiros qual o objetivo da 

demanda: “aprender sobre Nosso Senhor” (MEGALE, 2008, p.167). 

A chegada do mais santo dos cavaleiros à távola redonda é 

triunfal: não só entra no paço sem que houvesse porta nenhuma 

aberta, como senta-se no assento perigoso, aquele em que sentar-se 

significava morrer. Assim como essa “maravilha”, outra descrita em 

profecia dizia que Galaaz conseguiria retirar uma espada da pedra, e 

que daria fim à aventura do reino de Logres, ou seja, encontrar o 

Graal. 

A fé inabalável de Galaaz faz com que o insólito aconteça. É 

assim na aventura “Galaaz na barca com Persival e Boorz”, por 

exemplo. Ainda que Galaaz não soubesse ler, o Senhor “lhe fez logo 

saber caldeu” (MEGALE, 2008, p.395). O letreiro anunciava um teste 

de fé, no qual somente cavaleiros santos sobreviveriam. Assim sendo 

com os três cavaleiros em questão, Galaaz se destaca por conseguir 

novamente retirar uma espada, desta vez de uma cinta que se 

encontrava na barca misteriosa. O texto lembra ainda que a barca era 
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uma metáfora da Igreja, e, ao terminar a aventura, é na porta de uma 

igreja que Galaaz encontra encostado o seu escudo. 

Em outro momento, as orações de Galaaz surtem o efeito de 

um deus ex-machina. No capítulo “Castelo Felão”, aprende-se que o 

castelo tinha sido construído por Galmanasar, que tivera sido parente 

de Príamo, rei de Troia. O texto enfatiza o quanto diversos cavaleiros 

santos foram incapazes de converter aqueles do castelo do 

paganismo ao cristianismo. O castelo é palco de centenas de 

assassinatos de cavaleiros andantes e de escravização de donzelas, os 

quais entravam no castelo em função de um letreiro na entrada cheio 

de promessas falsas. Novamente por profecia, Galaaz vai salvar a 

todos. Uma vez que Galaaz, Heitor e Meraugis estão ali também 

presos, inicia-se uma tempestade que, ao estilo de um relato bíblico, 

dura “desde a hora prima até a hora da terça” (MEGALE, 2008, 

p.475), sem que tenhamos muitos detalhes. Por fim, a torre onde os 

maus estavam é destruída pela tempestade, enquanto a prisão onde 

os cavaleiros se encontravam é aberta e nenhum mal ali acontece. 

Tudo isso é fruto da fé inabalável de Galaaz em Deus e das orações 

que ele fizera. 

Exemplos da inquestionabilidade de Deus e da fé como base 

para um insólito seguido de bem-aventurança são o que não faltam 

no romance. Há muitos também relacionados à castidade, aspecto 

fundamental do ascetismo cristão. No capítulo “Galaaz e Boorz em 

casa de rei Brutos”, Galaaz e Boorz se hospedam no castelo do rei 

Brutos, cuja filha, a “mais formosa donzela do reino de Logres” 

(MEGALE, 2008, p.110) apaixona-se perdidamente por Galaaz. Indo à 

noite até seu leito, a donzela descobre que Galaaz usa uma 

estamenha, vulgo cinto de castidade. Quando o herói acorda, pede a 

ela que vá embora, a qual por isso, humilhada, se suicida com a 

espada de Galaaz. O rei então desafia Galaaz e Boorz, por acreditar 

que eles tinham assassinado a filha dele. Após ser derrotado, o rei se 

convence da verdade e deixa-os ir embora. 



30 
 

Em Galaaz: cristianização do herói do Graal (2004), Demétrio 

Paz comenta que o episódio em questão é um dos dois únicos em 

que Galaaz demonstra tonalidades emocionais ou mesmo alguma 

consternação. O herói aconselha: 

Ai, donzela! Quem vos mandou aqui certamente 
mau conselho vos deu; e eu cuidava que de 
outra natureza éreis vós. E rogo-vos, por 
cortesia e por vossa honra, que vos vades daqui, 
porque, com certeza, o vosso louco pensar não 
entenderei eu, se Deus quiser, porque mais 
devo recear perigo de minha alma do que fazer 
vossa vontade. (MEGALE, 2008, p.115) 

A vontade dele, contudo, não é um aspecto digno de 

aprofundamento na narrativa. Essa Demanda não indulge na 

redenção ou na falibilidade de heróis como Lancelote, o qual trai seu 

amigo rei Arthur com a rainha, mas na santidade inata e imaculada 

de Galaaz como exemplo de homem medieval a ser copiado. 

Fica claro, assim, que como a missão de Galaaz é unicamente 

encontrar o Santo Graal, não há lugar para o imprevisto, para o 

problema e para o sofrimento em seu mundo psicológico, o que o 

afasta de uma profundidade interna necessária ao personagem para 

que ele funcionasse melhor literariamente, empobrecendo-o 

simbolicamente. Um dos principais motivos para isso é o 

maniqueísmo da Demanda, que divide os personagens entre bons e 

maus. Galaaz, impossibilitado pela Igreja de errar, falhar ou cair em 

tentação, não possui meios para promover qualquer tipo de quebra 

de expectativa ou peripécia ao longo de sua jornada, que se 

caracteriza pela constante ascensão até o encontro do Graal. Isso o 

torna, sob o prisma da teoria literária, um personagem bastante 

inverossímil. 

A castidade em Galaaz é um dos principais aspectos de um 

discurso marcado pelo messianismo e pela idealização, junto de seu 
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poder miraculoso. Como comenta Heitor Megale em Jogo dos 

Anteparos (1992), Galaaz é o “cavaleiro branco, celestial, enviado de 

Jesus Cristo, quiçá o próprio Cristo” (p.89). Podemos pensar assim 

porque basta sua “limpa carne e cheia de santa graça” (p.89) para 

que os milagres se realizem, sendo o ascetismo e em especial a 

castidade o elemento mágico que funda os seus poderes milagrosos. 

De acordo com Paz, Galaaz aparece na corte do rei Arthur no dia de 

Pentecostes, sendo ele próprio o Espírito Santo. Ele vem para 

reformar a sociedade cavaleiresca medieval e salvar o Graal, levando-

o de volta aos céus. 

Galaaz incorpora à sua personalidade o ideal eremítico dos 

primeiros séculos da era cristã e o ideal religioso da Igreja Católica da 

alta Idade Média. Andança honrada, castidade e penitência: o 

ascetismo é o ponto chave para a salvação. 

O individualismo da conduta ascética e a representação da 

coletividade católica estão presentes em Galaaz: ele assemelha-se 

muito com um monge cisterciense, pois veste branco, jejua, não 

come carne, reza à noite e dorme no chão, além de manter sua 

conduta celibatária. O “santo cavaleiro” é um reformador da 

sociedade medieval, buscando o Graal cristianizado por meio de um 

prisma mais moral e religioso do que independente e de 

autoconhecimento, como ocorria com os primeiros monges do 

deserto, sendo a perfeição ascética, em sua personagem, um tanto 

quanto automática e inverossímil. 

Galaaz conjuga, também, dois grandes motivos de aprovação 

na Idade Média: o critério moral e a bravura. Desta forma, ele torna-

se mais atraente ao público leitor medieval por ser ao mesmo tempo 

clérigo e guerreiro, promovendo o principal modelo da sociedade 

medieval cristã. Assim como o faz a Igreja de seu tempo, Galaaz 

combate os hereges, considerados, à época, piores do que os pagãos. 

Um caso interessante a respeito disso é o de Palamedes, cavaleiro 

pagão que por mais de 14 anos caçara a besta ladradora e que, não 
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fosse pela desafortunada insistência no paganismo, teria o apreço de 

Galaaz como um grande cavaleiro. Lembremos que Galaaz convence 

Palamedes a converter-se, decisão que é recompensada com uma 

sagração como cavaleiro e um lugar na távola redonda. A 

ambiguidade do fato de Palamedes ser bom homem e cavaleiro ainda 

que pagão é logo resolvida com a conversão. Este é também o tempo 

das Cruzadas, que levariam a propaganda da fé cristã para o resto do 

mundo. 

Para Galaaz, a busca do Graal é um caminho de constante 

brilho, próprio da perfeição divina. Não há pecados a serem 

purgados, pois ele é a representação de Cristo, e como tal nunca caiu, 

de forma alguma, em tentação nenhuma, ao contrário de Persival, 

que, embora casto, chega a titubear perante testes que o diabo faz 

por meio de donzelas, como do capítulo “Tentação de Persival”. 

Neste, Persival encontra uma donzela perdida, que lhe conta uma 

história sobre como o barco que a levaria da Grécia para Roma se 

perdeu em uma tempestade e ela ficou perdida. Podemos supor que 

Persival fica tentado e mesmo apaixonado: 

Persival olhou a donzela, que lhe pareceu tão 
formosa, que nunca vira donzela cuja beleza 
chegasse à beleza que nela viu. Então começou-
lhe a mudar o coração muitíssimo, que todo seu 
costume passou, porque o seu costume era tal 
que nunca olhava donzela por causa de amor, 
mas agora estava assim tocado de amor, que 
não desejava nada no mundo; assim que viu 
esta donzela, parecia-lhe que fora em bom dia 
nascido, se pudesse ter esse amor. (MEGALE, 
2008, p.258) 

Também se percebe o medo que ele sente de o que poderia 

decorrer daquele amor. Ele ouve uma voz que o avisa de que aquela 

seria uma má ventura, e então “caiu esmorecido por terra, e ficou 
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assim muito tempo. E depois acordou e olhou ao redor de si e viu a 

donzela rir, porque vira que tivera medo” (2008, p.259). Em 

comparação com o episódio de “Galaaz no castelo do rei Brutus”, 

Persival demonstra mais nuances emocionais. A castidade distinguia 

Persival, Galaaz e Boorz dos demais cavaleiros, mas dentre eles há 

essas suaves tonalidades de fé e rigidez ascetista. Galaaz serve e ama 

unicamente a Deus e sem titubear, como o deveria o clérigo cristão, 

através do exercício diário e estritamente ligado à Igreja. O 

personagem de Persival, por sua vez, sugere sentimentos de angústia, 

de impulsividade, de dúvida e de medo, configurando uma situação 

de mudança interior e recriação pessoal, por meio da hesitação 

perante os preceitos da cavalaria e da Igreja e um posterior 

reencontro com eles após um lapso. 

Com isso, voltamos à questão da diferença entre ascese e 

ascetismo. Persival não chega nesse episódio a ser um exemplo de 

ascese, mas sem dúvida se aproxima mais dela do que Galaaz, 

especialmente se considerarmos o desenvolvimento de Persival em 

outras obras anteriores. Enquanto o ascetismo consiste na execução 

de práticas que visam ao cumprimento de uma doutrina religiosa, a 

ascese, por sua vez, tem uma longa descrição no dicionário, com um 

sentido que remonta à antiguidade grega. Michel Foucault se 

concentra no conceito de ascese ao explorar um modo pré-cristão de 

práticas corporais e espirituais. Segundo ele, a ascese assegura a 

subjetivação do discurso verdadeiro (2004, p.400). Esse, por sua vez, 

é o oposto de uma palavra dita por um Outro, como ocorre no 

ascetismo cristão. Tal discurso não é imposto, mas uma construção 

profundamente subjetiva, em que o “eu” tem papel ativo 

fundamental. Enquanto a ascese é um constituir-se de si, um cultivo 

de si, o ascetismo é a renúncia de si em prol de práticas corporais e 

espirituais que são instauradas por um poder externo, o qual concebe 

a autonomia do sujeito com desconfiança. Para compreender essa 

diferença, podemos pensar lexicograficamente em termos de 
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“tropeço” e de “pecado”: enquanto o primeiro guarda um sentido de 

caminhada, o segundo emula sentimentos de queda, quebra e 

interrupção. 

Desnecessário dizer que as aventuras dos cavaleiros da mesa 

redonda aparecem todas subjugadas à balança moral de um forte 

ascetismo, que se formula em torno da castidade e da penitência. Ele 

é a moeda de troca pela qual o insólito dos milagres, mais 

comumente referidos como “maravilhas”, pode ocorrer. Contudo, sob 

um ponto de vista diacrônico, a relação entre ascetismo e ascese no 

cristianismo é mais complexa do que isso. 

Resumidamente, o ascetismo segue a lógica da hermenêutica 

platônica, em que o sujeito sofre uma transformação repentina e em 

que o tornar-se é um exercício de resgate e de memória de um 

mundo perdido ideal. Ao contrário, o processo hermenêutico da 

ascese consiste na obtenção de um conjunto de práticas pela 

investigação pessoal, em que o sujeito lentamente torna-se ele 

mesmo, em uma direção que se relaciona mais com um processo do 

presente para o futuro do que do presente para o passado. Foucault 

enfatiza o quanto as ideias platônicas se mesclam bem com todo o 

ideário judaico-cristão de queda do paraíso e um utópico retorno ao 

estado idílico. 

“A Demanda do Santo Graal transformou uma história de 

busca pelo autoconhecimento e crescimento pessoal, o que ocorria 

nos textos anteriores, em uma busca pela salvação da alma” (PAZ, 

2004, p.138). Mais do que uma expiação dos pecados, a peregrinação 

do Graal transforma-se em um plano pedagógico da Igreja cujo preço 

é o ascetismo e o prêmio é o insólito miraculoso. Galaaz, portanto, é 

um restaurador dos princípios da Igreja, estruturando-se como uma 

releitura de Cristo que, ao ser situada na Idade Média, apresenta-se 

no papel de cavaleiro. Galaaz é pouco crível. Em outras palavras, é 

pouco verossimilhante. 
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O insólito miraculoso é o prêmio da didática do ascetismo, sem 

ascese. Assim, a busca de Galaaz pelo Santo Graal não corresponde 

metaforicamente ao caminho natural do ser humano, coberto de 

erros e aprendizagem. O ascetismo é uma ascese esvaziada de seu 

sentido de autoconhecimento e de cultivo de si. Mas, Galaaz não 

precisa se tornar ele mesmo. Sua história não precisa das digressões 

homéricas nem dos detalhes narrativos, pois ela não é apenas mais 

uma história, mas um manual de cristandade. Ainda que cercado de 

eventos poderosos, o cerne do personagem é prosaico. 
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Ana Alice da Silva Pereira (UFU/ GPEA) 

“‘Todos eles são assim’, disse ela, sem surpresa. ‘Loucos de nascença.’” 

Candido (2014) atribui importância decisiva à personagem na 

constituição do romance, uma vez que, somada ao enredo, é o que 

possibilita sua existência, torna-o vivo; a personagem apela ao leitor, 

o qual mediante mecanismos de projeção, identificação e 

transferência, tece sua adesão à história. Diante dessa dinâmica é que 

o autor citado aponta não ser incomum que a personagem seja 

reconhecida como o elemento mais vivo do romance, e que a leitura 

seja condicionada à aceitação da verdade da personagem por parte 

do leitor. Quanto a isso, reconhece-se que a personagem é um ser 

fictício, mas que, como tal, tem sua condição de existência delimitada 

pela sua verossimilhança. 

Na construção da personagem e sua relação com a 

verossimilhança, Candido (2014) reconhece que há dois espaços em 

que essa relação é construída: um que diz respeito a sua criação a 

partir do mundo real, e outro que aponta à consistência interna da 

narrativa. A interferência do mundo real na criação da personagem se 

faria presente pela interação entre memória, observação e 

imaginação, que ocorre em graus variáveis e numa proporção 

desconhecida a todos, até mesmo para o autor do texto. No entanto, 

a verossimilhança, para o referido autor, dependeria minimamente 

desse elemento, e sua força estaria de fato na organização estética da 

narrativa, responsável por produzir o suporte para a existência da 

personagem. Assim, é a análise da composição que permite detectar 

o que é verossímil, e a questão de avaliar a coerência recai muito 

pouco sobre o vínculo com a vida, e de forma acentuada sobre a 
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estrutura e encadeamento da narrativa que exibe a criação e 

desenvolvimento da personagem. 

Assim, a elaboração das personagens eleitas para este trabalho 

foi pensada na lógica da coerência interna, a partir da compreensão 

de que a emergência do insólito não compromete a identificação do 

leitor ou a aceitação da verdade dessas personagens, posto que há 

uma construção narrativa que ampara os acontecimentos 

extraordinários que se desenrolam. A literatura, como expressão de 

ficcionalidade, não se compromete com a veracidade, porém busca 

envolver o leitor na trama desenvolvida e fazer com que as 

personagens apresentadas pareçam possíveis, mesmo como 

participantes de eventos que não podem se desenrolar no mundo 

prosaico. Nesse contexto, Eco (2013) aponta o conceito de pacto 

narrativo, acordo implícito entre o leitor e a obra que permite que a 

construção ficcional, se sabendo não real, seja apreendida como um 

mundo possível. Desse modo, o mundo ficcional pode ser percebido 

assim como ocorre com o mundo real, e o leitor é capaz de se 

identificar com as personagens e se afetar por seu destino, além de 

desenvolver por eles uma diversidade de sentimentos. Logo, através 

do pacto ficcional é possível gerar a identificação com as personagens 

descritas, até mesmo quando essas não representam uma 

possibilidade real de existência (como, por exemplo, no caso de seres 

mágicos). 

Wood (2015) e Eco (2013) admitem que a personagem de 

ficção possui uma existência. Eco diferencia esse modo de existir 

daquele a que estão submetidos os objetos materiais concretos e as 

pessoas reais (tais como os sujeitos históricos), porém ratifica que a 

obra se configura de modo a trazer a personagem à vida; por meio da 

história, ela existe. Wood compreende que há percepções sobre as 

personagens advindas daqueles que acreditam de mais ou de menos 

nelas. Os que acreditam demais carregam uma série de expectativas 

relativas ao que deve transmitir uma personagem, como ela deve se 
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manifestar, se fazer conhecer; os que acreditam de menos, por outro 

lado, dizem que elas não existem. Quanto a isso, Wood é categórico 

ao declarar que negar a existência da personagem equivale a negar a 

existência do próprio romance. Assim, tendo em vista essas 

considerações acerca da natureza do elemento personagem, vamos à 

análise proposta. 

O romance eleito para investigação é Cem anos de solidão 

(2015), publicado pela primeira vez em 1967, de autoria do 

colombiano Gabriel García Márquez. A obra se inicia com a fundação 

de Macondo por uma expedição de exploração da qual fazem parte 

Úrsula Iguarán e José Arcádio Buendía, casal que representa o 

princípio da estirpe dos Buendía. A história segue a vida do casal e de 

várias gerações seguintes, além das mudanças imprimidas pelo 

tempo no espaço que ocupam. O referido romance é um dos mais 

notáveis em trabalhar a vertente do fantástico nomeada como real 

maravilhoso, que Carpentier (2015) reconhece ser uma marca da 

América Latina, em que muito do que em outros espaços seria visto 

como sobrenatural é, ali, admitido culturalmente, sem hesitação ou 

questionamento. A terra, distinta do cenário europeu em suas 

paisagens e criaturas, e vista como exótica pelos de fora, é a realidade 

naturalmente aceita para os que ali habitam. 

O romance conta com grande número de personagens e 

inúmeras manifestações fantásticas, e, para o propósito deste 

trabalho, o recorte escolhido foram os gêmeos da quarta geração, 

bisnetos do casal fundador: José Arcádio Segundo e Aureliano 

Segundo. Serão analisados quatro momentos representativos da 

constituição insólita das personagens: seu nascimento e infância, um 

episódio da vida adulta de cada um, e por fim, sua morte. A epígrafe 

deste texto, referência de Úrsula à loucura que acomete os Buendía, 

é proferida justamente em relação aos gêmeos, e de alguma forma já 

antecipa, quase com caráter profético, as situações absurdas 

vivenciadas por eles. 
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Quanto ao primeiro momento, de seu nascimento, o fato de 

serem gêmeos remete já à questão do duplo. França (2008) 

compreende que o duplo se manifesta sempre que há uma cisão do 

ser em voga, de um sujeito que sendo uno, se depara com uma 

dualidade que pode ser constitutiva (dupla personalidade, o reflexo 

do espelho) ou externa, como no caso de sósias ou gêmeos. No caso 

dos irmãos Buendía, o duplo está presente não só no fato de serem 

gêmeos idênticos – são como dois sujeitos distintos mas que, 

indistinguíveis entre si, parecem tratar-se da mesma pessoa –, como 

também pela repetição dos nomes de seus antepassados. Sobre isso, 

Úrsula, a agora bisavó anciã, relata o seguinte: 

Na longa história da família, a tenaz repetição 
dos nomes tinha permitido que ela chegasse a 
conclusões que lhe pareciam definitivas. 
Enquanto os Aurelianos eram retraídos, mas de 
mentalidade lúcida, os José Arcádio eram 
impulsivos e empreendedores, mas estavam 
marcados por um destino trágico. (MÁRQUEZ, 
2015, p.220) 

Nesse contexto, Cassirer (2013) resgata o vínculo da palavra 

com o mito ao explorar a ideia da palavra que não se basta em 

significar ou referir, e dessa forma resgatar o signo em ausência, mas 

de uma palavra viva, que, proferida, torna-se presença. Assim, a 

existência conferida às coisas requer que elas sejam nomeadas, e 

caso seja usado o mesmo nome para algo ou alguém, há algo daquele 

que permanece no nome e se manifesta no novo. É nesse sentido que 

os gêmeos em questão carregam a dualidade de serem dois iguais, 

porém diferentes, e ao mesmo tempo de presentificarem uma 

semelhança com os familiares através da repetição de seus nomes. 

A semelhança e sincronicidade dos irmãos era perturbadora: 

Foram tão parecidos e travessos durante a 
infância que nem a própria Santa Sofía de la 
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Piedad era capaz de distingui-los. No dia do 
batismo, Amaranta pôs pulseirinhas com os 
respectivos nomes nos dois e vestiu-os com 
roupas de cores diferentes marcadas com as 
iniciais de cada um, mas quando começaram a ir 
à escola optaram por trocar a roupa e as 
pulseiras e se chamarem eles mesmos com os 
nomes trocados. […] Desde então já não se sabia 
com certeza quem era quem. Mesmo quando 
cresceram e a vida os fez diferentes, Úrsula 
continuava perguntando a si mesma se eles em 
algum momento não teriam cometido um erro 
qualquer em seu intrincado jogo de confusões, e 
ficado trocados para sempre. Até o princípio da 
adolescência foram dois mecanismos 
sincrônicos. Despertavam ao mesmo tempo, 
sentiam vontade de ir ao banheiro na mesma 
hora, sofriam os mesmos transtornos de saúde e 
até sonhavam as mesmas coisas. Na casa, onde 
todos achavam que coordenavam seus atos pelo 
simples desejo de confundir, ninguém se deu 
conta da realidade até o dia em que Santa Sofía 
de la Piedad ofereceu a um deles um copo de 
limonada, e ele demorou mais tempo para 
provar a limonada do que o outro em dizer que 
faltava açúcar. (MÁRQUEZ, 2015, p.220-221) 

No seu jogo de trocas de nomes e objetos identificadores, 

instalou-se uma confusão quanto aos antepassados a que cada um se 

assemelhava: 

O tempo acabou de complicar as coisas. Aquele 
que na brincadeira das confusões acabou com o 
nome de Aureliano Segundo ficou monumental 
como o avô, e o que ficou com o nome de José 
Arcádio Segundo tornou-se ósseo como o 
coronel, e a única coisa que conservaram em 



41 
 

comum foi o ar solitário da família. Talvez fosse 
esse entrelaçado de estaturas, nomes e gênios 
que fez Úrsula suspeitar que estavam 
desbaratados desde a infância. (MÁRQUEZ, 
2015, p.221) 

José Arcádio Segundo, que se interessa pelas artes da guerra 

como herança do avô Coronel Aureliano Buendía, assiste a um 

fuzilamento e perturba-se muito pelo fato do fuzilado manter-se de 

pé e sorrindo enquanto era desamarrado do poste e colocado no 

caixão, concluindo que o homem não estava morto, e teria então sido 

sepultado vivo. Após presenciar tal cena, José Arcádio Segundo 

desenvolve um medo que o acompanharia por toda a vida: o de ser 

enterrado vivo. 

Assim, é na juventude que os gêmeos se desenlaçam de sua 

sincronicidade espantosa e passam a dedicar-se a atividades bem 

distintas: José Arcádio Segundo se envolve com rinhas de galo e 

mulheres, e o irmão Aureliano começa a mostrar sinais de 

ensimesmamento e interesse nos papéis de Melquíades, há muito 

guardados em um quartinho. Depois de algum tempo perde o 

interesse e se envereda pela vadiagem. Acabam, por acidente, 

dividindo a mesma mulher, Petra Cotes, por cerca de dois meses, sem 

que ela soubesse que se tratavam de duas pessoas diferentes. José 

Arcádio Segundo a contamina com uma doença venérea, e os três, 

cada um a seu canto, realizam os procedimentos para curar-se. Ao 

final, José Arcádio Segundo não volta a se encontrar com ela. 

Aureliano, em contrapartida, consegue seu perdão e permanece com 

ela até a morte, mesmo se casando com outra mulher, Fernanda. A 

vida adulta dos irmãos segue então de forma dissociada, mas nem 

por isso com menos intervenções do insólito. 

Quanto a Aureliano Segundo, há algo que se destaca como 

acontecimento inusitado de sua vida adulta: a reprodução 

desenfreada de seus animais. Tal cenário é descrito no trecho abaixo: 
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Em poucos anos, sem esforço, na base da pura 
sorte, havia acumulado uma das maiores 
fortunas do pantanal, graças à proliferação 
sobrenatural de seus animais. Suas éguas 
pariam trigêmeos, as galinhas punham duas 
vezes por dia, e os porcos engordavam com tal 
desenfreio que ninguém conseguia explicar 
tamanha fecundidade desnorteada, a não ser 
por artes de magia. […] Quanto mais 
destampava champanha para ensopar os 
amigos, mais enlouquecidamente pariam seus 
animais, e mais ele se convencia de que sua boa 
estrela não tinha nada a ver com sua conduta 
mas com a influência de Petra Cotes, sua 
concunbina, cujo amor tinha a virtude de 
exasperar a natureza. Estava tão convencido de 
ser esta a origem de sua fortuna que jamais 
deixou Petra Cotes ficar longe de sua criação, e 
mesmo quando se casou e teve filhos continuou 
vivendo com ela, com o consentimento de 
Fernanda. […] Bastava levar Petra Cotes aos 
estábulos e passear com ela a cavalo pelas suas 
terras, para que qualquer animal marcado com 
seu ferro sucumbisse à peste irremediável da 
proliferação. (MÁRQUEZ, 2015, p.228) 

Nota-se no trecho o caráter hiperbólico dos acontecimentos 

apresentados. Não há nada fora do comum no simples fato dos 

animais procriarem: é esperado que eles assim o façam. No entanto, 

são a frequência exagerada da reprodução e o número incomum da 

prole que geram espanto e estranhamento. Todorov (2014) 

reconhece na hipérbole um elemento discursivo importante na 

construção do fantástico: por meio do exagero é possível suscitar 

dúvidas quanto à ocorrência de um evento, instaurando a hesitação 

que o autor declara como essencial a esse tipo de texto. Na narrativa 

em questão, a hesitação não ocorre no contato das personagens com 
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a situação, que aceitam tudo com naturalidade quase tão logo o 

percebem. A possibilidade de hesitação aqui fica relegada ao juízo do 

leitor, que pode questionar a narrativa em virtude da insolitude 

pronunciada ou acatar tal realidade como passível de existência no 

contexto da obra. 

O casal Aureliano Segundo e Petra Cotes, por meio da 

miraculosa procriação dos animais, faz fortuna quando toda a 

Macondo passa também por um período de prosperidade. Com isso, 

são feitas melhorias em todas as construções; da aldeia que se forma 

no início da narrativa só restam as amendoeiras e o rio de águas 

diáfanas. O crescimento da cidade, com o tempo, possibilitou a 

instalação da ferrovia e da companhia bananeira, o que por sua vez 

causou a vinda de novos habitantes para Macondo, motivados pelo 

trabalho na companhia. Infelizmente, também essa era de 

prosperidade chegaria, em breve, a seu fim. 

Entrementes, José Arcádio Segundo passa por um evento 

notório em sua vida, no contexto de seu conflito com a companhia 

bananeira, que diante das inúmeras reclamações dos trabalhadores 

relativas à moradia, insalubridade do trabalho e condições de 

pagamento, resolve reagir de modo absurdo. Frente às primeiras 

manifestações de insatisfação, a empresa utiliza-se de artimanhas 

judiciais para que não fossem concedidas e nem reconhecidas as 

demandas dos trabalhadores. Segue-se então a greve, que obtém 

como resposta a decisão de que o exército se encarregasse dos 

manifestantes. Os militares trazem toda sua força para Macondo e 

marcam um encontro de reconciliação para resolver os conflitos dos 

grevistas. É exatamente nessa situação que o impensável acontece: 

[José Arcádio Segundo] Não se sentia bem, e 
amassava uma pasta salobra no céu da boca 
desde que percebeu que o exército havia 
armado ninhos de metralhadoras ao redor da 
praça, e que a cidade cercada da companhia 
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bananeira estava protegida por peças de 
artilharia. Lá pelo meio-dia, esperando um trem 
que não chegava, mais de três mil pessoas, 
entre trabalhadores, mulheres e crianças, 
tinham transbordado o espaço descoberto na 
frente da estação e se apertavam pelas ruas 
adjacentes, que o exército fechou com filas de 
metralhadoras. (MÁRQUEZ, 2015, p.339 − grifo 
da autora) 

Eis que o tenente inicia a leitura do documento que especifica 

as ordens incumbidas a seus homens e declara serem os grevistas 

uma quadrilha de malfeitores, e como tais, facultava aos militares o 

direito de disparar contra eles suas armas. Desse modo, é 

estabelecido um prazo de cinco minutos para que todos se retirassem 

dali, ordem essa que não foi acatada; ao final do tempo, têm início os 

disparos. O que se segue é, definitivamente, um massacre: 

Estavam encurralados, girando num torvelinho 
gigantesco que pouco a pouco se reduzia ao seu 
epicentro porque as bordas iam sendo 
sistematicamente recortadas em círculo, como 
quem pela uma cebola, pelas tesouras 
insaciáveis e metódicas da metralha. 
(MÁRQUEZ, 2015, p.341) 

Milagrosamente, José Arcádio Segundo é capaz de sobreviver 

ao episódio: 

Quando despertou, José Arcádio Segundo 
estava deitado de costas nas trevas. Percebeu 
que ia num trem interminável e silencioso, e que 
estava com os cabelos engomados de sangue 
seco, e que todos os seus ossos doíam. Sentiu 
um sono insuportável. Disposto a dormir muitas 
horas, a salvo do terror e do horror, acomodou-
se do lado que doía menos, e só então descobriu 
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que estava deitado sobre os mortos. 
(MÁRQUEZ, 2015, p.341) 

Em seguida, ele arrasta-se pelo trem, de vagão em vagão, e ao 

chegar ao primeiro atira-se no barranco, na escuridão. Acompanha a 

locomotiva passar, a mais comprida que já tinha visto, notando sobre 

os vagões os vultos dos soldados com suas metralhadoras. Inicia a 

caminhada no sentido contrário da locomotiva, e ao amanhecer, 

adentra uma casa em que uma senhora o acolhe, oferece um café e a 

notícia descabida de que não se ouviu falar em morte alguma – 

prenúncio da reação vindoura. Os fatos relativos ao ocorrido foram 

distorcidos e a notificação oficial informava que a ordem de 

evacuação fora seguida pelos trabalhadores, que se dirigiram para 

suas casas. A versão oficial se impôs, retratando um cenário em que 

todos voltaram às suas famílias, sem mortes, e que as atividades da 

empresa ficariam suspensas enquanto prolongasse a chuva. Os 

manifestantes que não foram exterminados na ocasião destacada 

foram posteriormente perseguidos e executados. Só restara José 

Arcádio Buendía, único sobrevivente de uma tragédia tão disparatada 

que era impossível convencer os demais de sua veracidade. 

O episódio descrito, pelo viés da tipologia proposta por 

Todorov (2014), se enquadraria no que o autor denomina de 

estranho – situação em que o efeito fantástico não se deve às 

manifestações sobrenaturais e que os eventos não seriam impossíveis 

a partir dos elementos da realidade; porém, o que se sucede carrega 

a marca do absurdo e do improvável, causando, dessa forma, a 

hesitação do leitor. É exatamente esse o caso da experiência vivida 

por José Arcádio Segundo, em que o que se passa está em completa 

conformidade com o real, ou seja, é passível de acontecer em um 

mundo tal como o que vivemos, no entanto, é tão insólita que não 

pode ser aceita sem questionamento, permitindo que a informação 

falsa de um desfecho distinto para o conflito seja facilmente 

difundida. 
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Depois de tal evento, José Arcádio Segundo aloja-se no quarto 

com os escritos de Melquíades e permanece ali, de modo que a única 

coisa que subsiste em sua experiência de guerra é o medo infantil de 

ser enterrado vivo. Cai o dilúvio sobre Macondo, uma chuva de 

dimensões sobrenaturais que prossegue por quatro anos, onze meses 

e dois dias. Novamente a narrativa exibe uma manifestação do 

insólito por meio do uso de hipérbole: a chuva que em dimensões 

normais é fato banal e cotidiano torna-se fato extraordinário ao 

ultrapassar os limites aceitáveis de sua duração. A duração 

estabelecida – quatro anos, onze meses e dois dias – não remete a 

uma possibilidade concreta, impensável na realidade mesmo que se 

tratasse de um temporal de grandes proporções. 

Como resultado de tão improvável e devastadora tempestade, 

faz-se necessário interromper o trabalho da ferrovia e da companhia 

bananeira, o que aos poucos põe fim ao reinado de prosperidade em 

que se encontrava a cidade. A instalação da ferrovia e o progresso da 

empresa bananeira são símbolos da modernidade que vai se 

instalando em Macondo e que é impedida pelo poder estrondoso da 

natureza. A insistência da chuva efetua modificações na 

personalidade de muitas das personagens, que se tornam mais 

ensimesmadas, de modo que Aureliano Segundo sugere que os 

habitantes da cidade estavam esperando que estiasse para morrer. A 

idade e o desgaste pela situação descrita fazem com que Fernanda, 

sua esposa, reconheça que ele passa a se parecer ainda mais com o 

irmão. 

Posto fim ao temporal, José Arcádio Segundo mantém-se no 

quarto, e consegue a proeza de classificar as letras criptografadas dos 

pergaminhos há muito deixados por Melquíades, enquanto Úrsula 

questiona cada dia mais a sanidade do rapaz. Aureliano Segundo 

começa a sentir um nó na garganta durante a noite e dificuldades 

para respirar, e recorre a um ritual orientado por Pilar Terneira para 

recobrar a saúde, que consistia em molhar uma galinha choca e 
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enterrá-la viva debaixo da castanheira. Seis meses após esse enterro, 

ao acordar no meio da noite com um agudo acesso de tosse, decide 

que é hora de encarar a realidade incontornável: a hora da morte 

estava próxima. 

Então, há, por fim, o episódio da morte dos gêmeos, que, como 

sua chegada ao mundo, acontece simultaneamente, tal qual um 

mecanismo, de modo a garantir que a existência deles fosse possível 

somente se partilhada. Eis aqui mais um traço da figura do duplo: um 

sujeito que, apesar de inteiro, não pode existir sem o outro. Nesse 

contexto, retoma-se o estudo psicanalítico do duplo realizado por 

Rank (2014), em que o autor conclui que por vezes, nessas figurações, 

a análise permite entrever que a existência de um sujeito está 

intrinsecamente ligada à do outro, de maneira que eliminar o duplo 

traria a morte de ambos. Então, o autor reflete, amparado na 

psicanálise, que o duplo desempenha, em um primeiro momento, a 

função de alívio do medo de perda do ego – não há porque temer a 

morte como desintegração do ego, pois, caso o sujeito deixe de 

existir, o duplo ocupará seu lugar. No entanto, o duplo passa a ocupar 

o lugar de um prenúncio de morte, não sendo possível livrar-se dele, 

visto que sua eliminação leva inevitavelmente à extinção do próprio 

sujeito. Assim é o destino dos gêmeos Buendía: sem qualquer 

explicação, um não pode continuar a viver sem o outro. 

No dia nove de agosto, antes que recebessem a 
primeira carta de Bruxelas, José Arcádio 
Segundo conversava com Aureliano no quarto 
de Melquíades, e sem que viesse ao caso disse: 

− Lembre-se sempre de que eram mais de três 
mil e que foram jogados ao mar. 

Depois despencou de bruços sobre os 
pergaminhos, e morreu de olhos abertos. 
Naquele mesmo instante, na cama de Fernanda, 
seu irmão gêmeo chegou ao final do prolongado 
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e terrível martírio dos caranguejos de ferro que 
carcomeram sua garganta. […] Cumprindo sua 
promessa, Santa Sofía de la Piedad degolou com 
uma faca de cozinha o cadáver de José Arcádio 
Segundo, para ter certeza de que ele não seria 
enterrado vivo. Os corpos foram postos em 
ataúdes iguais, e então todos viram que eles 
tornaram a ficar idênticos na morte, como 
tinham sido até a adolescência. […] No tumulto 
da última hora, os bebadinhos tristes que 
tiraram os caixões da casa se confundiram, e os 
enterraram em túmulos trocados. (MÁRQUEZ, 
2015, p.387-388) 

Na morte resgata-se a sincronicidade perdida ao entrarem na 

adolescência, e com isso sua semelhança incomum e indistinção, 

representando vidas tão entrecruzadas que nunca se saberá ao certo 

qual dos corpos figura em cada um dos ataúdes. A morte, como um 

resgate da infância, retoma o medo que assolava José Arcádio 

Segundo de ser enterrado vivo e também trata da noção fantástica de 

que por serem gêmeos, e gêmeos tão idênticos, eram como que dois 

sujeitos unidos por um fio invisível, e que os interligava ainda que se 

distanciassem um do outro. Entrelaçados assim, a morte só seria 

possível no modo como se deu: simultaneamente. 

Por fim, retoma-se a teorização apresentada ao início do texto 

sobre a construção da personagem para reafirmar que há uma 

coerência sustentada pelos elementos da narrativa que garante que 

as personagens apresentadas, mesmo em face de todos os eventos 

insólitos, sejam personagens possíveis. Seu processo de composição 

permite que os leitores se identifiquem com eles e se afetem pelo 

que lhes acontece, conferindo-lhes plausibilidade. Os gêmeos José 

Arcádio Segundo e Aureliano Segundo, assim como se espera das 

personagens de ficção, ganham vida a partir da história; eles, de fato, 

existem. 
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Candido (2007), em seu texto intitulado “A personagem do 

romance”, menciona que ao ler um romance ficamos com a 

impressão dos fatos organizados em enredo e das personagens que 

os vivem, e que, ao pensar em tais personagens, “pensamos 

simultaneamente na vida que vivem, nos problemas em que se 

enredam, na linha do seu destino — traçada conforme uma certa 

duração temporal, referida a determinadas condições de ambiente” 

(p.53). 

Ainda de acordo com Candido (2007), o enredo e as 

personagens são interdependentes, não podendo existir 

separadamente. No entanto, entre o enredo, as personagens, e as 

ideias, que aqui são sinônimos de valores e significados, a 

personagem se destaca, representando a possibilidade de adesão 

afetiva e intelectual do leitor. Sem personagens que exerçam e 

sofram ações não há história a ser contada. Em consequência disso, 

não nos causa espanto que a personagem pareça o elemento mais 

vivo da trama, e que a leitura do texto dependa basicamente da 

aceitação da verdade da personagem por parte do leitor. 

A personagem é uma das categorias narrativas que possibilitam 

a emergência do insólito na trama, e apesar de ser o elemento mais 

atuante e mais comunicativo, a personagem só adquire pleno 

significado no contexto. A força motriz do conto a ser analisado neste 

trabalho é a existência de Frau Frida e seus feitos, evidenciando que a 

caracterização da personagem e as ações que desempenha legitimam 

o caráter incoerente que vincula tal narrativa ao fantástico. É sob essa 

perspectiva que nos propomos a fazer a análise que segue. 
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No conto “Me alugo para sonhar”, presente na obra Doze 

contos peregrinos, do escritor colombiano Gabriel García Márquez, 

temos um narrador em primeira pessoa – homodiegético, segundo a 

tipologia de Genette, que nos conta a história de Frau Frida. Tudo o 

que sabemos sobre a personagem nos é dito pelo narrador que 

testemunhou, por um ângulo de visão limitado, os acontecimentos da 

diegese em questão. 

Ambientando o texto em nosso mundo cotidiano e corriqueiro, 

o narrador promove a verossimilhança necessária para que 

imaginemos que a maior parte do texto pertença ao real (ECO, 2013, 

p.72). Nesse mundo prosaico, a instauração do insólito se dá logo na 

primeira página do conto, enquanto o narrador tomava café da 

manhã no terraço de um hotel famoso em Havana, Cuba, o Habana 

Riviera, e “um tremendo golpe de mar em pleno sol levantou vários 

automóveis que passavam pela avenida à beira-mar, ou que estavam 

estacionados na calçada, e um deles ficou incrustado num flanco do 

hotel” (MÁRQUEZ, 1992, p.91). 

Na manhã seguinte a esse acontecimento, o carro continuava 

pregado no muro do hotel. Somente quando o reboque o retirou, 

descobriram o cadáver de uma mulher preso no assento do motorista 

pelo cinto de segurança. A polícia afirmou que era a governanta dos 

novos embaixadores de Portugal. Devido ao golpe brutal, o cadáver e 

suas roupas e sapatos estavam irreconhecíveis, desfigurados; o único 

objeto que resistiu ao golpe foi um anel de ouro em forma de 

serpente com olhos de esmeralda, apesar de não se saber em que 

dedo ele estava. 

Então, o narrador se sente intrigado, pois, ao ler a notícia no 

jornal, o nome da vítima não lhe disse nada. Ele temia, porém, que a 

mulher que morreu “fosse uma mulher inesquecível, cujo verdadeiro 

nome não soube jamais, que usava um anel igual no indicador direito, 

o que era mais insólito ainda naquele tempo” (MÁRQUEZ, 1992, 

p.92). O anel de ouro em forma de serpente instigou o narrador a 
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acreditar que o cadáver era de uma mulher que ele havia encontrado 

34 anos antes pela primeira vez, em uma taberna de estudantes em 

Viena, na Áustria. 

Umberto Eco afirmou ter “a firme convicção de que cada nome 

próprio é como um varal em que penduramos um conjunto de 

propriedades” (2013, p.92). Frau, em alemão, é um substantivo 

singular feminino que significa mulher, e também é um pronome de 

tratamento destinado às mulheres adultas. Frida, por sua vez, nos 

remete à pintora mexicana Frida Kahlo. 

Ainda muito jovem, 

Aos dezoito anos, em 17 de setembro de 1925, 
Frida sofreu um grave acidente de ônibus, sendo 
perfurada por uma barra de ferro da parte 
superior da bacia à vagina, ferimento que a 
deixou paraplégica por anos. Por conta disso a 
artista teve que se submeter a mais de trinta 
cirurgias durante vinte e nove anos de sua vida, 
tendo que ficar durante anos deitada em uma 
cama. (TOLEDO; MANHAS, 2007, p.3) 

Frida Kahlo, assim como a personagem Frau Frida, teve seu 

corpo mutilado. Essa mutilação do corpo é tema de boa parte das 

pinturas de Frida Kahlo, e a dor uma temática sobressalente em sua 

obra. 

As obras de Frida Kahlo foram eventualmente pressupostas 

como surrealistas por artistas da sua época, e ainda que ela negue, as 

pinturas têm muitas peculiaridades relacionadas ao surrealismo. Os 

artistas deste movimento acreditavam que a arte deveria se libertar 

das exigências da lógica e da razão e ir além da consciência do dia a 

dia para poder expressar o inconsciente e a imaginação. A grande 

mola propulsora do surrealismo é o sonho. 

André Breton, famoso escritor francês, poeta e teórico do 

surrealismo, em um ensaio que escreveu para uma exposição de 
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Frida na galeria Julien Levy de Nova Iorque, em 1938, qualificou suas 

obras como tal. Entretanto, como nos contam Toledo e Manhas no 

artigo “Frida Khalo: ‘um laço de fita em torno de uma bomba’”, anos 

depois da assertiva de Breton, Frida replicou: “Acreditavam que eu 

era surrealista, mas não o era. Nunca pintei meus sonhos. Pintei 

minha própria realidade” (2007, p.5). 

Lenira Marques Covizzi defende, em seu estudo O Insólito em 

Guimarães Rosa e Borges, que o acontecimento sem explicação que 

irrompe na narrativa fantástica é o insólito. Tal estudo é o “resultado 

de sua tese orientada por Antonio Candido e defendida no ano de 

1970. É importante notar que a pesquisadora gestava suas ideias aqui 

no Brasil quando Todorov escrevia seu livro que normatizou os 

estudos sobre literatura fantástica” (GAMA-KHALIL, 2013, p.28). 

Para Covizzi, o insólito é o “que carrega consigo e desperta no 

leitor o sentimento do inverossímil, incômodo, infame, incongruente, 

impossível, infinito, incorrigível, incrível, inaudito, inusitado, 

informal…” (1978, p.26 – grifos da autora). Segundo a autora, o 

insólito provoca perplexidade e excitação, e, se tratado como 

habitual, sua carga de estranheza aumenta. O insólito é, também, um 

fenômeno de inadequação que causa rupturas e deslocamentos nas 

relações de causa e consequência. 

A dedicação de Frida Kahlo em afirmar a cultura e os valores 

mexicanos em sua arte nos remete ao que Alejo Carpentier (2009) 

nomeou como real maravilhoso. De acordo com Carpentier (2009), o 

insólito é tratado como natural e cotidiano na literatura fantástica 

latino-americana pelo fato de ela pertencer a uma vertente literária 

própria do Novo Mundo, o real maravilhoso, onde o insólito dá-se 

devido às características próprias do continente latino-americano, 

como inerente à sua identidade e cultura, e não como inventividades 

artísticas, como aconteceu no surrealismo, desprezando a realidade 

concreta. Segundo Carpentier, “a sensação do maravilhoso pressupõe 

uma fé. Os que não acreditam em santos não podem curar-se com 
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milagres de santos” (2009, p.9). É importante ressaltar que 

entendemos a obra Doze contos peregrinos dentro das premissas do 

real maravilhoso. 

Carpentier (1987), ensaísta, novelista e músico cubano, quando 

nos fala sobre o movimento surrealista, afirma que ele é fabricado de 

forma premeditada e calculada para produzir uma sensação de 

singularidade. Em contrapartida, o real maravilhoso latino-americano, 

“é aquele que encontramos em estado bruto, latente, onipresente 

em tudo que é latino-americano. Aqui o insólito é cotidiano, sempre 

foi cotidiano” (CARPENTIER, 1987, p.125). 

Sobre essa questão, podemos relacionar as ideias de 

Carpentier (1987 e 2009) e Covizzi (1978), pois, de acordo com a 

autora, a literatura insólita escrita na América Latina difere-se do 

surrealismo por causa de nossa proximidade com as culturas 

primitivas e sua sobrevivência em nosso cotidiano, sendo o insólito 

tratado como um elemento cultural, e não só como uma 

inventividade artística, o que corrobora a dúvida sobre a realidade de 

tudo. 

Frau Frida era uma colombiana que morava em Viena, e tinha 

se mudado para lá entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, 

ainda menina, para estudar música e canto. De acordo com o 

narrador, “era um ser humano encantador. E também um dos mais 

temíveis” (MÁRQUEZ, 1992, p.93). Nunca se soube seu primeiro 

nome, pois os estudantes latinos de Viena inventaram um trava-

língua germânico para chamá-la: Frau Frida. Falava castelhano 

primário com sotaque de bazar de quinquilharia e tinha um único e 

insólito ofício: sonhar. Desde que aprendeu a falar, Frau Frida tinha o 

costume de contar seus sonhos à sua família ainda em jejum, “a hora 

em que se conservam mais puras suas virtudes premonitórias” 

(MÁRQUEZ, 1992, p.94), e depois interpretá-los à sua maneira. 

Começou a sonhar para uma outra família em troca de 

moradia, alimentação e um salário que dava para as despesas 
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miúdas. Na casa onde sonhava por encargo, “todos eram religiosos, e 

portanto propensos às superstições arcaicas, e receberam 

maravilhados Frau Frida como o compromisso único de decifrar o 

destino diário da família através dos sonhos” (MÁRQUEZ, 1992, p.95). 

A sua premonição por meio de sonhos acabou sendo a única 

autoridade na casa, por isso, após o falecimento do dono, ela herdou 

parte de suas rendas, com a condição única de que continuasse 

sonhando para a família até o fim de seus sonhos. 

Em uma noite na taberna de estudantes, Frau Frida diz ao 

narrador que sonhou com ele, e o vaticínio era que ele não deveria 

voltar à Viena nos próximos cinco anos. Sua convicção era tamanha 

que embarcou o narrador no último trem para Roma, não voltando 

nunca mais a Viena. Antes do desastre em Havana, o narrador se 

encontrou com Frau Frida novamente, desta vez em Barcelona, de 

uma forma tão inesperada e casual que lhe pareceu misteriosa. Nesse 

mesmo dia, Pablo Neruda, poeta chileno, havia voltado à Espanha 

pela primeira vez desde a Guerra Civil. 

Candido (2007) enfatiza que a personagem é um ser fictício. 

Consideramos que Márquez, neste conto, sugere colar-se à voz do 

narrador, apesar de ser um ser de papel, uma criação ficcional, assim 

como Neruda, que é uma projeção ficcional de Pablo Neruda. A 

verossimilhança nas obras de ficção depende desse ser que, mesmo 

sendo uma criação da fantasia, comunica a impressão da verdade 

existencial válida. E a personagem é a concretização dessa relação 

entre o ser vivo e o ser fictício. 

No entanto, consideramos que escolha dos nomes das 

personagens não é aleatória, visto que todo signo é ideológico. De 

acordo com Linda Hutcheon, “a história e a ficção sempre foram 

conhecidas como gêneros permeáveis” (1991, p.143). A historicidade 

que os nomes das personagens carregam, desencadeiam sentidos na 

narrativa. As fronteiras elásticas entre história e ficção possibilitam 

que as personagens latino-americanos contem também a(s) 
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história(s) da América Latina, reescrevendo o passado dentro de um 

novo contexto. 

Após passar a manhã nas livrarias de livros usados, o casal 

Neruda e o narrador foram almoçar no Carvalleiras, um famoso 

restaurante em Barcelona especializado em frutos do mar. Ao comer, 

Neruda, glutão e refinado como um papa renascentista, só falava em 

outras delícias da cozinha, principalmente dos mariscos pré-históricos 

do Chile, que levava no coração (MÁRQUEZ, 1992, p.96-97). Contudo, 

De repente parou de comer, afinou suas antenas 
de siri, e me disse em voz muito baixa: 

− Tem alguém atrás de mim que não para de me 
olhar. 

Espiei por cima de seu ombro, e era verdade. Às 
suas costas, três mesas atrás, uma mulher 
impávida com um antiquado chapéu de feltro e 
um cachecol roxo, mastigava devagar com os 
olhos fixos nele. Eu a reconheci no ato. Estava 
envelhecida e gorda, mas era ela, com o anel de 
serpente no dedo indicador. 

Viajava de Nápoles no mesmo barco que o casal 
Neruda, mas não tinham se visto a bordo. 
Convidamos a mulher para tomar café em nossa 
mesa, e a induzi a falar de seus sonhos para 
surpreender o poeta. Ele não deu confiança, 
pois insistiu desde o princípio que não 
acreditava em adivinhações de sonhos. 

– Só a poesia é clarividente – disse. (MÁRQUEZ, 
1992, p.97) 

Neruda, poeta, coloca a poesia em primeiro plano, afirmando 

que só o fazer poético pode prever ou conhecer um ser ou objeto 

sem que os canais sensoriais humanos sejam utilizados, 



57 
 

desclassificando, assim, o ofício de Frida em detrimento do seu. O 

sonhar do poeta se dá através das palavras escritas. 

Enquanto os convidados do almoço passeavam, o narrador fez 

questão de ficar para trás para refrescar as lembranças com Frau 

Frida sem ninguém por perto. Frau contou a ele que havia vendido 

suas propriedades na Áustria e vivia aposentada no Porto, em 

Portugal, em uma casa que “descreveu como sendo um castelo falso 

sobre uma colina de onde se via todo o oceano até as Américas” 

(MÁRQUEZ, 1992, p.98). Nesse momento o narrador diz a ela que 

sempre havia pensado que seus sonhos não passavam de uma 

artimanha para viver, e que de sonho em sonho havia se apoderado 

da fortuna de seus patrões em Viena. No início do texto já podemos 

apontar que o narrador a considera uma trapaceira quando se refere 

ao seu castelhano primário com sotaque de bazar de quinquilharia, 

sugerindo que ela parecia austríaca e não latino-americana. 

Mais tarde, já longe de Frau Frida, Neruda havia acabado de 

acordar da sesta e disse: 

− Sonhei com essa mulher que sonha – disse. 

Matilde quis que ele contasse o sonho. 

− Sonhei que ela estava sonhando comigo – 
disse ele. 

− Isso é coisa de Borges – comentei. 

Ele me olhou desencantado. 

− Está escrito? 

− Se não estiver, ele vai escrever algum dia – 
respondi. – Será um de seus labirintos. 
(MÁRQUEZ, 1992, p.99) 

Aqui, temos uma referência direta ao escritor argentino Jorge 

Luis Borges, famoso por tecer labirintos com palavras, textos com 

várias dimensões, jogos de luzes e sombras, galerias de espelhos, 
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narrativas e poemas que sugerem um universo onírico e fantástico. E 

esse evento insólito tem continuidade nas linhas que seguem: 

Assim que subiu a bordo, às seis da tarde, 
Neruda despediu-se de nós, sentou-se em uma 
mesa afastada e começou a escrever versos 
fluidos com a caneta de tinta verde com que 
desenhava flores e peixes e pássaros nas 
dedicatórias de seus livros. À primeira 
advertência do navio buscamos Frau Frida, e 
enfim a encontramos no convés de turistas 
quando já íamos embora sem nos despedir. 
Também ela acabava de despertar da sesta. 

− Sonhei com o poeta – nos disse. 

Assombrado, pedi que me contasse o sonho. 

− Sonhei que ele estava sonhando comigo – 
disse, e minha cara de assombro a espantou. – O 
que você quer? Às vezes, entre tantos sonhos, 
infiltra-se algum que não tem nada a ver com a 
vida real. 

Frau Frida sonha com Neruda e Neruda sonha com ela – essa 

ação coloca os dois no meio de um labirinto criado pelo sonho de 

ambos. Coloca também a nós, leitores, em um labirinto. Meses 

depois do incidente em Havana, o narrador se encontra, em uma 

recepção diplomática, com o embaixador português, para quem fez 

algumas perguntas sobre a mulher que havia morrido. Ao ouvir 

tantos detalhes surpreendentes sobre a tal mulher, perguntou: “− Em 

termos concretos – perguntei no fim –, o que ela fazia? – Nada – 

respondeu ele, com certo desencanto. – Sonhava” (MARQUEZ, 1992, 

p.100). 

Márquez escreve, no prólogo da referida obra, que a primeira 

ideia de escrita dos contos se deu a partir de um sonho esclarecedor 

que ele teve após estar morando em Barcelona há cinco anos. 
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Sonhou que assistia feliz ao seu próprio enterro junto a amigos 

queridos da América Latina, e, ao fim, não pode ir embora 

acompanhando seus amigos. De acordo com Márquez, “não sei por 

quê, interpretei aquele sonho exemplar como uma tomada de 

consciência da minha identidade” (1992, p.10). 

Seria então, Frau Frida – que após viver muitos anos na Europa, 

vem morrer justamente em terras latinas, aquela que desliza, como a 

serpente do seu anel, entre o velho e o novo mundo, entre o 

subjetivo e o objetivo, o onírico e o real? Talvez seus sonhos também 

significassem a vontade de voltar para casa, assim como os do autor. 

Considerando a linguagem da ficção vazada, porosa, e 

plurissignificativa, e a literatura do insólito como metafórica, 

ressaltamos que tanto a figura da mulher quanto a da serpente, 

carregam certo mistério, assim como os significados dos sonhos. Já o 

sonho, desde o título do conto, nos leva ao plano da fantasia. 

Verificamos que a construção narrativa empregada pelo autor integra 

esse conto no universo da literatura fantástica, e sobre o Fantástico 

Todorov enfatizou que, “fechado o livro, a ambiguidade 

permanecerá” (1992, p.50). 
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Bruno Silva de Oliveira (UFU/GPEA) 

Bernardo Élis é um escritor goiano que retrata em suas letras 

tipos subdesenvolvidos e, até mesmo, desumanizados que habitam 

as brenhas do insólito Goiás. Riedel descreve as personagens de Élis 

como dominadoras ou dominadas, zoomorfizadas pelo servilismo 

imposto pelo coronelismo, sistema sociopolítico comum nas zonas 

rurais do país durante a primeira república, pelo subdesenvolvimento 

da sociedade e do estado, ou ainda pela ruína de ambos (1999, 

p.129). As personagens sofrem e padecem em um espaço ignorado 

por muitos, o que os torna subumanos e animais. 

Vislumbra-se que as narrativas do autor goiano são permeadas 

por seres monstruosos que habitam e policiam as (entre)fronteiras. 

Tal fato se configura como um forte elo entre as personagens e os 

espaços em que essas habitam. Esse vínculo ocasiona a irrupção do 

insólito percebido não só pela relação dicotômica dia/noite, 

claro/escuro, urbano/sertão, realidade/sonho, mas também pelo 

sincronismo do corpo, sobre o qual este trabalho irá se debruçar. 

No presente texto, o corpo é pensado a partir de sua forma 

discursiva, e não física, incrustado de práticas sociais. Nesse sentido, 

Milanez (2009) aponta que o corpo é um espaço representativo, haja 

vista que é por meio desse espaço que as personagens 

(re/a)presentam as suas identidades a partir dos limites que ele 

constrói ou que são construídos ao seu redor. O corpo é o espaço em 

que a personagem se materializa primeiramente: se essa sofre uma 

                                                           
1
Texto produzido com recursos do Programa Institucional de Incentivo à Divulgação e 

Participação em Eventos Científicos, Tecnológicos e Inovação para servidores do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (PIPECTI). 
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transformação, o seu corpo a expõe. Observa-se o caso dos 

morféticos, retratado no conto “As morféticas”, cuja transgressão e 

pecado, segundo a tradição judaica, são materializados em sua carne. 

É por meio do corpo que o insólito se faz presente, pois ele é um dos 

mecanismos que suscita no leitor o estranhamento e o 

questionamento das normas conhecidas. 

Bernardo Élis constrói corpos insólitos para suas personagens, 

sendo os mais conhecidos o alvo esqueleto de “A mulher que comeu 

o amante” e as insólitas orelhas de Lolô, de “O caso inexplicável das 

orelhas de Lolô”. Contudo, selecionou-se para este estudo o conto 

“Pai Nonato”, uma vez que este é rico no trabalho com o insólito 

ficcional e não há muitos estudos sobre ele. Nonato é um santo 

ermitão que vive nos ermos sertões, mas que volta ao convívio de 

seus pares por intermédio do afilhado, que leva o padrinho para 

dentro de sua casa. Lá o ermitão sente desejos pela esposa do 

afilhado, revelando assim a sua face monstruosa para satisfazer os 

seus desejos carnais. O corpo do ermitão sofre transformações 

durante o conto, passa do sagrado ao profano, visto que a 

personagem transpõe fronteiras físicas e morais. Assim, este trabalho 

abordará os processos de composição da personagem insólita, 

pensando de que modo o corpo da personagem Pai Nonato contribui 

para a deflagração do insólito na narrativa. 

Há um harmonioso pensamento entre alguns teóricos que 

discutem o Fantástico acerca do fato de essa modalidade literária 

estar relacionada diretamente à percepção que o leitor, o narrador e 

as personagens têm do espaço no qual as personagens estão 

inseridas. Assim, entende-se que os elementos narratológicos se 

imbricam (ou são imbricados pelos teóricos) para revelar novas 
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facetas do texto narrativo, como uma sobreposição de lentes, de 

pontos de vista para melhor enxergar uma estrela distante. 

O pesquisador, ao propor realizar um estudo cujo foco seja o 

espaço insólito o qual suscita hesitação e estranhamento no leitor, 

não pode o conceber de forma única e alienada dos outros elementos 

narratológicos. Ele tem uma estreita ligação com as personagens, o 

tempo e o enredo, visto que todos os elementos diegéticos são fios 

que se entrelaçam para compor um tecido chamado “narrativa”, pois 

“a narrativa é um objeto compacto e inextrincável, todos os seus fios 

se enlaçam entre si e cada um reflete inúmeros outros” (LINS, 1976, 

p.63). Uma referência ao espaço em uma obra suscita uma infinidade 

de informações variadas sobre todos os outros elementos ligados a 

ele e vice-versa também. Como aponta Borges Filho, uma das funções 

do espaço é influenciar as personagens e sofrer influência das 

mesmas, pois essas transformam o meio em que vivem, imprimindo 

as suas preferências e personalidades (2005, p.37-39). 

Todorov afirma que o leitor, ao ler uma narrativa fantástica, 

submerge em um mundo que inicialmente é reconhecido como o seu 

mundo real (2008, p.30). Entretanto, esse mundo “novo” não segue 

as mesmas leis internalizadas pelo leitor, pois ocorre um 

acontecimento que abala as estruturas conhecidas, subvertendo-as. 

Para que haja essa percepção da passagem para o fantástico, na ótica 

de Todorov, necessita-se de uma interação do leitor com o mundo das 

personagens, realizando uma comparação e, ocasionalmente, a 

compreensão de que o acontecimento foge ao real, isto é, o fato 

ocorrido é insólito. 

Todorov elabora esses pressupostos concordando com a fala de 

Roger Caillois: “todo o fantástico é ruptura da ordem estabelecida, 

irrupção do inadmissível no seio da inalterável legalidade cotidiana” 

(Caillois, Apud TODOROV, 2008, p.32). O que leva a outra afirmação 

do teórico búlgaro, a de que o mundo fantástico é povoado com 

criaturas vivas, fluidas e polimorfas e, por sua estranheza, 
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proporcionam hesitação no leitor. Para Roas (2014), os 

acontecimentos narrados devem ocorrer em nosso mundo; caso isso 

não ocorra, não há como o leitor perceber a transgressão na 

narrativa. 

Em se tratando da personagem, Furtado (1980) dedica a ela um 

capítulo de seu livro. Para o autor português, as personagens por si 

só, pensadas isoladamente, por meio de sua caracterização, pouco ou 

nada importam para a discussão do Fantástico. Elas importam 

quando materializam a estranheza que sentem perante o mundo que 

habitam (nítido imbricamento entre personagens e espaço) ou a 

estranheza que causam no leitor: 

[d]este modo, a finalidade básica das 
características atribuídas à personagem é 
sempre facilitar essa adesão a que se pretende 
levar o leitor real e que, embora visada por 
qualquer texto narrativo, desempenha um papel 
de particular relevo na ficção fantástica. A 
personagem torna-se, assim, um importante 
elemento de orientação na floresta dos sinais 
erguidos ao longo do texto, indicando repetidas 
vezes ao leitor real directamente ou por 
intermédio do narratário o percurso da leitura 
[…]. (FURTADO, 1980, p.85 − grifos do autor) 

O corpo da personagem é um espaço que materializa o insólito, 

facilitando a percepção da irrupção do estranhamento no seio das 

páginas do texto narrativo para o leitor; o corpo torna mais fácil 

homologar o pacto de leitura com o leitor. Assim, este trabalho visa 

discutir como o corpo da personagem Pai Nonato, do conto 

homônimo de Bernardo Élis, instaura o insólito, pensando 

especialmente a (des)sacralização do corpo. 

O conto do autor goiano narra as desventuras de um ermitão 

no sertão do estado de Goiás. O sertão é caracterizado como o 
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espaço da fronteira, povoado por seres que habitam a margem, que 

fogem do padrão convencional ou dito normal pela sociedade: 

habitado por tipos que causam estranhamento e inquietação, por não 

serem familiares. Para que entendamos mais a fundo esses sujeitos 

não-familiares, fazemos usos da noção de unheimlich cunhada por 

Sigmund Freud no texto “O inquietante” (2010). 

Entende-se o heimlich como o familiar e o conhecido; e o 

unheimlich seria o oposto, mas não só. Ele é o sentimento que 

emerge a partir do assustador e inquietante, irrompendo no contexto 

em que o sujeito se depara com algo não familiar e conhecido, o que 

não significa que tudo que é novo e não-familiar seja assustador, mas 

que, de forma recorrente, o novo é associado a esse sentimento. 

Freud afirma que “[o] inquietante é aquela espécie de coisa 

assustadora que remonta ao que é há muito conhecido, ao bastante 

familiar” (FREUD, 2010, p.331 − grifo do autor). E é por essa razão 

que, de acordo com Freud, quando ocorre algo em nossa vida que 

parece trazer alguma ratificação às antigas certezas abandonadas, 

temos o sentimento do inquietante. 

No início do conto, o leitor é apresentado a Pai Nonato, um 

ermitão que habita os densos ermos de Goiás, o qual tem contato 

apenas com seu afilhado. É no espaço da fronteira que ele se sente 

em casa, ela é considerada como o seu lar, como se observa no 

excerto: “– Esse diálogo se passava no fundão da mata, numa grota. 

Ali havia trinta anos morava o velho. Maltratara tanto o corpo que ele 

se reduziu a um feixe de ossos, nervos e pele, com músculos que nem 

arame. Sua casa era uma furna escura” (ÉLIS, 2005, p.229). A casa, 

para Bachelard (1978), é um espaço idílico, agradável, seguro para 

quem mora nela, um refúgio contra os males e as intemperanças 

externas, ela dá a sensação de segurança. A porta de casa é uma 

fronteira que divide o espaço em dentro de casa (segurança) e fora de 

casa (hostilidade, medo). A casa da personagem é uma caverna 

escura no fundo da mata, e como toda moradia do gênero não possui 
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porta. Assim, não há uma divisão entre dentro e fora, esses espaços 

se imbricam, tornando a mata um espaço indissociável à ideia de casa 

no conto; logo, toda a mata é casa também. A mata é um espaço não 

civilizado, mas no qual a personagem se sente livre, segura, pois ali 

lhe é familiar. 

Aos olhos da maioria dos leitores, a casa de Pai Nonato é um 

espaço inquietante, sem segurança e conforto, ela é um espaço 

escuro e sem iluminação, onde é difícil de se transitar, e no qual os 

pesadelos emergem com facilidade, pois, em espaços escuros, 

projetam-se seres que visam causar mal aos homens, como ladrões, 

assassinos, demônios e feras. Mas não se pode esquecer que a 

caverna e a mata são a casa de Pai Nonato, ali a personagem se sente 

segura, tudo lhe é familiar e doméstico. Ele não sente medo ou 

inquietação diante dos elementos que compõem a sua casa; sua 

relação com a casa e com a natureza que se encontra em seu entorno 

é íntima. Por isso, ele domina os animais com os quais compartilha o 

espaço, além de ser respeitado pelos mesmos, como pode ser lido no 

excerto: 

Ao redor da gruta outras chamas passeavam 
lerdas, mortiçais, ardendo: antas, onças, cobras, 
de tocaia. E os olhos arregalados do asceta 
destilavam uma luz violácea que adormentava a 
bicharada. A onça esturrava e o monge saía com 
passo firme por entre os troncos respeitáveis. 
(ÉLIS, 2005, p.230) 

O corpo de Pai Nonato fora descrito anteriormente como “um 

feixe de ossos, nervos e pele, com músculos que nem arame”, esse é 

um corpo anormal, pois perdera as formas viçosas, as carnes, a 

vitalidade; a personagem é apresentada como um remendo de gente, 

um ser destituído de sua forma, um ser incompleto, parcialmente 

destituído de sua humanidade. 
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Quando se fala em desumanização, não se pode relacionar 

esse conceito apenas com o seu significado negativo, como queda, 

pecado, transgressão; mas também com o seu sentido positivo, o de 

ascensão, evolução, divinização. Um ser divino é despido das 

necessidades humanas básicas, sem defeitos, vive em harmonia com 

o meio, dando impressão de onipresença e conhecimento ilimitado. 

No início do conto, Pai Nonato é um ser quase divino, evoluído; seu 

corpo não fora maculado pelo pecado e pela libido, nunca tivera 

contato carnal com mulher, como comprovado no fragmento: “Pai 

Nonato assuntava nisso tudo. Desde cedo matou em si a besta feroz – 

a libido. Seu corpo mantinha-se puro de contatos femininos, 

fortalecendo assim a porta mais fraca para a perdição da alma.” (ÉLIS, 

2005, p.231). 

Ele não era controlado pelos instintos carnais e animalescos 

que turvam a percepção e a racionalidade própria do ser humano. 

Novamente, há o símbolo da porta; no presente caso a presença, e 

não a ausência como no anterior, que visa estabelecer limites, 

prender, segurar, manter o controle da fera chamada desejo. Porém, 

ele é considerado como santo não apenas por ser imaculado, por 

nunca ter tido contado com as tenras carnes de uma mulher, mas por 

seu conhecimento da mata, do espaço imemorável e bravio da 

floresta. 

A floresta, como afirma Tuan (2005), é um espaço topofóbico: 

enquanto os campos cultivados configuram o espaço conhecido, 

familiar e humanizado, ela é o estranho, o selvagem, o desconhecido, 

espaço habitado por estrangeiros e seres que vivem à margem, tais 

como ladrões, demônios e bandidos. Nela crescem, de forma 

desordenada, plantas que não dão frutos. Em inglês, há semelhanças 

entre as palavras floresta (forest) e estrangeiro (foreigner) e ambas 

compartilham o significado de foramus (situado fora). Élis descreve a 

relação de Pai Nonato com a mata da seguinte forma: 
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Sabia onde ficava o ninho da noite, mãe das 
sombras. Ela roncava no papo feito jibóia e de 
tarde a gente podia vê-la crescer em ondas 
concêntricas, em vibrações proteiformes até 
tomar conta da terra, do céu. Aprendeu a 
dominar as antas e as onças com seu olhar de 
faquir. (2005, p.229-230) 

A personagem domina o espaço da mata, até mesmo porque 

ali é a sua casa, nada ali lhe infligia medo, pois a tudo dominava. 

O autor goiano ainda descreve a personagem da seguinte 

forma: 

Barbas de raiz, braços de tronco seco, pele de 
casca de pau, – era o seu aspecto bravio. E ali, 
entre os troncos imemoriais, à luz azinhavrada e 
doentia que a mata coava, como se fosse um 
fundo do mar, tinha o velho um ar asperamente 
sagrado de profeta e demônio. (2005, p.231) 

Ele se imbricou, fundiu-se com a mata, o que chega ao extremo 

de assemelhar-se com a mesma, se ser descrito a partir de metáforas 

e analogias com o espaço. Ele quase se torna um ser-vegetal, a 

descrição da personagem feita pelo narrador lembra uma pintura de 

Giuseppe Arcimboldo: um ser constituído a partir da junção de 

diversos elementos que compõem a vegetação da mata, Pai Nonato 

se torna uma extensão da mesma, ele e a mata se imbricam, 

tornando um ser indissociável. Ele se torna um ser monstruoso e a 

sua aparência suscita uma inquietação no leitor, pois remonta mais a 

um velho sabugueiro do que a um homem. 

O conceito de monstro é construído a partir da ideia do ser que 

suscita estranhamento entre os homens ao fazer esse refletir, 

questionar e problematizar as relações que estabelece com o mundo 

por ele conhecido e domesticado. O monstro é um símbolo cultural 

que materializa fisicamente as transgressões às normas estabelecidas 
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e dadas como imutáveis. Os seres monstruosos dão contornos nítidos 

e palpáveis aos medos que se tem do desconhecido, que, muitas das 

vezes, são identificados como faces do mal (JEHA, 2007, p.7-8). 

Pai Nonato ganha essa forma monstruosa, que pouco lembra 

um homem, devido à transgressão que cometera; ele se embrenha 

na mata e se torna um ermitão, porque, aos dezoito anos, atentara 

contra a vida de outro rapaz durante um adjutório. Em virtude do 

atentado contra a vida de um terceiro, ele se vê obrigado a se afastar 

do convívio das pessoas, com medo de sofrer sanções da sociedade. 

O ser humano se constitui enquanto homem a partir do convívio 

social, nesse sentido, se ele deixa de conviver com outros seres 

humanos, ele passa a assumir as características dos seres com os 

quais convive; como no caso das meninas-lobas indianas, que, por 

falta de se relacionarem com outros humanos, perdem seu 

comportamento racional e passam a se comportar como lobas, pois 

coexistiam unicamente com esses animais. Pai Nonato assume a 

forma de um ser vegetal. Porém, o mais simbólico no último excerto 

citado é a dicotomia apresentada – “profeta e demônio” –, o que faz 

emergir as antíteses luz/sombra, bem/mal, sagrado/profano; 

compreende-se, então, que não é de todo bem e de toda santidade a 

personagem. 

O homem é um ser social, o qual precisa viver em comunidade 

para se tomar homem e aprender a língua, a conviver com o outro e a 

adquirir cultura; é no convívio social que se aprende os 

comportamentos positivos e também os negativos, como os vícios. 

Como Pai Nonato vivia isolado há muito tempo, ele perde o contato 

com as perversões, ele não sente falta de se deitar com uma mulher, 

até porque ele não tem contato com pessoas do sexo feminino, logo 

não se sente falta daquilo que não se tem, compreende-se tal 

situação com uma analogia: a libido é como um urso, que tanto 

deseja carne, quanto estava hibernando. Como o próprio verbo 
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aponta, o urso estava hibernando, ou seja, em algum momento ele 

vai acordar. 

Como Pai Nonato tem contato esporádico com o afilhado, ele 

ainda era humanizado; de tanto esse insistir, o protagonista resolve 

deixar a mata, mudar-se para casa do afilhado e morar com ele e sua 

família, composta por ele, sua esposa e filho. Quando ele põe os 

olhos na mulher do afilhado o faminto urso desperta. O afilhado 

deixa a mulher e o filho em companhia do padrinho, o qual passa a 

sentir desejos pela mulher do outro. Como não convive com outras 

pessoas, o ermitão esquece as regras sociais de convivência, tal como 

a de não mexer com mulher casada, transgredindo um dos dez 

mandamentos: não desejar a mulher do outro. O desejo de Pai 

Nonato é observado no seguinte fragmento: “Na escuridão do 

rancho, os olhos de Pai Nonato atraíram irresistivelmente e um medo 

ruim sojigava a mulher. Sentia no ambiente a presença invisível do 

marido a defendendo” (ÉLIS, 2005, p.237). 

É durante a noite, que o homem se desorienta, que ele se 

desvia do caminho seguro (DELUMEAU, 2009, p.142). A noite, com 

seu manto escuro, encobre seres que visam atentar contra a vida de 

ter terceiros, tais como assassinos, ladrões, demônios, feras, 

fantasmas, entre outros. É durante esse imbricamento do tempo e 

espaço que as pessoas dão vazão aos seus piores medos e aos seus 

desejos mais ocultos; ela pode ser compreendida como um espaço de 

opressão para os que são violentados e oprimidos, e de liberdade 

para os opressores e violentadores. 

Pai Nonato assedia diretamente a esposa do afilhado e a 

ameaça de, caso ela não se deite com ele, matar o filho dela. Como a 

mulher se nega, misteriosamente a criança amanhece morta e ela 

atribui tal ato ao ermitão, pois ele tudo conhece e controla na mata. 

Antes de o afilhado chegar, Pai Nonato volta para sua casa; quando o 

marido chega e não encontra o padrinho vai à procura do mesmo, 



71 
 

que reverte a situação ao seu favor. Dias depois, o afilhado adoece e 

logo falece. 

Na mesma noite em que o afilhado morreu, “Pai Nonato 

achegou-se ao jirau da mulher e ela não se opôs” (ÉLIS, 2005, p.237). 

A noite encobre os malefícios praticados pelo ermitão, escondendo 

seus atos atrozes que atentam contra a vida de terceiros. Pai Nonato 

transgride um tabu, ele se deita com uma mulher casada e, para que 

isso ocorra, ele mata o marido dessa, que vem a ser seu afilhado. 

Tabu é entendido como uma proibição imposta a uma comunidade 

ou fato/orientação que não deve ser questionado. 

Freud em Totem e tabu (1980) conceitua o termo a partir de 

dois sentidos contrários, de um lado voltado para o “sagrado” e do 

outro o “profano”, “proibido” e “perigoso”. A acepção mais corrente é 

a relacionada ao último viés, cujo cerne é voltado para restrições, 

sendo censurado, condenado e, contudo, diferente das proibições 

religiosas e morais. Não tem origem divina, tampouco conhecida ou 

fundamentada. Apesar de não ter ascendência, é um código de leis 

não escrito, que é seguido e obedecido pelos homens de forma 

natural. 

Inicialmente a violação de um tabu não cabia sanção por parte 

dos homens ou de suas leis, a punição vinha do próprio tabu, seria 

como um carma; posteriormente, compreendeu-se que os deuses 

puniriam os tabus rompidos e, por último, o castigo seria imposto 

pelos homens. Em uma sociedade permeada por tabus, quando algo 

é tido como proibido, não se sabe o motivo e não se questiona o 

porquê da proibição, assume-se como algo natural e a sua violação 

acarretará uma séria punição. 

Quando Pai Nonato volta para sua casa, ele é atacado: 

Assentou-lhe as patas na goela, rasgou, puxou 
as carnes com a dentuça afiada e faminta. 
Dilacerou-lhe o ventre e em seguida arrastou 
aqueles molambos lá para a grota. Plantou esse 
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bagaço no chão fofo, cobriu de folhas secas e 
fugiu num coleio bambo do lombo luzidio. (ÉLIS, 
2005, p.238) 

Uma onça o mata, pois ele perdera seus dons sagrados, seu 

corpo fora corrompido pelo pecado; ele já não domina mais a mata, 

já que não é mais o mesmo e suas insólitas dádivas já não existem 

mais. Pai Nonato passa a ser um ser monstruoso não só fisicamente, 

como psicologicamente também. Animais não matam por prazer, mas 

para se alimentar quando estão com fome. Porém, a onça que mata 

Pai Nonato encarna a justiça da floresta, ela pune a personagem pelo 

crime cometido. Lê-se que ele não é punido por ter matado duas 

pessoas, pois a mata não se volta contra ele quando assassina o filho 

do afilhado, até porque, na natureza, um animal vitimar o outro é 

normal; ele é punido por ter matado para satisfazer seus instintos 

primitivos, libidinosos e irracionais. Sendo assim, a natureza entende 

que ele deve ser punido, pagar com a mesma moeda; ele deve 

morrer. 

O livro de Enoque narra a história da queda dos anjos do céu, 

entre eles Samyaza, um anjo que mantém relações sexuais com uma 

mulher, perdendo assim a sua graça. Tal qual Samyaza, Pai Nonato 

perde os seus dons relacionados à mata por corromper o seu corpo, 

que, até aquele momento, era imaculado. Ele transgride dois dos 

principais mandamentos de Deus, que são “não matarás” e “não 

cobiçarás a mulher alheia”. 

O corpo retrata a transformação do homem, pois quando ele 

era puro e intocado se assemelhava com a mata, havia uma fusão do 

corpo de Nonato e o espaço em que ele habitava. Ele dominava tudo 

que havia ali. Quando ele se deita com uma mulher, somado a esse 

ato o que ele cometeu para que seu desejo fosse concretizado, isso 
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faz com que se corpo seja maculado, profanado, colocando o espaço 

em que ele vive contra ele. 

Nota-se, então, que o insólito é instaurado a partir do 

imbricamento de dois espaços: o corpo e a mata. Um está 

relacionado ao outro de forma sobrenatural; se conhecem e 

dialogam, sabem os segredos e as transgressões um do outro, pois, se 

Pai Nonato encontra os animais e as pessoas perdidas dentro da 

mata, a floresta sabe quando o monge não é mais puro, quando 

transgrediu um tabu e agora é um ser monstruoso, não-natural, um 

estranho e desconhecido para o espaço. 
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Francisco de Assis Ferreira Melo (PPG/ UFG) 

Os dicionários apresentam definições para o termo 

personagem, mas essas definições não são suficientes, pois o termo 

pode nos conduzir a uma jornada a qual não poderíamos imaginar. 

Uma vez que nos atenhamos a uma personagem específica, 

encontramos ali uma infinidade de características físicas, de 

comportamento humano e, ao final da narrativa, somos 

apresentados a essa outra personagem, modificada, 

metamorfoseada. Segundo Gama-Khalil, 

Sabemos que vivemos em constante 
metamorfose, nossos corpos vivem em contínua 
transformação, a cada dia nossas idades, 
preocupações, enfim, nossa subjetividade. Por 
outro lado não somos os mesmos a cada 
momento de um só dia, pois, ao assumirmos 
posições-sujeito diferentes, mudamos. (2013, 
p.48) 

Somos esses seres kafkianos sujeitos a essas metamorfoses 

inesperadas e podemos encontrar tais características em Frodo, ao 

vermos seus desdobramentos e observar que ele tem consciência dos 

riscos e perigos ao aceitar, de início, espontaneamente, a tarefa de 

ser o portador do anel. 

Pensar essa personagem faz com que se sinta o peso quase 

imediato de jogos que circulam a sua volta, como em nossas vidas, 

em sua época de produção, em suas falas, memórias, discursos ditos 

e interditos, emergindo de sua operacionalidade. E, justamente desse 
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texto, O Senhor dos Anéis, de J. R. R. Tolkien, que podemos direcionar 

o nosso estudo, elegendo o objeto: a personagem. O que ele faz e 

como faz para trazer credibilidade para o que vive. Seja qual for a 

condução da narrativa, somos levados a vasculhar sua existência 

querendo saber mais. Sobre esse desejo de entendê-la, que Brait nos 

faz pensar a respeito da personagem: 

Se quisermos saber alguma coisa a respeito de 
personagens, teremos de encarar frente a frente 
a construção do texto, a maneira que o autor 
encontrou para dar forma às suas criaturas, e aí 
pinçar a independência, a autonomia e a vida 
desses seres de ficção. É somente sob essa 
perspectiva, tentativa de deslindamento do 
espaço habitado pelas personagens. (2006, p.11 
– grifo do original) 

É aceitar o convite que o texto faz para abandonarmos a 

suposta transferência do seu estado de realidade para o ficcional. Ter 

em vista o que se pretende com a análise gera alguma tranquilidade? 

Essa tranquilidade é aparente, pois sempre há as inquietações 

provocadas pela necessidade de se saber o que está de certo modo 

escondido e que consegue capturar o leitor de uma forma 

avassaladora. Seguindo o raciocínio de Tolkien: 

É claro que um autor não consegue evitar ser 
afetado por sua própria experiência, mas os 
modos pelos quais os germes da história usam o 
solo da experiência são extremamente 
complexos, e as tentativas de definição do 
processo são, na melhor das hipóteses, 
suposições feitas a partir de evidências 
inadequadas e ambíguas. (2001, p.XV) 

Uma vez que O Senhor dos Anéis não permanece em um 

campo de visão, de análise, de pesquisa apenas, na verdade 
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consegue ter uma diversidade de caminhos possíveis de serem 

seguidos. Ao propor uma orientação para o recorte e isolar o objeto 

de análise – Frodo e o Um Anel – já se impõe um jogo de poder do 

que se deve ou não ser usado, procurando identificar os processos de 

imbricamento de poderes em que se tenta manter o controle 

determinando as ações do outro, além de provocar seus 

apagamentos enquanto sujeitos discursivos. 

É a estratégia, dada à forma, como o texto literário se constitui, 

como cada componente se embrinca e busca por seus 

complementos, por outras falas, por arquétipos. Frodo, o estereótipo 

do herói, não seria mais que mera representação do patinho feio, 

mesmo sendo ele a ligação do homem com a natureza e tenha a 

responsabilidade de ser o portador do anel. Colbert escreve “que 

Frodo não quer ser o portador do anel. Gostaria que aquele problema 

do anel simplesmente desaparecesse” (2002, p.39), mas não é o que 

de fato acontece. O medo que o cerca é a certeza de que a jornada a 

ser empreendida não será fácil. 

Podemos entender que a personagem citada sofre a ação de 

um jogo de poderes aos quais não consegue impor sua vontade. 

Explica Foucault que “toda relação de poder implica, então, pelo 

menos de modo virtual, uma estratégia de luta, sem que para tanto 

venham a se superpor, a perder sua especificidade e finalmente a se 

confundir” (1995, p.248). A personagem se acha presa, quase que 

impossibilitada de alterar esse jogo de verdades e poderes, cercado 

de sombras que começam a tomar seus pensamentos submetidos a 

essa vontade. 

A declaração de Tolkien no início da introdução do primeiro 

livro de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel – “Gosto muito mais 

de histórias verdadeiras ou inventadas” (2001, p.XV) –, vem apontar 
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verdades por ele pretendidas ao ponto de nos dar uma série de 

textos introdutórios com caráter de documento e a própria maneira 

como conduz a apresentação do anel do poder. 

Devido à condição histórica que se subscreve sobre o anel ao 

qual Frodo deve carregar, torna-se necessário esclarecer sobre a 

escrita anel (minúsculo), Anel (maiúsculo) e Um Anel: a princípio 

trata-se apenas de um objeto qualquer, um anel comum, depois, 

segundo o personagem Gandalf, é preciso tratá-lo com algum 

cuidado, pois pode se tratar de Um Anel do poder e, finalmente, a 

confirmação de que se trata do Um Anel, fonte do poder de Sauron. 

Poder este que perpassa toda a história da Terra-Média, decidindo, 

influenciando e determinando o destino de todos, como traz a 

inscrição nele: “Um Anel para a todos governar, Um Anel para 

encontrá-los, Um Anel para a todos trazer e na escuridão aprisioná-

los Na Terra de Mordor onde as Sombras se deitam” (TOLKIEN, 2001, 

p.VII). É dele esse poder de verdade e que lhe garante condições de 

sempre escolher de alguma forma o seu portador e ter controle de 

seu destino e seu desejo: retornar ao mestre sob os auspícios 

cuidadosos de Frodo. 

Percebemos pela citação abaixo o quanto a vida de um Hobbit 

é cercada de simplicidade, afastada dos grandes eventos, sendo 

apenas o que é: um Hobbit do Condado. Isso não deve ser entendido 

como pouca coisa, pois esses seres não são dados a rompantes 

aventurosos onde grandes eventos em terras distantes representem a 

sua tônica. São criaturas de baixa estatura, que constroem seu dia-a-

dia através das pequenas coisas, atos simples de bondade com os 

quais procuram representar sua essência. 

Os hobbits são um povo discreto, mas muito 
antigo, mais numeroso outrora do que o é hoje 
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em dia. Amam a paz e a tranquilidade e uma 
boa terra lavrada: uma região campestre bem 
organizada e bem cultivada era seu refúgio 
favorito. Hoje, como no passado, não 
conseguem entender ou gostar de máquinas 
mais complicadas que um fole de forja, um 
moinho de água ou um tear manual, embora 
sejam habilidosos com ferramentas. (TOLKIEN, 
2001, p.1) 

Mas a construção dessa realidade, de certo modo utópica, não 

é permanente. E logo após essa introdução, o narrador nos propicia 

uma série de situações que indicam que essa tranquilidade será 

rompida e que poderes e forças até então escondidos passarão a 

influenciar nos eventos que se seguirão. Vemos na construção do 

Condado uma diversidade de situações que reproduzem e afirmam a 

posição de uma memória que diz: um Hobbit pode ser apenas um 

sujeito pacato localizado dentro de um conjunto de poderes que não 

o permitem sair desse contexto histórico, previamente construído a 

partir de memórias que o constituem enquanto sujeito de seu tempo. 

Frodo enfrenta a imposição desse conjunto de memórias 

constituindo seu espaço e determinando seu destino. 

A memória discursiva mostra que os discursos exprimem uma 

memória coletiva na qual os sujeitos estão inscritos e o peso e a 

influência dessas memórias caracterizam perfeitamente os Hobbits 

do bolsão como seres de gosto doméstico e afeitos a aventuras, tal 

como aparece no capítulo introdutório do primeiro livro quase como 

um documento dessas memórias que se repetem geração após 

geração. Será nessa nova condição que a mais simples das criaturas, 

um Hobbit, terá nas mãos todo o destino da Terra-Média. 

São essas as condições que ajudam o texto literário nascer a 

cada olhar enquanto as palavras são distribuídas de forma quase 

inesperada. O leitor realiza essa ligação que o faz viajar e se encontrar 
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em outro mundo. É nele que precisamos nos manter, pois é lá, 

desprovido de qualquer proteção, que somos deixados para 

acompanhar os comprometimentos por que devem passar as 

personagens. Imediatamente ao conhecer uma determinada 

personagem somos chamados, como diz Foucault (2016), a focar 

nossa atenção para a necessidade do desenvolvimento de um 

trabalho analítico e que, consequentemente, nos leve a desenvolver 

uma enumeração de problemas a serem tratados e que conduz à 

fundamentação de um pensamento crítico, pois é o que parece 

acontecer a Frodo, ter que considerar de forma analítica os fatos que 

o cercam. Foucault diz que 

A literatura não é o fato de uma linguagem se 
transformar em obra, tampouco é o fato de uma 
obra ser fabricada com linguagem e diferente da 
obra, um terceiro ponto que é exterior à reta 
que vai de uma à outra e que por isso mesmo 
desenha um espaço vazio, uma brancura 

essencial [...]. (2016, p.80) 

Que acaba por nos induzir à leitura preenchendo esses vazios 

que se moldam no olhar de sensações construindo personagens 

quase como ouvindo seus pensamentos. É o pensamento que 

atormenta Frodo e que o faz mudar a visão que tem de seu mundo, 

uma vez que nós, leitores, já estamos inseridos em sua realidade 

tendo-a como verdadeira. Esse mesmo pensamento crítico será 

responsável por nos ajudar a situar o sujeito – Frodo, o Hobbit – uma 

vez que este mesmo sujeito está localizado numa obra literária e se 

acha condicionado, pela necessidade de uma consciência histórica da 

situação que representa o presente dele, por um conjunto de 

sistemas e poderes influenciando em todas as suas ações carregado 

de sombras, sombras estas compostas de elementos psicológicos do 

gótico. 
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Enquanto obra, parece que algo insiste em não permanecer 

numa brancura ou na profundidade que se repete no espelho. Ao 

deixarmos de lado a presença massiva do autor, voltamo-nos para o 

texto O Senhor dos Anéis, lembrando-nos da introdução a respeito 

dos anéis do poder e a leitura que se deve fazer deles a partir da 

visão de Gandalf, que nos situa e situa igualmente a Frodo a respeito 

do significado de poder a que se submetem os que a eles mantém 

algum contato. 

Para se construir um painel que ilumine apropriadamente a 

realidade da Terra-Média, precisamos nos lembrar da sombra que 

perpassa esse universo que, curiosamente, tem seus principais 

eventos preparados pelo acaso. O que não devemos tomar como 

verdade, pois a própria leitura do texto vem apontar para uma 

historicidade construída a partir de uma discursividade enraizada 

pela memória histórica retratada pela principal fonte de poder, um 

problema que Frodo gostaria de evitar. É, claramente, a 

demonstração por parte de Frodo do conhecimento de um dos 

sentimentos mais antigos e conhecidos pelo homem: o medo. 

Devemos esclarecer que a posse do anel por parte de Frodo veio de 

um ato de desligamento iniciado por Bilbo, seu tio, ao deixar o 

Condado, região e lar dos Hobbits, para seguir outro caminho. Torna-

se uma escolha do anel enquanto sujeito do discurso praticado a sua 

maneira, não de Frodo. 

A realidade dada pelo texto, como vimos acima, constituída 

pela verdade da existência do anel, não considera o que seja esse 

sujeito, pois se precisa saber qual é a sua condição enquanto sujeito 

na concepção da Terra-Média e do novo mundo. A situação dada 

como inesperada e vivida de forma insólita rapidamente é definida 

como não tendo sentido. O recorte de espaços aos quais as 

personagens são submetidas – Frodo e Gandalf – estabelece um 

instante de pesadelo na narrativa confirmando o absurdo da situação 

a que são colocadas. Burke explica que: 
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O que sentimos nestas ocasiões está longe 
daquela satisfação suave e voluptuosa 
concedida pela perspectiva segura do prazer. O 
deleite que emerge das modificações da dor 
revela a fonte de onde surgiu na sua natureza 
sólida, forte e severa. (2013, p.57) 

De um instante para outro esse prazer e o deleite são 

substituídos pelo medo, o medo da morte, do desconhecido que ela 

traz. A segurança a qual está acostumado desaparece para Frodo, 

pois o conflito interno se estabelece na medida em que as memórias 

que regem as suas formações tentam permanecer. Essas coisas 

infinitamente ditas a ele são portadoras de um discurso enraizado 

historicamente através das práticas comuns ao grupo onde reside sua 

formação. Segundo Courtine, “o que caracteriza tal conjunto de 

enunciados é que ele se apoia sobre uma tradição discursiva, um 

reagrupamento das coisas que foram ditas, que permite apenas o 

retorno ou retomada dos enunciados” (2006, p.66 – grifo do autor). 

Nesse caso, a “memória deve ser entendida [...] não no sentido 

diretamente psicologista [...] mas [...] da memória social inscrita em 

práticas, e da memória construída do historiador” (PÊCHEUX, 2007, 

p.50). De fato, Frodo vive a ansiedade por não ser o que essa 

memória construída a respeito dos Hobbits o obriga a ser, ele parece 

querer sair, libertar-se desse discurso, no qual pretende não 

permanecer como reflexo historicizado da memória social, 

constantemente reproduzido nas falas das diversas sociedades e 

famílias dos sacolas-bolseiros, pés-soberbos e dos bolseiros. 

É assim como está Frodo, integralmente perpassado pela 

história e pelos arranjos que compreendem esse conjunto de 

memórias que constroem a vida do Condado, refletindo o 

desconforto que o perpassa e o segue, pois o desconforto é social e 

está inscrito em sua constituição. Ele é essa memória construída a 

partir do momento em que se subscreve como historiador de sua 
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jornada. A citação escolhida e colocada abaixo, de O Senhor dos 

Anéis, vem mostrar isso: “– Mas isso é terrível – gritou Frodo. – Muito 

pior do que o pior que eu havia imaginado a partir de suas 

insinuações e advertências. Ó Gandalf, meu melhor amigo, que devo 

fazer?” (TOLKIEN, 2001, p.61). 

Frodo emerge, então, por meio desse discurso e através dele. O 

que se vislumbra pelo texto e pelos discursos, ditos e também 

silenciados, representados numa subjetividade construída pela 

relação intrínseca de Frodo e o anel, que se estabelece a partir da 

descoberta da nova identidade do objeto. Cria-se um senso de 

estranhamento e a percepção de Frodo, agora fragmentada, sofre 

diante da confusão a ser perpassada por diferentes reinos diante da 

verdade que o sufoca: primeiro, o anel é um ser inanimado e, após a 

revelação de Gandalf, torna-se esse ser vivo, terrível e dominador, 

portador de uma sombra que pode trazer a dor e a morte. O medo 

agora é real para ele, quase palpável. 

Segundo Foucault, “O sujeito é dividido no seu interior e em 

relação aos outros. Esse processo o objetiva” (2013, p.273) e acaba 

por tornar o pequeno Hobbit ligado ao anel, preso em uma relação 

simbiótica de uma profunda interdependência em que, de forma 

estranha, um exerce poder sobre a vontade do outro, não lhe 

permitindo mais receber qualquer tipo de ajuda. Nesse sentido 

corrobora-nos Camarani: “Com efeito, a perspectiva do crente em 

magia está relacionada com as lendas e superstições, herdadas e 

preservadas, sobretudo nas cidades do interior; esse ponto de vista 

aparece ainda, frequentemente, ligado à fé religiosa” (2013, p.43). 

A relação de Frodo e o Um Anel se aprofunda não mais 

limitada pelas condições físicas, está além do que se poderia prever 

e, mesmo assim, o pequeno Hobbit tenta manter o pouco de 

sanidade que ainda lhe resta, como o fragmento abaixo demonstra: 

– Então deixe-me carregá-lo um pouco para o 
senhor, Mestre [...] enquanto me restam forças. 
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– Ele é meu, estou dizendo. Saia daqui. – Sua 
mão procurou o punho da espada. Mas então, 
de súbito, sua voz se alterou de novo. – Não, 
não, Sam – disse ele com tristeza. – Mas você 
precisa me entender. O fardo é meu, e ninguém 
mais pode carregá-lo. Agora é tarde demais, 
Sam, meu querido. Você não pode me ajudar 
dessa forma outra vez. Agora estou quase 
totalmente dominado pela força dele. Não 
conseguiria me desfazer dele, e se você tentasse 
tomá-lo eu enlouqueceria. (TOLKIEN, 2001, 
p.992) 

Vemos pela fala de Frodo que a relação de poder a qual se acha 

vinculado não tem um equilíbrio. Ele, e somente ele, pode ser esse 

portador, pois o poder que emana no e do anel agora parece ser sua 

própria vontade. Frodo vive um caos interior e as relações 

estabelecidas com o anel chegaram à condição de um afrontamento e 

de estratégias em que ambos tentam de todas as formas se 

sobreporem um sobre o outro. O “sujeito humano é [...] colocado em 

relações de poder muito complexas” (FOUCAULT, 2013, p.274) sem 

poder imediatamente criar dispositivos para romper com esse 

processo. 

Frodo então se vê diante de uma situação em que sua 

subjetividade cede aos impositivos do anel, ficando assujeitado a ele. 

Deixando a condição de objeto, agora um atende pelo nome de Um 

Anel, enquanto o outro estabelece uma forte conjuntura de forças 

nessa relação de poder, assumindo a condição de sujeito. 

Essa forma de poder aplica-se à vida cotidiana 
imediata, que categoriza o indivíduo, marca-o 
com sua própria individualidade, liga-o à sua 
própria identidade, impõe-lhe uma lei de 
verdade, que devemos reconhecer e que os 
outros têm de reconhecer nele. É uma forma de 
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poder que faz dos indivíduos sujeitos. Há dois 
significados para a palavra sujeito: sujeito ao 
outro através do controle e da dependência, e 
ligado à sua própria identidade através de uma 
consciência ou do autoconhecimento. Ambos 
sugerem uma forma de poder que subjuga e 
sujeita. (FOUCAULT, 2013, p.278 – grifo do 
original) 

Essa vontade de poder subscreve a dominação do Um Anel, 

que passa a determinar e sujeita toda a vontade de Frodo para 

chegar a Mordor, mas essa vontade não está dotada e formada pela 

vontade de destruição do anel. Ela representa a discursividade 

construída sobre a materialidade do anel, não apenas como mais um 

objeto, mas um sujeito que exerce seu poder, que aplica de várias 

maneiras o poder de sua discursividade enquanto sujeito, desse 

discurso que se veste de historiador. Discurso que se consuma na 

relação simbiótica dos dois por meio de dispositivos de poder de 

ambas as partes. 

Desse poder é necessário distinguir, 
primeiramente, aquele que exercemos sobre as 
coisas e que capacita para modificá-las, utilizá-
las, consumi-las ou destruí-las – um poder que 
remete a aptidões diretamente inscritas no 
corpo ou mediatizadas por dispositivos 
instrumentais. (FOUCAULT, 2013, p.284 – grifo 
do original) 

Esse poder coloca as relações entre sujeitos e grupos sociais 

em jogo gerando conflitos quanto às leis, às instituições e às 

ideologias que formam os sujeitos envolvidos. Nas relações de poder 

e construção da sociedade dos pequenos Hobbits, ser aventureiro é 

uma transgressão social séria, um Hobbit vive em favor da 

comunidade. Ele não pode ser aquele que abandona a própria terra 
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para viver aventuras concebidas pelos homens, elfos e seres da 

escuridão. Vemos então que: 

a memória discursiva seria aquilo que, face a um 
texto que surge como acontecimento a ler, vem 
restabelecer os implícitos (quer dizer, mais 
tecnicamente, os pré-construídos, elementos 
citados e relatados, discursos-transversos, etc.) 
de que sua leitura necessita. (PÊCHEUX, 2007, 
p.52 – grifo do original) 

Frodo pode não conseguir ser essa presença a qual Gandalf, o 

mago, espera que seja. A memória construída acerca da formação 

social dos Hobbits poderia colocar a segurança do anel em risco bem 

como de toda Terra-Média. O questionamento feito por ele acerca 

dos eventos que estão se formando já colabora para o conflito 

interno dele sobre a possibilidade de tudo poder acontecer em outro 

momento, em outro tempo. A resposta de Gandalf o coloca em uma 

situação de dúvida ao afirmar que o tempo que se tem precisa ser 

percebido pelo sujeito que o vive e dentro dele ser capaz de fazer o 

que se espera, uma vez que esse sujeito sob o efeito do discurso se 

acha preso nele. 

Ao chegar a Mordor, tudo quanto se sabia e se imaginava a 

respeito de Frodo, sofre um processo de desmantelamento, 

desvanecendo na perda e na objetivação da vontade. O poder 

exercido pelo Anel é demonstrado no fragmento abaixo: 

– Cheguei – disse ele. – Mas agora minha 
escolha é não fazer o que vim aqui fazer. Não 
vou realizar este feito. O anel é meu! – E de 
repente, colocando-o no dedo, desapareceu da 
visão de Sam. Sam abriu a boca assombrado, 
mas não pode gritar, pois naquele momento 
muitas coisas aconteceram. (TOLKIEN, 2001, 
p.1002) 
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O apagamento do Hobbit agora é completo. Sua vontade 

enquanto sujeito já não o transcreve, seu corpo e sua alma já não 

reconhecem as vontades do início e o apagamento de suas memórias 

denuncia a profundidade de sua despersonalização enquanto sujeito. 

Anteriormente detinha o poder sobre si e, agora, é o objeto sob o 

jugo da vontade e poder da objetivação emergida completamente do 

Um Anel. 

Quanto às relações de poder propriamente 
ditas, exercem-se de forma extremamente 
importante, através da produção e da troca de 
signos; e também não são dissociáveis das 
atividades finalizadas, seja daquelas que 
permitem exercer esse poder, [...] seja daquelas 
que recorrem, para se desdobrarem, as relações 
de poder. (FOUCAULT, 2013, p.285) 

Assim vemos a relação existente entre Frodo e o Um Anel, 

onde o primeiro, sem que o saiba, vai aos poucos sendo doutrinado, 

domesticado, para que acabe por obedecer às vontades do segundo. 

E, de certo modo, hierarquizando uma relação de trabalho marcado 

pela tarefa de carregar o anel ao seu destino, a destruição, função a 

qual Frodo falha, pois se acha inteiramente dominado pelo 

anteriormente objeto e agora o sujeito dominador. 

Temos, portanto, uma relação de antagonismo baseada nas 

estratégias aplicadas por Frodo tencionando resistir a uma forma de 

poder extrema e a contrapartida de processo de resistência 

proveniente do Anel. “Essa espacialidade interior não é sua 

composição, exatamente, não é aquilo que se chama 

tradicionalmente seu ritmo ou seu movimento. É, de algum modo, o 

espaço profundo de onde vêm e onde circulam”. (FOUCAULT, 2016, 

p.128). 

O mundo se distorce enquanto a realidade (da ficção) se 

subverte rompendo em dois planos espaciais: o mundo verdejante e 
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inteiramente em harmonia se rompe com fogo na escuridão da noite, 

onde sombras fantasmagóricas correm; a realidade antes do anel e o 

mundo cinza que não lhe permite mais ter nenhuma lembrança, 

imagem, detalhe qualquer que seja para conduzi-lo de volta ao 

domínio de sua vontade. 

Resistir ao poder que se tenta impor e dominar, não em 

sentido apenas vertical, fazer com que as práticas sociais, históricas, 

sejam mantidas, conservando o controle do objeto-sujeito 

dominador sobre o sujeito-objeto dominado, na representação do 

Um Anel, é notadamente possível, confirmar essa estratégia que 

incita a luta dos dominados em seus respectivos instantes de clareza 

diante da realidade conhecida por eles. Como escreve Foucault, “não 

há relação de poder sem resistência, sem escapatória ou fuga, sem 

volta eventual; toda relação de poder implica, então, pelo menos de 

modo virtual, uma estratégia de luta” (2013, p.293-294). 

De toda e qualquer forma, os poderes que envolvem as 

relações e formação do sujeito mostra o quanto cada um, dentro de 

seu espaço da narrativa, sofre modificações em sua individualidade. 

“O exercício do poder pode perfeitamente suscitar tanta aceitação 

quanto se queira: pode acumular as mortes e abriga-se sob todas as 

ameaças imagináveis” (FOUCAULT, 2013, p.288) e diante dessa 

perspectiva da morte que Frodo faz sua travessia, submetido à 

vontade do anel e ignorando a real condição de servo incapaz de ver 

o perigo mortal. 

Ao final de tudo, esse jogo de poderes, representado por uma 

tradição construída na historicidade social, termina por subjetivar 

Frodo, pois é ele o sujeito histórico que assiste seu mundo modificar. 

Para nos aproximarmos do fechamento de nosso raciocínio, depois de 

seguirmos a jornada de Frodo, recorremos ainda a Foucault: “o poder 



89 
 

que analisamos aqui é que ele coloca em jogo relações entre 

indivíduos (ou entre grupos) [...]” (2013, p.284), ou entre indivíduo e 

objetos, ou ainda entre indivíduo e instituição. E, ao se referir ao 

tempo que a vida disponibiliza para cada ser vivo, Frodo consegue 

perceber o quão imenso é o mosaico da construção desses poderes 

submetendo ou controlando o outro. A queda do anel não representa 

apenas a destruição de um objeto, mas o fim de uma vida/entidade 

controladora incorporada à matéria anel. E, quando ele comenta 

sobre a necessidade de que uma pessoa precisa viver em toda sua 

completude, incita tanto a Sam quanto ao leitor a rever seus 

conceitos acerca da representatividade desses jogos que envolvem 

poderes, que implicam em dominação e, principalmente, ser capaz 

de retornar e determinar um novo ponto de começo. 

Frodo vivera intensamente o mundo sombrio ligado ao fato de 

ser portador do Um Anel e sente o peso do fardo na fragilidade de 

seu corpo. Segundo Gama-Khalil , “Transformamo-nos pela posição 

social que ocupamos, modificamo-nos pelas emoções que 

encarnamos em circunstância das situações que vivemos” (2013, 

p.48), são um acúmulo de sentimentos, a raiva, o medo, o afeto, a 

alegria, o amor e o desprezo. O medo e a morte estiveram ao lado de 

Frodo e ele mesmo não sabia se poderia sobreviver depois de apagar 

o mundo cinza que havia dominado sua mente estabelecendo outros 

valores de verdade. Para sua surpresa tudo isso desaparece quando o 

anel é consumido pela larva da montanha da perdição. Em sua fala 

para o amigo Sam, deixa claro que não importa o quanto tenhamos 

vivido, é preciso voltar e começar outra história, conseguir viver 

muito tempo como um todo, juntando todas as pequenas partes e 

continuar. 
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François Weigel (UERJ) 

Duas cidades portuárias, de um lado e do outro do Atlântico: 

Marseille e o Rio de Janeiro. Dois investigadores anticonformistas e 

solitários, deslocados e desfasados em relação à realidade: Fabio 

Montale e o inspetor Espinosa. Dois romances policiais em que uma 

primeira morte, no início das narrações, desencadeia uma série de 

crimes: Total Kheops (1995), de Jean-Claude Izzo, e O silêncio da 

chuva (1996), de Luiz Alfredo Garcia-Roza. A atmosfera particular de 

Total Kheops se desprende de uma mistura de lirismo e de humor 

sórdido, numa linguagem impactante, com muita gíria e marcas de 

oralidade. As personagens de O silêncio da chuva têm maior 

profundidade psicológica, numa trama que permanentemente 

despista o leitor com suas zonas de não-ditos e de mistérios 

irresolutos. Contudo, apesar de suas diferenças, no que diz respeito 

ao estilo e ao tipo de narrativa policial, os romances configuram 

representações renovadas das cidades de Marseille e do Rio de 

Janeiro. 

Essas cidades surgem a partir dos itinerários e sob a ótica dos 

protagonistas, personalidades originais, tanto no universo do 

romance policial quanto da própria instituição policial. Vale notar 

que, num caso como no outro, as ficções inauguram duas séries de 

romances, ambos caracterizados pela associação desses dois 

elementos: o mesmo detetive, com enquetes na mesma cidade. Em 

outras palavras, desvendar e caracterizar uma cidade determinada a 

partir do olhar do protagonista é um elemento central da estética dos 

dois autores e da dinâmica de suas narrativas. À revelia dos roteiros 

turísticos e das visões estereotipadas tradicionalmente associadas às 

duas cidades, os protagonistas se identificam com situações e 
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espaços liminares, propriamente fora dos eixos. Sem completamente 

abrir mão de alguns lugares-comuns – tanto dos cenários urbanos 

representados como dos esquemas do gênero policial –, os romances 

revelam, por vezes com certa nostalgia, a poesia de lugares 

esquecidos, ignorados e pouco celebrados. Eis, portanto, a pergunta 

que servirá de fio a nossa reflexão: em que medida a caracterização 

dos protagonistas contribui para a representação de aspectos 

inéditos das cidades, enquanto elementos novos de representação, e 

até mesmo insólitos, enquanto elementos do Unheimlich ou de uma 

“inquietante estranheza”, ou seja, elementos que perturbam a 

racionalidade, iluminam segredos bem guardados e suscitam um mal-

estar?2 

“Não era estrangeiro apenas em relação aos seus colegas e à 

sua profissão, era estrangeiro em relação a tudo, seu tempo e seu 

espaço eram outros” (SDC, p.220). Eis um dos traços dominantes da 

personalidade do inspetor Espinosa: constantemente, ele 

experimenta “o sentimento de ser estrangeiro no mundo” (SDC, 

p.174). Fabio Montale partilha o mesmo sentimento de estranheza 

que Espinosa, acuado por uma forma de isolamento no seu meio 

profissional, e de solidão no plano geral da vida. No trabalho, tanto 

Espinosa como Montale só buscam a ajuda de pouquíssimos colegas, 

em cuja integridade podem confiar – Welber e Perol, principalmente 

–, e estão conscientes de serem profissionais à margem, à revelia das 

normas de comportamento e da imagem forjada pelas sociedades do 

                                                           
2
 Esses romances policiais, sem intromissão de elementos sobrenaturais, não chegam 

a criar uma atmosfera fantástica, mas em alguns momentos eles ameaçam nossa 
percepção do que “é familiar”, e vale lembrar aqui que, na palavra alemã Unheimlich, 
popularizada por Ernst Jentsch e Freud, o prefixo antinômico –un se aglutina ao 
adjetivo heimlich, de Heim, o lar, o que é familiar. (FREUD, 2012) 
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Rio de Janeiro e de Marseille sobre a ação da polícia. Se Espinosa 

consegue estabelecer-se com um cargo relativamente importante 

(nos próximos romances da série policial, o inspetor até será 

promovido à posição de delegado), Montale é progressivamente 

desclassificado e deslocado na “Brigada de Supervisão de Setores” 

(IZZO, 1995, p.61), para um bairro, digamos, difícil. As palavras de 

Montale para descrever sua ação na Brigada são significativas: 

J’ai pris mes fonctions la tête bourrée d’illusions. 
L’envie d’expliquer, de convaincre […] D’aider. 
Ce jour-là, j’avais commencé à glisser, selon 
l’expression de mes collègues. De moins en 
moins flic. De plus en plus éducateur de rue. Ou 
assistante sociale. Ou quelque chose comme ça. 

(IZZO, 1995, p.62)
3
 

O nome de Espinosa, por si só, denota sua diferença, como o 

sublinha Aurélio, uma das personagens centrais da trama: “Espinosa, 

não é à toa que você tem nome de filósofo, onde já se viu chamar de 

tímido um sujeito que é assaltante?” (SDC, p.155). A frase revela, 

como no caso de Montale, que é mais “educador de rua” do que 

“tira”, uma forma de compreensão para os fracos, os marginais. A 

posição de excêntrico, no primeiro sentido da palavra – alguém que 

está fora do centro –, fazem de Espinosa e Montale homens capazes 

de ter um olhar crítico sobre o universo urbano. Fora do centro, mas 

não contra: esses excêntricos não são rebeldes e trabalham 

conscienciosamente, movidos por uma ética profissional e um senso 

de justiça exemplares. Dessa forma, observam a sociedade com um 

olhar um pouco romântico e muitas vezes nostálgico, mas sem ilusão 

sobre o racismo de uma boa parte da sociedade de Marseille, ou o 

cinismo das grandes multinacionais – tais como a Planalto 

                                                           
3
 Nas passagens de Total Kheops, resolvemos manter o texto original para respeitar a 

língua literária de Jean-Claude Izzo. 
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Minerações, cujos dirigentes atordoam Espinosa com uma retórica 

vazia, em locais assépticos e luxuosos que mantêm “o primeiro e o 

terceiro mundos à distância” (SDC, p.22). 

No caso dessas duas ficções, não devemos esquecer o gênero 

no qual elas se inserem. O romance policial de fato se construiu a 

partir de alguns códigos, aparecendo com tantas recorrências que se 

plasmaram como vários esquemas narrativos consagrados. A tradição 

do romance policial clássico, desde o século XIX, no auge do 

positivismo, predominou durante muito tempo, com uma elucidação 

clara de um crime pela lógica infalível de um investigador (Dupin na 

obra de Edgar Allan Poe, Hercule Poirot na obra de Agatha Christie, 

entre outros). No entanto, num conto como “O homem das 

multidões”, o próprio Edgar Allan Poe já lança as bases de um outro 

tipo de ficção, em que mistérios inescrutáveis semeiam a inquietação 

e a dúvida nas mentes do observador-investigador e do leitor (2001, 

p.392-400). A inquietação, mas, além disso, a violência e um 

ambiente urbano instável e corrompido, são os elementos que, nos 

anos 20 e 30 nos Estados Unidos, em plena crise econômica, 

favorecem a emergência do que viria a ser chamado o “romance 

negro”.4 

Ora, as duas ficções aqui estudadas fazem convergir várias 

tradições do romance policial, e de certa forma, pela mescla de vários 

elementos, ultrapassam fronteiras rígidas. O ritmo das investigações, 

nos romances de Garcia-Roza, é lento, como num romance de 

Georges Simenon; como se sabe, autor representativo de um tipo de 

romance policial mais clássico. Espinosa deixa amadurecer suas 

reflexões e deduções racionais, mas ao mesmo tempo lança mão de 

sua imaginação para tentar penetrar os mistérios psicológicos 

                                                           
4
 “É essa época, pós-utópica, que vai inspirar a criação de um detetive mais próximo 

da dúvida, sem muitos motivos para acreditar num futuro brilhante”. (CARNEIRO, 
2005, p.20) 



95 
 

profundos de seus suspeitos. Muitos desses mistérios, aliás, escapam 

a ele, assim como ao leitor – isto é, o romance desmonta a ideia de 

verdade absoluta e se edifica a partir de elementos como o segredo, 

a incompletude ou a frustração. Os crimes em série e a descrição do 

centro do Rio de Janeiro em que ladrões e punguistas convivem com 

prostitutas, a corrupção da polícia, mas também o lado emotivo de 

Espinosa e suas fraquezas expostas, tais são elementos que 

aproximam O silêncio da chuva dos romances de Dashiel Hammett ou 

Raymond Chandler, mestres do romance negro. Quanto a Montale, 

policial muitas vezes desamparado e que age contra o sistema, ele se 

enquadra ainda mais nessa categoria de heróis como autênticos anti-

heróis. 

No entanto, como outros grandes detetives da literatura 

policial de países latinos (estamos pensando, em particular, nas 

personagens Pepe Carvalho e Montalbano, de Vázquez Montalbán e 

Andrea Camilleri), Espinosa e Montale são detetives que transbordam 

de sensibilidade e paixões, experimentam sentimentos fortes e 

contraditórios com as mulheres, adoram frequentar os restaurantes 

locais (Montale sendo também um exímio cozinheiro), e cultivam 

uma paixão pela literatura, com gostos iconoclastas, já que Montale 

admira poetas esquecidos de Marseille (“Louis Brauquier, mon 

préféré” IZZO, 1995, p.80), e que Espinosa, além de ler com avidez 

romances policiais, procura nos sebos livros de Dickens, Melville ou 

Conrad. Este último, por sinal, também é uma leitura do Montale 

(IZZO, 1995, p.63; SDC, p.140). 

Por fim, mas não por último, esses protagonistas têm uma 

relação extremamente forte com suas cidades, nas quais eles 

cresceram e construíram um laço íntimo. O ponto de vista sobre o Rio 

de Janeiro e Marseille é filtrado pelas personagens, seja pelo 

mecanismo narrativo de uma focalização interna, seja quando se 

encarregam da narração, na primeira pessoa – com a exceção do 

primeiro capítulo, Montale é sempre a voz narrativa em Total Kheops; 
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no Silêncio da chuva, um narrador à terceira pessoa se encarrega da 

primeira parte e da terceira, enquanto Espinosa é a voz narrativa da 

segunda parte; e essa utilização da primeira pessoa merece ser 

destacada, já que é um fenômeno raro na obra de Garcia-Roza. 

Espinosa se deleita na observação do movimento das 

multidões, em particular na Praça Mauá. “A praça, apesar de pequena 

e situada num dos lugares mais movimentados do Rio, era o escape 

ao ambiente físico da delegacia” (SDC, p.11). De certa forma, ele tem 

o perfil de um flâneur à moda antiga, embora suas perambulações 

constituam, antes de tudo, uma espécie de método profissional para 

deixar sua imaginação vagabundear e encher as lacunas da reflexões 

lógico-dedutivas. Montale, mais lírico e exaltado, vê a cidade com 

uma intensidade poética extrema, prestando atenção às cores do céu 

e do mar, à diversidade e à pulsação da vida. 

Moi, je n’imaginais pas Marseille sans ses 
darses, ses hangars vieillots, sans bateaux. 
J’aimais les bateaux. Les vrais, les gros. […] 
Chaque fois, j’avais un pincement au cœur. La 
Ville-de-Naples sortait du port. Tout en lumière. 
J’étais sur le quai. En larmes. (IZZO, 1995, p.46) 

Como esperar de protagonistas com personalidades tão fortes 

e atípicas, que as cidades representadas através de seus olhares 

apareçam com traços distintivos, que não se enquadrem 

necessariamente dentro das representações tradicionalmente 

associadas a Marseille e ao Rio de Janeiro? Isso significa que os 

romances evitam os lugares-comuns? Que as cidades representadas 

prescindem absolutamente de estereótipos? Para tentar responder a 

essa pergunta, vamos começar por uma defesa do lugar-comum na 

representação das cidades, embora tal empreendimento possa 

parecer paradoxal (ainda mais num artigo sobre o insólito na 
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literatura). Nas palavras do escritor francês Olivier Rolin: “Uma cidade 

sem lugar-comum seria uma cidade dispersa, submetida por 

completo ao diverso, reduzida em pó, uma cidade invisível” (1997, 

p.154)i. Ou seja, o lugar-comum seria um elemento essencial de 

legibilidade da cidade, oferecendo uma ordem e uma orientação para 

o leitor, e permitindo ao escritor apoiar-se numa tradição de 

representação, nem que seja para contestar ou parodiar essa mesma 

tradição.5 Nessa ótica, talvez seja necessário estabelecer uma 

pequena diferença entre o clichê e o lugar comum. O clichê estaria do 

lado do preconceito, de uma representação mecânica sem nenhum 

distanciamento. O lugar-comum seria uma representação que já tem 

várias ocorrências, mas que permite ainda assim ter algumas 

referenciais espaciais e culturais, e que pode ser reinvestido de 

diversas formas. 

Ora, Marseille e o Rio de Janeiro são cidades carregadas de 

representações coletivas, símbolos e caracterizações mais ou menos 

estereotipadas, vindas de fora, com notas de exotismo, ou mesmo 

estereótipos internalizados. Num contexto literário em que o 

universo das drogas e a descrição das comunidades é hoje uma tela 

de fundo essencial da ficção contemporânea que contempla o Rio de 

Janeiro, a obra de Garcia-Roza, apesar de pertencer ao gênero 

policial, surpreende pela ausência quase completa dessas temáticas. 

No primeiro romance do escritor, apenas encontramos duas alusões 

às favelas, vistas de longe por Espinosa ou por Alba, outro 

personagem, das janelas de seus apartamentos na zona sul do Rio. A 

visão desses morros sugere tristemente como a violência cotidiana 

dos morros se banalizou a ponto de aparecer quase como um fato 

normal, que as classes médias e altas não querem ou não são capazes 

                                                           
5
 “O estereótipo é o indício de uma história que teve tempo para se perpetuar por 

meio do pastiche e da paródia”. (“Le stéréotype est l’indice d’une histoire qui a eu le 
temps de se pasticher et de se parodier”). (WESTPHAL, 2006, p.9) 
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de encarar, a não ser para nutrir certo gosto pelo sensacionalismo. De 

forma sintomática, a narração emprega as palavras de “espetáculo” – 

quando evoca os tiroteios e os fogos de artifício, anunciando “a 

chegada de mais uma remessa de drogas” –, ou de “encenação da 

polícia” – quando esta sobe o morro, acompanhada por “cinegrafistas 

das televisões” (SDC, p.47). 

Outro estereótipo do Rio de Janeiro reside na exaltação de suas 

belezas naturais, e em particular da praia e das imagens de cartão-

postal nas quais desfilam corpos atléticos passeando em praias 

ensolaradas. Ora, as praias são também quase ausentes do romance 

de Garcia-Roza. O seu Rio de Janeiro não torna completamente as 

costas às praias, mas mergulha muito mais nas ruas agitadas de 

Copacabana, nos corredores do metrô, nos botequins barulhentos, 

nas praças mal frequentadas do centro, nas avenidas mais 

sofisticadas de Ipanema ou nas casas modestas do subúrbio carioca. 

Seguindo os passos de Espinosa ou de Max, um suburbano que se 

esconde na multidão para manter o anonimato, afundamos no claro-

escuro das ruas do centro, com sua miséria e suas velhas casas que se 

inserem entre os arranha-céus, numa espécie de passeio literário que 

nos remete às representações do fim do século XIX e do início do 

século XX, de João do Rio ou de Lima Barreto. 

A descrição de alguns bares do centro histórico é reveladora: 

“O interior art-déco do Bar Luiz é protegido da rua por um painel de 

madeira e vidro canelado [...]. A parte de cima do painel é vazada, 

permitindo a visão dos sobrados fronteiriços com suas fachadas em 

cantaria e pequenas sacadas de ferro batido” (SDC, p.13). Nessa 

mesma passagem, o narrador em terceira pessoa alude a detalhes 

prosaicos da nossa contemporaneidade – “tiveram dificuldade para 

romper o invólucro de plástico” (SDC, p.13). Esses detalhes podem 

parecer anedóticos, mas revelam um aspecto central da estética do 

romance e da representação da cidade. Nas palavras da crítica Beatriz 

Resende, “o kitsch dos objetos turísticos” e da cidade global 
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convivem com “restos art-déco” e o Rio de Janeiro talvez menos 

conhecido, muitas vezes esquecido, dos sobrados do século XIX, no 

centro, ou da tranquilidade fora do comum do Bairro Peixoto, enclave 

de Copacabana onde mora o herói. 

A representação urbana de Garcia-Roza vira de ponta-cabeça 

as visões predominantes sobre a cidade, reinveste imagens 

esquecidas, lugares-comuns de outrora, e os confronta com a 

“sofisticação clean” dos ateliês do Leblon, ou com indícios claros da 

fragmentação e da violência do mundo urbano. O inédito do seu Rio 

de Janeiro, e isso também vale para a Marseille de Jean-Claude Izzo, 

não surge do nada, não aparece de maneira radicalmente original, 

mas por essa mesma desconstrução de lugares-comuns, à qual 

aludimos, e pela combinação de elementos heterogêneos. Isso é 

particularmente nítido no que diz respeito às heterotemporalidades 

que essas ficções fazem aparecer. Espinosa se sente “desfasado com 

os códigos vigentes” (SDC, p.233), em particular os códigos amorosos, 

enquanto Montale se sente inconformado com a especulação 

imobiliária ou com a mercantilização da cidade, que apaga toda uma 

memória sob o pretexto de agradar os turistas.6 

Uma passagem do Silêncio da chuva, é absolutamente 

sintomática desse tecido de heterotemporalidades na estética dos 

dois romances: nela, Espinosa anda na região do centro, do lado do 

Colégio Pedro II, onde estudava, e observa quais são as 

transformações arquiteturais e sociais que afetaram “a terra de sua 

infância” (SDC, p.227). Ele repara como os prédios foram desabitados, 

perdendo o “calor humano”; e ao mesmo tempo a descrição das ruas 

convida outras épocas, além do tempo de sua infância e do tempo 

presente. “Logo na esquina da rua da Relação, o imponente prédio da 

                                                           
6
 Por exemplo, eis o comentário de Montale quando observa a reutilização da capela 

da Vieille-Charité para exposições de artes que recebem turistas do mundo inteiro: 
“Autant d’insipidités et de mauvais goût dans un lieu chargé d’histoires douloureuses 
me semblait être le symbole de cette fin de siècle”. (IZZO, 1995, p.120) 
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Polícia Central, decadente, como que purgando as feridas da ditadura 

[…]” (p.227). Os tempos sombrios da ditadura são logo confrontados 

com a beleza dos sobrados do século XIX, “tendo ao fundo o morro 

do Santo Cristo iluminado pelo sol” (SDC, p.229). Esse passeio que faz 

convergir as épocas é emblemático da maneira pela qual essa ficção 

apresenta os contrastes do Rio de Janeiro, cuja representação oscila 

entre uma caracterização de suas belezas e uma faceta mais escura. 

Tudo isso é expresso de maneira abrupta por um corte temporal que 

reconduz Espinosa à dura realidade do presente: “A beleza era 

comovente. [...] ‘Naquele tempo os crimes eram notícia 

extraordinária, hoje são cometidos em série’” (SDC, p.229). 

No que diz respeito a Marseille, se trata de uma cidade que, 

desde várias décadas, costuma ser caracterizada pelas mídias e pelos 

representantes políticos como a cidade mais violenta da França, o 

polo principal da máfia nesse país, e um lugar onde os efeitos da 

desindustrialização, do desemprego e do aumento da xenofobia 

segmentaram a população de maneira dramática. Todos esses 

aspetos, evidentemente, aparecem no romance de Jean-Claude Izzo, 

já que os crimes cometidos envolvem os clãs da máfia e dos grandes 

traficantes de droga da cidade, com um aumento gradativo da 

violência ao longo da narrativa. Contudo, outros elementos 

contrabalançam essa visão depreciativa da cidade. A Marseille desse 

romance, ao contrário do que se podia esperar para uma trama tão 

violenta, não é uma cidade ameaçadora e lúgubre. Tudo o que tem a 

ver com o litoral de Marseille é valorizado, a beleza do mar e a 

luminosidade do litoral e do porto são evidenciadas. Marseille, com 

suas ruas cosmopolitas, seus bares e restaurantes, suas boates 

festivas e alternativas, é enaltecida como um lugar onde ainda 

existem espaços abertos, requentados por várias classes sociais, e 

isso com autenticidade. “C’était ça, l’histoire de Marseille. Son 

éternité. Une utopie. […] Une ville où n’importe qui, de n’importe 
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quelle couleur, pouvait descendre d’un bateau [...] et se fondre dans 

le flot des autres hommes” (IZZO, 1995, p.287). 

O próprio Montale, como filho de imigrantes italianos que 

cresceu no bairro popular do Panier, é um exemplo desse 

cosmopolitismo. Aliás, os dois protagonistas são, de certa forma, 

figuras típicas de suas respectivas cidades. Mais uma vez, não 

encarnam necessariamente os clichês mais frequentes, mas seus 

traços refletem, sim, uma certa maneira de ser carioca ou marselhês, 

com estilos emblemáticos, aderindo à sociabilidade que caracteriza a 

vida nessas duas cidades. O perfil “mediterrâneo” de Montale 

aparece em particular nos seus gostos culinários, e no prazer que ele 

sente em degustar ou até cozinhar pratos característicos da região. 

Não é à toa que a narração concede uma atenção demorada e 

detalhada aos pratos saboreados (enumerando até as receitas), como 

as “foccacias” italianas que acompanham um “Casssis” ou um 

“pastis” (IZZO, 1995, p.60); ou as “línguas de bacalhau” que ele 

cozinha com sua tia Honorine, utilizando várias especiarias do sul da 

Europa e do Magrebe – azeite, coentro e pimentas (1995, p.142-143); 

ou ainda as pizzas com peixe robalo degustadas com um vinho “côte-

de-provence rosé do sítio Negrel” (1995, p.145). Poderíamos dizer o 

mesmo a respeito do gosto de Montale pela pesca e pelas noites 

musicais com bandas ou jazzmen da cidade, ou pelo deleite que ele 

experimenta no seu pequeno barco, vendo as cores do mar e de 

Marseille no horizonte. 

Quanto a Espinosa, ele também tem um conhecimento íntimo 

de sua cidade, especialmente quando se trata de desvendar os 

códigos e modos de comportamentos próprios aos habitantes do Rio 

de Janeiro. Nem sem ironia, ele desmascara as convenções sociais, 

como quando observa que a bela designer Bia ainda não tomou nem 

um gole do seu chope: “Talvez tomasse apenas vinho ou champagne. 

Chope na Avenida Atlântica era coisa para suburbano ou turista” 

(SDC, p.180). Segundo Fernanda Mara de Almeida, Espinosa teria 
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“típicas marcas de brasilidade”, mas logo depois a pesquisadora 

aguça ainda o comentário: “mais do que brasileiro, Espinosa torna-se 

bastante carioca” (2012, p.104). Isso seria perceptível, em particular, 

no gosto de Espinosa por passeios aparentemente preguiçosos, num 

ritmo lento, entre sebos e restaurantes, ou no bem-estar que ele 

sente nos botecos do centro. Se não são propriamente clichês que 

sua atitude reverbera, os dois protagonistas certamente remetem a 

traços típicos de suas cidades – traços que se configuram como 

lugares-comuns, numa conotação agora menos pejorativa. Nesse 

sentido, a relação intrínseca entre personagens e cidades é um 

aspecto fundamental das obras de Garcia-Roza e de Izzo, a tal ponto 

que se esses investigadores fossem transferidos em outras cidades, a 

série policial perderia certamente sua razão de ser. 

Num belo estudo entre geografia e literatura, Muriel 

Rosemberg coloca em perspectiva o contexto da obra de Jean-Claude 

Izzo no seu tempo. “Em nome da luta contra os clichês, elaboram-se 

outros clichês que vão reinventar Marseille no decorrer dos anos 90” 

(2008, p.4)ii. Para muitos artistas e intelectuais, mas também no 

discurso turístico, a ideia, em vez de difundir sempre as mesmas 

representações negativas e muitas vezes preconceituosas, é de 

enfatizar os aspetos positivos da diversidade social nessa cidade, 

assim como certa arte de viver mediterrânea. Na época, o rap local 

inundou a França, atestando o dinamismo cultural de Marseille. Total 

Kheops é o reflexo desse clima sociocultural particular. Não é à toa 

que Montale cita em vários momentos algumas bandas 

representativas da música urbana marselhesa, como Massilia Sound 

System, e sobretudo o mítico grupo de rap IAM, do qual até toma por 

empréstimo o título – de fato, Total Kheops foi o título de uma música 

da banda, que utilizava essa expressão para designar uma situação de 

bagunça completa (IZZO, 1995, p.254). O romance de Izzo, na 

realidade, apresenta uma cidade de contrastes, no equilíbrio entre a 

faceta negativa de Marseille e uma vertente mais positiva da 
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urbanidade e da cultura marselhesa. Em suma, os lugares-comuns 

servem para dar contorno à representação da cidade, mas são ao 

mesmo tempo desconstruídos, já que as realidades amargas de 

Marseille são contraditas, como bem o demostra Muriel Rosemberg, 

por um relato que nunca deixa de apresentar “uma outra cidade, 

uma cidade autêntica, que resista” (2008, p.3).iii 

Os clichês predominantes sobre as duas cidades são abalados 

com o reinvestimento de outras facetas das duas cidades, os dois 

romances revelam pelo avesso – isto é, pelo viés da ficção – aspetos 

esquecidos ou ignorados de Marseille e do Rio de Janeiro. Através da 

evocação de emoções e das experiências individuais das 

personagens, a ficção oferece um olhar mais complexo e dinâmico 

sobre cidades cheias de contrastes, indo além de imagens fixadas e 

estereotipadas. Desta forma, a realidade se torna às vezes mais 

inquietante, com seus mistérios e não-ditos, e o cenário urbano 

aparece como o lugar de todos os possíveis, das violências mais 

chocantes como das paixões mais avassaladoras – e nessa ótica a 

última cena do Silêncio da chuva provoca um mal-estar perturbador, 

já que se trata de uma cena de sexo, misturando ódio e prazer, que 

acaba em crime. A combinação de elementos vindos de diferentes 

vertentes do romance policial desempenha, todavia, um papel-chave. 

Em Total Kheops, como na tradição mais sombria da literatura 

policial norte-americana, Montale acaba por afrontar grandes clãs da 

máfia, que praticam a violência de maneira organizada, sendo de 

certa forma “funcionários do atroz” (SANSOT, 2004, p.351), para 

retomar a expressão de Pierre Sansot. A narração multiplica cenas de 

uma violência espantosa, como o estupro e o assassinato selvagem 

da jovem Leila, de forma que “as imagens obsessivas e tão 

inevitavelmente repetitivas nos prendem a uma dramaturgia 
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fantástica” (2004, p.351)iv. No entanto, se aqui estamos em frente de 

um fantástico “mais duro” (2004, p.350) e desumano, o crime pode 

ter um rosto mais humano, iluminando recantos escuros da cidade, 

por certo ambíguos mais cheios de vida e fascinantes. Para o 

pensador francês, que se debruçou sobre a “poética da cidade”, “o 

crime constitui um desvendamento possível da cidade”, “uma porta 

de acesso para o surreal urbano” (2004, p.347, 334)v, provocando 

modificações que abalam a fisionomia do meio urbano. Ora, Sansot 

caracteriza a dimensão fantástica desse “surreal urbano” em duas 

vertentes: de um lado, o equívoco ou o suspeito (le louche), e do 

outro o “sinistro”, (le sinistre), sinônimo da ausência de laços 

humanos e de uma violência devastadora (2004, p.397-398). O 

sinistro, como vimos, aparece nos dois romances aqui estudados, 

quando atos de uma violência extrema ameaçam configurar uma 

anomia completa das relações sociais. Mas na maior parte do tempo, 

o que esboçam essas ficções são zonas liminares e equívocas. 

Assim, no romance O silêncio da chuva, a mistura de uma 

estética “negra” com elementos mais clássicos do romance policial 

cria uma atmosfera ao mesmo tempo inquietante a atraente. O claro-

escuro da cidade, com suas zonas de ambiguidade e de desconforto, 

é acentuado pela onipresença da chuva, um leitmotiv inédito na 

medida em que se contrapõe ao costumeiro sol que ilumina as 

imagens-clichês do Rio de Janeiro (embora os cariocas saibam 

perfeitamente que as chuvas são frequentes nessa cidade). A chuva, 

que reaparece constantemente na trama, é um elemento central que 

corresponde com o tom melancólico nas passagens em que Espinosa 

reflete sobre sua vida pessoal, e que faz bascular a representação da 

cidade numa certa fantasmagoria, como se ela simbolizasse a 

desorientação de Espinosa, iludido por aparências enganosas. “A 

chuva da véspera continuava, mais fina e insistente, molhando mais a 

alma do que o corpo” (SDC, p.136). 
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Os adjetivos associados a essa chuva são sintomáticos e 

remetem ao título: “Era sexta-feira. Caía uma chuva hesitante, 

silenciosa” (SDC, p.31). Como uma metáfora das dúvidas e das duplas 

faces das personagens, que Espinosa tenta desvendar; como um 

símbolo dos segredos irresolutos que perpassam a trama. No final do 

romance, tanto Espinosa como o leitor sabem que Ricardo Carvalho, 

rico empresário, se suicidou, e sabem quem foram os autores dos 

crimes; portanto, no plano racional, a investigação levou a alguns 

resultados positivos, mas várias zonas de sombra ficam no que diz 

respeito às motivações profundas das personagens. Tudo isso numa 

cidade onde “os próprios lugares são revestidos de duplicidade e de 

mistérios”, como diz Fernanda Mara de Almeida. De tal forma que “a 

geografia do crime construída no romance configura-se em projeções 

fantasmagóricas oriundas da fusão entre interior e exterior” 

(ALMEIDA, 2012, p.208). 

Dos dois universos romanescos estudados se depreende então 

uma fantasmagoria ou um “surreal urbano”, para retomar a 

expressão, já citada, de Pierre Sansot. Como figura representativa, 

Sansot destaca a Prostituta (2004, p.324), e nesse sentido, Marie-Lou, 

mulher das Antilhas, é um belo exemplo, em Total Kheops, de uma 

prostitua que encarna a intensidade e a dramaticidade da vida 

urbana, terrivelmente humana. Com seu corpo que exala cheiros de 

especiarias, ela encarna a Marseille mestiça, tal como uma outra 

grande figura do romance, a cigana Lole, uma mulher misteriosa pelo 

qual o herói se apaixona. Nas palavras de Pierre Sansot: “A prostituta 

desvenda muito mais do que o segredo dos corpos: toda a 

clandestinidade da cidade” (2004, p.342)vi. As palavras utilizadas por 

Montale são reveladoras: “Marie-Lou me donnait régulièrement des 

nouvelles ‘d’en-bas’” (IZZO, 1995, p.108). Portanto, a prostitua se 

apresenta como uma figura que dá acesso ao universo subterrâneo, 

de baixo, longe da banalidade e da hipocrisia do cotidiano: “Nous 

savions que nous finirions au lit, et nous voulions que cela soit le plus 
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tard possible. Quand le désir serait insupportable. Parce que après, la 

réalité serait insupportable. Je redeviendrais un flic et elle une 

prostituée” (IZZO, 1995, p.108). 

É importante insistir sobre esses permanentes efeitos de 

contrastes em Total Kheops. Se Montale encontra Marie-Lou à noite, 

ela é uma figura solar, cheia de vitalidade. Aliás, o universo noturno 

da cidade é quase exclusivamente caracterizado de maneira positiva, 

sem ser sinônimo de mistérios e ameaças. “A noite não é conotada 

pela estética dramática do romance negro” (ROSEMBERG, 2008, 

p.2)vii. Quando Montale se aventura em boates e bares, é o lado 

criativo, festivo e cosmopolita da cidade que é ressaltado. “O 

romance de Izzo contradiz os estereótipos espaciais do romance 

negro para opor-se aos clichês sobre Marseille” (ROSEMBERG, 2008, 

p.1)viii. É claro que o lado noir, o trágico violento da vida, transparece 

ao longo da narrativa. No entanto, esses focos sobre uma realidade 

urbana crua, violenta e totalmente escura são contrapostos por 

caraterísticas mais alegres do protagonista e de sua experiência da 

cidade, na qual a luminosidade do porto e do litoral é fundamentalix. 

Nesse sentido, a casa de Montale, nas calanques (um tipo de 

penhascos) do litoral, é uma espécie de refúgio poético associado 

com a memória da infância, um pouco como a casa de Espinosa no 

bairro tranquilo do Bairro Peixoto, em que ele vive desde a 

adolescência. De certa forma, a duplicidade das cidades se torna 

ainda maior com esses contrastes entre o noir e a beleza das 

paisagens, assim como a arte de viver desses lugares, num jogo 

ambíguo entre as aparências e a realidade que estas tentam ofuscar. 

Segundo Sansot, a poesia das cidades pode surgir a partir de 

dois tipos de “inclinações” ou “declives” (des dénivelées), com 

respeito a uma visão fixa e empobrecida da cidade: o primeiro tipo de 

inclinação deriva do fantástico urbano, ao qual já aludimos; o 

segundo tipo reside no “maravilhoso urbano”, que está relacionado 

com um deslumbramento, um insólito que nos encanta (2004, p.400-
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414). Geralmente, Total Kheops e O silencio da chuva tendem mais a 

difundir o que Sansot designa com o termo “fantástico urbano”; 

principalmente O silêncio da chuva, com a ambiguidade permanente 

e inquietante das personagens e suspeitos da investigação. No 

entanto, como vimos, as ficções, em certos momentos, fazem 

também aparecer esse polo mais luminoso do maravilhoso urbano. 

Dessa vez, é antes de tudo o caso de Total Kheops, com suas alusões à 

utopia marselhesa, que congrega várias culturas, e cuja cena final é 

sintomática: nela, Montale, sentado num barco, admira as cores da 

cidade no horizonte, pensa nas lendas da fundação da cidade e 

imagina uma Odisseia marselhesa em que ele seria uma espécie de 

reencarnação dos primeiros navegantes, junto com sua bela cigana 

cantando versos oníricos. 

Marseille se découvrait ainsi. Par la mer. Comme 
dut l’apercevoir le Phocéen, un matin, il y a bien 
des siècles. Avec la même émerveillement. […] 
Je lui connais des amants heureux, aurait pu 
écrire un Homère marseillais […] Le voyageur et 
la princesse. Le solei apparut, par-derrière les 
collines. Lole murmura: Ô convoi des gitans / À 
l’éclat de nos cheveux, orientez-vous […]. 

Ao fim deste trabalho, podemos arriscar uma formulação 

paradoxal: o insólito, nos dois romances estudados, deriva da 

combinação de elementos já existentes, da recomposição inventiva 

de lugares-comuns e da costura de vários procedimentos e códigos 

literários heterogêneos. Se Espinosa e Fabio Montale são 

personagens tão singulares, com características atípicas, isso ocorre, 

em primeiro lugar, porque seus autores inventaram perfis particulares 

e traços híbridos a partir da diversidade do real e de diferentes 

tradições do gênero policial; em segundo lugar, porque souberam 

inserir essas personagens nos ambientes socioculturais específicos do 

Rio de Janeiro e de Marseille, e fazer com que eles pareçam 
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indissociáveis dessas cidades. Nessa relação entre as personagens e 

as cidades reside, provavelmente, o maior charme desses romances 

policiais: o Rio de Janeiro e Marseille modelam os comportamentos e 

as personalidades dos protagonistas, e eles, através de suas 

experiências concretas e de suas aventuras, revelam modos de ser 

nas cidades e seus aspectos insólitos. 
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Gilson Santiago Macedo Júnior (UESB) 

Nilton Milanez (UESB) 

Ao entrarmos na casa, um cheiro nauseabundo invade-nos as 

narinas. O portão laranja da casa simples e azul está entreaberto. O 

cadáver se encontra diante de nós, estirado no chão, de bruços. Em 

meio ao barro e à lama, é um corpo que agora já não possui mais os 

antebraços; estes se encontram separados do corpo, pouco mais 

adiante, desmembrados a partir do cotovelo em talho brusco e 

descuidado. O pai encontra-se morto, a garganta agora silenciada 

pelo corte que, por pouco, não lhe separou a cabeça do restante do 

corpo; a barriga expulsa, por meio do rasgo à faca, as entranhas que 

lhe compuseram e lhe mantiveram vivo até então. Alguns 

documentos pessoais restam queimados, parcialmente, em um balde 

plástico. Pertencem à vítima. O cheiro do cabelo queimado nos 

mostra que o criminoso tentou incinerar o corpo, para que não 

restassem provas do delito. Não obteve sucesso, além de umas 

poucas queimaduras no corpo da vítima. O filho, após ser capturado, 

confessa o assassínio do seu pai. 

Em 262 páginas, o corpus da pesquisa se desenha e cria novos 

discursos, se exibindo e formando imagens. É a partir dos autos do 

processo, de 12 de maio de 2004, movido pelo Ministério Público em 

face de, aqui denominado E.R.S, pelo crime de homicídio qualificado 

e ocultação de cadáver do seu genitor, que debruçaremos sobre os 

discursos jurídico e médico fundantes de uma verdade. Embora 

algumas culturas ainda pratiquem o parricídio – sobretudo com pais 
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velhos e/ou doentes, como estratégia de preservação do núcleo 

familiar –, esse ato é tido como uma transgressão das normas, 

rompendo com as leis da natureza que interditam o assassinato do 

pai. O parricida tende a ser visto como criminoso e anormal: “o 

criminoso é aquele que danifica, perturba a sociedade. O criminoso é 

o inimigo social. [...] Se o crime é um dano social, se o criminoso é o 

inimigo da sociedade, como a lei penal deve tratar esse criminoso ou 

reagir a esse crime?” (FOUCAULT, 2003, p.81). Buscamos, neste 

artigo, analisar, a partir do laudo pericial, a conjunção entre o 

discurso clínico e o discurso jurídico na construção de uma verdade. 

Além disso, para a compreensão do discurso jurídico, faz-se 

necessário investigarmos as modalidades enunciativas – quem fala? 

Quais os lugares institucionais de fala? Qual o posicionamento do 

sujeito que fala? (FOUCAULT, 2002) – presentes no discurso jurídico, 

sobretudo, no Tribunal do Júri. Para tanto, fez-se necessário, também, 

compreender os modos de olhar para o corpo enquanto prova na 

construção do discurso médico-jurídico. Neste texto objetivamos 

compreender a construção de uma verdade por meio do discurso 

jurídico fundamentado no inquérito (Ação Penal, Procedimento 

Ordinário, Homicídio) de um caso de parricídio ocorrido em Vitória da 

Conquista, no ano de 2004, a partir das materialidades de 

audiovisualidades presentes no processo judicial. 

Antes das Ordenações Filipinas, o homicídio não possuía uma 

tipificação legal em terrae brasilis – era tão somente convencionado 

em códigos morais. As Ordenações Filipinas resultaram da reforma 

feita por Felipe II da Espanha (Felipe I de Portugal) ao Código 

Manuelino, durante o período da união Ibérica. Continuou, porém, 

vigendo em Portugal após a dissolução da união Ibérica, por 

confirmação de D. João IV. No Código Filipino, o homicida era 
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merecedor da pena capital, como uma forma de retribuição ao mal 

proporcionado à sociedade. A tentativa de parricídio era também 

punida com a morte. 

Título XV – Do escravo ou filho, que arrancar 
arma contra seu senhor, ou pai. 

[...] E o filho, ou filha, que ferir seu pai, ou mãe, 
com tenção de os matar, posto que não morram 
de tais feridas, morra morte natural. (ALMEIDA, 
1870, p.1192) 

Cumpre-se destacar, porém, que no caso do parricídio o Código 

Filipino não o tipificava como crime diverso, mas como homicídio 

com uma circunstância agravante (matar o pai ou a mãe), devendo 

ser punido com mais rigor. Até a outorga da Carta Magna, de 1824, na 

primeira Constituição Brasileira, as Ordenações e Leis do Reino de 

Portugal estiveram vigentes também no Brasil. Em 1890, o Marechal 

Deodoro da Fonseca promulgou o primeiro Código Penal pátrio 

(Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890). O Decreto-lei nº 2.848, 

de 07 de dezembro de 1940, que instituiu o Código Penal Brasileiro – 

ainda vigente –, definiu, em lato sensu, o crime de homicídio no art7. 

121: 

Art. 121. Matar alguém: Pena - reclusão, de seis 
a vinte anos. (BRASIL, 1940) 

O Código Penal Brasileiro não se preocupou em tipificar a 

conduta parricida como diferenciada daquela prevista no art. 121, 

embora pese maior reprovação social contra o parricídio, evidente 

durante o processo em análise. A vontade de verdade que moveu o 

processo penal nos últimos séculos baseou-se, longamente, na 

revelação divina por meio do castigo corporal, sendo comum as 

                                                           
7
 A referência aos artigos dos textos Decreto-lei (1940) e (1941) será indicada pela 

abreviação “art.” [Nota do editor] 
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chamadas “ordálias” ou “juízo de Deus” – um tipo de prova judiciária 

usado para determinar a culpa ou a inocência do acusado por meio 

da participação de elementos da natureza e cujo resultado é 

interpretado como um juízo divino (como exemplo se tem os 

julgamentos em que atavam o acusado à fogueira, se escapasse ileso 

das chamas seria considerado inocente, pois a verdade divina havia 

se manifestado em seu favor). Assim, “o discurso verdadeiro era o 

discurso pronunciado por quem de direito e conforme o ritual 

requerido [...] chegou um dia em que a verdade se deslocou do ato 

ritualizado, eficaz e justo, de enunciação para o próprio enunciado” 

(FOUCAULT, 2012, p.14-5). 

No âmbito processual atual, a busca da verdade se dá por meio 

de um processo de reconstrução histórica dos fatos. No processo 

penal, a verdade que prevalece decorre do princípio da verdade real 

– ou princípio da verdade material ou da verdade substancial –, isto 

é, a busca da verdade no processo penal deverá refletir, o máximo 

possível, a realidade dos fatos trazidos a juízo. Decorre dizer que, no 

processo penal, a vontade de verdade não se atém somente às 

provas produzidas pelas partes, devendo ir além e esgotar os meios 

possíveis de produção de provas que reflitam a verdade real do 

processo. 

o discurso verdadeiro não é mais, com efeito, 
desde os gregos, aquele que responde ao desejo 
ou aquele que exerce o poder, na vontade de 
verdade, na vontade de dizer esse discurso 
verdadeiro, o que está em jogo, senão o desejo 
e o poder? O discurso verdadeiro, que a 
necessidade de sua forma liberta do desejo e 
liberta do poder, não pode reconhecer a 
vontade de verdade que o atravessa; e a 
vontade de verdade, essa que se impõe a nós há 
bastante tempo, é tal que a verdade que ela 
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quer não pode deixar de mascará-la. 
(FOUCAULT, 2012, p.19) 

Essa vontade de verdade se apoia, aqui, sobre um suporte 

institucional, sendo reforçada e reconduzida por um conjunto de 

práticas, exercendo “sobre os outros discursos [...] uma espécie de 

pressão e como que um poder de coerção”, de tal forma que, no 

âmbito penal, é como se “a própria palavra da lei não pudesse mais 

ser autorizada, em nossa sociedade, senão por um discurso de 

verdade” (FOUCAULT, 2012, p.17-8). 

Foucault faz um breve retrospecto das provas judiciárias 

quando é cometido um crime: desde os juramentos perante os 

deuses até o flagrante delito. Porém, como formar uma verdade após 

o cometimento de um crime quando não há mais um flagrante? 

Surge, nesse momento, a figura do inquérito, responsável por 

(re)construir uma verdade jurídica através da lei das metades – um 

jogo de duplos em que “o poder se manifesta, completa seu ciclo, 

mantém sua unidade graças a este jogo de pequenos fragmentos, 

separados uns dos outros, de um mesmo conjunto, de um único 

objeto, cuja configuração geral é a forma manifesta do poder” (2003, 

p.38). 

A vontade por verdade real no processo penal, fundamentada 

de forma inquisitorial, transcende até mesmo a confissão do réu. No 

processo penal medieval, era lícito se torturar o acusado para se 

obter confissões, sob a máxima in juri confessi pro judicates habetur, 

isto é, “os que confessam em juízo devem ser tidos como julgados”. 

Declarar alto e bom som e de maneira inteligível 
a verdade acerca de si próprio – isto é, confessar 
– foi durante muito tempo considerado no 
mundo ocidental quer como uma condição de 
redenção dos próprios pecados, quer como um 
item essencial da condenação dos pecadores. 
(FOUCAULT, 1993, p.204) 
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Isto decorre da presença de uma moral cristã, presente desde o 

“Não matarás” até a composição da argumentação jurídica, presente 

nas contrarrazões de apelação em que, para a Promotora de Justiça, 

“em verdade, o parricídio em análise assusta e confunde a quem quer 

que estude os autos. A intangibilidade de pai e mãe é universal. Não 

há lugar no mundo em que eles não sejam sagrados” (TJ, 2004, 

fl.216)8. A confissão, nos termos do Código de Processo Penal, 

constitui-se uma revelação livre e espontânea, sendo elemento para 

apreciação e convencimento do juiz, não sendo admitida a confissão 

ficta, isto é, o silêncio como confissão do delito. 

Art. 187 

O interrogatório será constituído de duas 
partes: sobre a pessoa do acusado e sobre os 
fatos. 

[...] 

Art. 190. Se confessar a autoria, será 
perguntado sobre os motivos e circunstâncias 
do fato e se outras pessoas concorreram para a 
infração, e quais sejam 

[...] 

Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos 
critérios adotados para os outros elementos de 
prova, e para a sua apreciação o juiz deverá 
confrontá-la com as demais provas do processo, 
verificando se entre ela e estas existe 
compatibilidade ou concordância. (BRASIL, 
1941) 

                                                           
8
 A referência ao texto: Ação Penal - Procedimento Ordinário – Homicídio nº 

0005589-73.2004.805.0274,  emitido pelo Tribunal da Justiça da Bahia será indicada 
pela “TJ” (Tribunal de Justiça), seguindo-se do ano (2004) e “fl./fls.” indicando a 
paginação. [Nota do editor] 
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No caso em tela, E.R.S confessou o assassinato de seu pai, 

apresentando as motivações que, ao seu ver, tornavam legítimo o 

assassínio do genitor: a relação violenta que o pai mantinha com a 

mãe, chegando a agredi-la; o abandono paterno para com os filhos; o 

tratamento que o pai dispensava em relação aos filhos e à mãe. Trata-

se de um caso em que a morte psicológica precede a morte física: os 

filhos matam o vínculo afetivo-emocional com o pai e assumem o 

lugar de provisão da família, exercendo um lugar antes interdito. 

Acreditamos então que, no processo penal, a verdade é 

construída nos próprios autos, discursivamente, através da fala dos 

sujeitos ali envolvidos, uma vez que são eles que apresentam 

formalmente os fatos, discutem as provas, contrariam o libelo 

acusatório, enfim, reconstroem a realidade de acordo com as 

finalidades almejadas. Nos debates entre acusação e defesa nos 

Tribunais do Júri se articulam mais intensamente e se batem as 

habilidades dos profissionais do Direito, envolvidos na tarefa de 

conduzir um corpo de jurados rumo a uma determinada decisão. 

A Constituição Federal estabelece que nos crimes dolosos 

contra a vida compete ao Tribunal do Júri – um tribunal presidido por 

um juiz, mas com jurados do povo que darão um veredicto soberano 

–, proceder o julgamento (art. 5º, XXXVIII). São considerados crimes 

dolosos contra a vida, conforme o Código Penal Brasileiro: o 

homicídio (art. 121); induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio 

(art. 122); infanticídio (art. 123) e o aborto (art. 124 a 128). O 

julgamento pelo Tribunal do Júri se constitui uma prática diferenciada 

de resolução do processo penal, uma vez que 

a atividade do tribunal (e não somente suas 
ações subordinadas) é a de produzir um objeto 
discursivo – o veredicto ou julgamento. O 
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objetivo de produzir um veredicto a ser 
enunciado pelo júri e registrado nos vários 
documentos é, então, realizado através de 
muitas e altamente estruturadas atividades 
discursivas, papéis e gêneros que dão uma 
forma familiar, reconhecível e regular a eventos 
típicos do tribunal e que restringem e 
direcionam o discurso que ocorre dentro e em 
torno do fórum judiciário. (BAZERMAN, 2005, 
p.132) 

Assim, nessa seara, acusação e defesa travam um embate 

discursivo em que é permitido apelar para a comoção dos populares 

que julgarão o caso. Dentro dos autos, vale utilizar-se dos 

testemunhos e provas para chocar e comover, tornando a atuação 

discursiva uma performance jurídica para a construção de uma 

verdade. A soberania do veredicto, não podendo este ser contrariado 

pelo juiz-presidente do julgamento, confere um lugar que responde à 

pergunta: “quem fala? Quem, no conjunto de todos os sujeitos 

falantes, tem boas razões para ter esta espécie de linguagem? Quem 

é seu titular?” (FOUCAULT, 2002, p.57). É a partir do Direito, das leis e 

da sociedade que esses juízes não togados receberão autorização 

para proferir o discurso de autoridade, os “lugares institucionais” 

(2002, p.58) da sua fala. 

Em 31 de maio de 2004, o Ministério Público do Estado da 

Bahia (MPE-BA) ofereceu denúncia em face de E.R.S. – um garçom, à 

época dos fatos menor de 21 anos – após o inquérito policial apurar 

que ele teria, no dia 08 de abril, assassinado seu pai com uma faca 

tipo “peixeira” enquanto este dormia. Consta ainda que, após o 

assassinato, E.R.S. retalhou o corpo do seu pai e tentou atear fogo, 

com o intuito de ocultar o cadáver posteriormente. Com fulcro nas 

alegações, o MPE-BA denunciou E.R.S. pelos crimes previstos no art. 

121, § 2º, I e IV – homicídio duplamente qualificado – em concurso 
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material com o art. 211 – ocultação de cadáver –, do Código Penal 

Brasileiro. 

O inquérito, essa forma de poder-saber (FOUCAULT, 2003), de 

um caso de parricídio nos permite verificar a construção de uma 

verdade por meio do discurso jurídico, partindo das materialidades 

de audiovisualidades presentes no processo criminal. O que se escuta 

e o que se vê a partir do processo é a manifestação dos discursos 

testemunhais (TJ, 2004, fls.59-61; 72-77; 84-86; 90-92; 96; 110-114), 

do interrogatório (2004, fls.43-45), em conjunto com o laudo pericial 

do crime (2004, fls.130-144). Assim, a verdade se manifesta ao longo 

de todo o processo, na busca de reconstituir a conduta criminosa. 

A verdade habita tudo e qualquer coisa [...] Isso 
quer dizer não apenas que a verdade habita 
toda a parte e que todo [instante] pode-se 
colocar a questão da verdade, mas quer dizer 
também que não há ninguém que seja 
exclusivamente qualificado para dizer a 
verdade; não há ninguém tampouco que, de 
saída, seja desqualificado para dizer a verdade, a 
partir do momento em que, é claro, se disponha 
dos instrumentos necessários para descobri-la, 
as categorias necessárias para pensá-la e a 
linguagem adequada para formulá-la em 
proposições. Digamos, para falar mais 
esquematicamente, que temos aí certa posição 
filosófica-científica da verdade que é ligada a 
certa tecnologia da construção ou da 
constatação em direito universal da verdade, 
uma tecnologia da verdade demonstrativa que, 
em suma, coincide com a prática científica. 
(FOUCAULT, 2006b, p.302) 

O crime ganha contornos novos a partir dos relatos de 

testemunhas que viram algo, do laudo pericial que reconstruirá o 
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instante do crime perdido no tempo e a confissão do réu vem, no 

processo, para cimentar a culpabilidade. Essas manifestações no 

processo físico – seja digital ou impresso – constituem materialidades 

de audiovisualidades: tudo aquilo capaz de “reatualizar um 

acontecimento passado” (FOUCAULT, 2003, p.88). As materialidades 

de audiovisualidades resgatam a imagem, o som e a situação perdida 

através, dentro do processo judicial, das provas; por meio delas é 

possível reconstruir a narrativa do crime que ora se perdeu, por meio 

do jogo de metades que se completam e nos permite obter uma 

verdade juridicamente perfeita – ilicitude, culpabilidade e tipicidade 

do delito. O jogo de duplos é um imperativo nos autos do processo, 

em obediência à existência do princípio do contraditório processual e 

do princípio da ampla defesa. São essas materialidades de 

audiovisualidades que permeiam todo o processo judicial e os 

argumentos da defesa e da acusação, nos convencendo plenamente 

de que “o novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua 

volta” (FOUCAULT, 2006a, p.26). 

Por meio das imagens presentes no laudo pericial se constrói 

um espaço enunciativo em que o não-aqui e o não-agora enunciam o 

aqui e agora, deslocando-nos para o momento do crime, criando um 

efeito de realidade dentro dos autos do processo. Tal aspecto 

enunciativo é que nos permite compreender um delito já consumado 

e momentaneamente perdido no espaço-tempo, e apreendê-lo nos 

autos, eternizando-o como vestígio. Essa realocação no espaço-

tempo é a manifestação das materialidades das audiovisualidades 

presentes em um processo judicial. São elas as responsáveis pelo 

dimensionamento e pela apreciação dos aspectos mais essenciais da 

ação criminal, servindo de recurso discursivo da acusação: as imagens 

são comumente veiculadas pela acusação repetidas vezes para a 

impressão da imagem do criminoso no pensamento dos jurados que 

analisarão o caso. 
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Tomar o próprio corpo como prova significa dizer que “o corpo, 

nesse sentido, é visto como um dispositivo para referenciar 

movimentos, atitudes, comportamentos para sabermos diferencia-los 

do que pode ser suspeito e criminoso daquilo que não é” (MILANEZ, 

2012, p.82). É o corpo que, antes tido por normal, agora, a partir do 

rompimento da norma, é visto como monstruoso (MILANEZ, 2011). 

No laudo pericial, além das fotos encontramos o relatório da perícia 

em que se lê: “segurem as lesões no corpo da vítima e o estado das 

coisas no quintal, apesar da falta de preservação do local, que o 

HOMICIDA inicialmente pretendeu esquartejar a vítima, colocar em 

sacos e muito provavelmente colocar em locais ermos [...]” (TJ, 2004, 

fl.132). A palavra “homicida” grafada em caixa alta no laudo 

datilografado do perito, denota uma repulsa social maior e a 

necessidade de gritar que o parricida é, de fato, um criminoso que 

merece ter sua sentença decretada como tal. 

O discurso jurídico não é apenas aquilo que é dito 

explicitamente nos autos do processo, mas sim a dispersão do sujeito 

e as suas descontinuidades em relação a si mesmo (FOUCAULT, 2002). 

A exaustão discursiva, condensada em 262 páginas de processo físico, 

se expande infinitamente nesta teia discursiva em que o próprio réu é 

testemunha do seu crime, em que o próprio corpo da vítima é 

tomado como elemento comprobatório da materialidade do delito. 

Por meio dessas modalidades enunciativas, dessas imagens que 

perpassam os autos e a construção da própria verdade compulsada 

na sentença, que a verdade jurídica adquire um status de algo 

verdadeiro, forjada a partir da sujeição das provas ao contraditório. 

O jogo de duplos é um imperativo nos autos do processo, em 

obediência à existência do princípio do contraditório processual e do 

princípio da ampla defesa. A discursividade jurídica consiste em expor 
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e contrapor os fatos alegados, através de uma performatividade 

jurídica, valendo-se de estratégias discursivas e audiovisuais para 

convencimento dos jurados. As materialidades das audiovisualidades 

são as responsáveis pelo dimensionamento e pela apreciação dos 

aspectos mais essenciais da ação criminal, servindo de recurso 

discursivo da acusação: as imagens são comumente veiculadas pela 

acusação repetidas vezes para a impressão da imagem do criminoso 

no pensamento dos jurados que analisarão o caso. E.R.S., após 

julgamento, foi considerado culpado pelos crimes de homicídio e 

ocultação de cadáver, sendo condenado, em segunda instância, a 16 

anos de reclusão e pagamento de 45 dias-multa. 

Dessas palavras entrelaçadas entre si dentro dos autos, pode-

se notar a complexa construção da verdade jurídica através da 

enunciação a partir do próprio corpo, afinal, “o corpo é o ponto zero 

do mundo, lá onde os caminhos e os espaços se cruzam” (FOUCAULT, 

2013, p.14). As materialidades das audiovisualidades, nesse aspecto, 

são expressões do forte apelo emocional das imagens periciais em 

todos os seus detalhes, reforçadas para gerar a visibilidade, a 

comoção e um juízo da tela discursiva que se pinta com o próprio 

sangue do pai morto. 

A construção discursiva que se materializará tanto nos 

testemunhos acerca da brutalidade, quanto nos pedidos da acusação 

constitui em trazer à tona o horror do esquartejamento, do 

parricídio: o horror de que o lugar do pai permaneça vazio e dos 

riscos que isso pode representar. Uma vez mais, debruçamo-nos 

sobre o corpo para lhe inquirir uma verdade: o corpo, esse ponto zero 

do mundo, que serve tanto para referenciar movimentos suspeitos, 

quanto para reconstruir um crime. O interrogatório de E.R.S serve 

como um instrumento que visa afastar a si mesmo das margens do 

parricídio, esse medo que ronda a todos, lançando aos seus juízes um 

questionamento: onde fica uma lei que estará além da lei? Onde ela 
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está, ninguém penetra impunemente. Diante do morto e das 

palavras, nada se apazigua... 
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Helen Cristine Alves Rocha (UFU/GPEA) 

Italo Calvino é um escritor que soube articular sua 

intelectualidade, seu conhecimento e sensibilidade para o detalhe, a 

leveza e a suavidade na escrita até mesmo utilizando-se de poucas 

palavras. Em seus ensaios, nota-se “uma linguagem de precisão e 

clareza, de um primeiro momento de súbita apreensão de 

singularidade” (PESSOA NETO, 1997, p.18). O próprio Calvino elabora, 

em uma de suas “lições americanas”, o conceito de leveza, que 

percebemos em grande parte de suas obras: “um certo modo de não 

pesar a mão, mesmo tratando de temas graves, e deixando o texto 

correr solto, como se caminhasse à revelia do autor” (PESSOA NETO, 

1997, p.19). É, sem dúvida, o que parecem buscar os romances 

fantásticos nas mãos de Italo Calvino, O visconde partido ao meio, O 

barão nas árvores e O cavaleiro inexistente, obras que o deixaram 

famoso internacionalmente. 

Calvino é considerado um autor que desenvolveu estratégias 

da estética pós-moderna, uma vez que em suas narrativas há o 

constante questionamento dos “sistemas centralizados, totalizados, 

hierarquizados e fechados” (Hutcheon, Apud GAMA-KHALIL, 2001, 

p.81). Desse modo, considerando-se que a literatura fantástica 

questiona a realidade por meio da tensão entre o insólito e o real 

prosaico, e que o espaço literário pode denunciar ideologias vigentes 

na sociedade, este artigo tem como objetivo analisar de que maneira 

o insólito se constrói e emerge em O visconde partido ao meio e O 

cavaleiro inexistente; e ainda investigar que efeitos ele desencadeia 

no espaço-corpo de seus protagonistas: o Visconde e o Cavaleiro, haja 
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vista que o corpo dessas personagens é o espaço de onde emerge e o 

lugar onde habita o insólito. É importante frisar que “Espaço-corpo” é 

o termo que utilizaremos para caracterizar o tema e o espaço que 

pretendemos analisar: o insólito no espaço do corpo do Visconde e 

do Cavaleiro. Tal expressão foi planteada por Gama-Khalil e Milanez 

(2013). 

Diante dessas considerações, é imprescindível destacar que a 

realização deste artigo se justifica pela ausência de trabalhos mais 

aprofundados sobre as duas obras de Italo Calvino, tendo em vista a 

sua relação com as práticas ideológicas vigentes na pós-

modernidade, já que a leitura pode revelar metaforicamente as 

práticas ideológicas do mundo real através da ficção, da renúncia do 

verossímil, como, por exemplo, a ideologia de um corpo perfeito. 

Justifica-se, também, pela tendência da narrativa fantástica, que é 

enredada de forma sugestiva, sub-repticiamente: poder levar o 

homem a conhecer a si e ao mundo que o rodeia, podendo, em boa 

parte, propiciar outro modo de olhar para sua realidade imediata. 

Além disso, são narrativas divertidas que mesclam aventura, leveza, 

humor e tratam da incompletude humana. 

Devemos considerar que o tempo e o espaço na literatura 

fantástica não são os do nosso cotidiano, ainda que tenham pontos 

de convergência com ele por intermédio da escrita plurissignificativa 

e metafórica. Segundo Gama-Khalil (2012), os acontecimentos 

literários se edificam através de uma localização que lhes dê suporte 

e sentido (o espaço), e potencializam o canal para o desdobramento 

múltiplo de sentidos. O próprio insólito trabalha com a convergência 

de espaços díspares e dispersos. Para Furtado (1980), o espaço 

construído pela literatura fantástica, na qual temos o insólito como 

elemento principal, é, por essência, híbrido. Por consequência, 
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Gama-Khalil (2012) ressalta que algumas noções da teoria literária 

tradicional, como espaço físico e social, são insuficientes para 

caracterizar essa hibridez do espaço insólito e, à vista disso, 

tomaremos como base, para a análise de O visconde partido ao meio 

e O cavaleiro inexistente, as noções de atopia, utopia e heterotopia, 

de Michel Foucault e as de espaço liso e estriado, de Gilles Deleuze e 

Félix Guattari. 

Para Foucault (2006, p.411), a época atual seria talvez a época 

do espaço, do simultâneo, da justaposição. Para ele, o espaço no qual 

vivemos é aquele que se liga a todos os outros, contradizendo os 

posicionamentos: as utopias, heterotopias e atopias. As utopias são 

posicionamentos que não têm lugar real, no mundo real. “São 

posicionamentos que mantêm com o espaço real da sociedade uma 

relação geral de analogia direta ou inversa. É a própria sociedade 

aperfeiçoada ou é o inverso da sociedade” (FOUCAULT, 2006, p.414-

415). Porém, são espaços fundamentalmente irreais. As utopias são 

os sonhos de uma sociedade aprimorada, ou seu inverso. Elas estão 

em constante relação com a realidade e propõem espaços irreais. Por 

outro lado, há em qualquer cultura e civilização os lugares reais, 

efetivos: as heterotopias, lugares que são 

delineados na própria instituição da sociedade, 
e que são espécies […] de utopias efetivamente 
realizadas nas quais os posicionamentos reais, 
todos os outros posicionamentos reais que se 
podem encontrar no interior da cultura estão ao 
mesmo tempo representados, contestados e 
invertidos, espécies de lugares que estão fora de 
todos os lugares, embora eles sejam 
efetivamente localizáveis. (FOUCAULT, 2006, 
p.415) 

A heterotopia é representada por esses lugares que são 

absolutamente diferentes de todos os posicionamentos que eles 
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refletem e dos quais falam. Por mais que sejam localizáveis, esses 

lugares estão fora do que se imaginou que seriam, mesmo porque 

são vistos como uma criação subjetiva, do imaginário. Entre as 

utopias e esses posicionamentos absolutamente outros, as 

heterotopias, haveria as atopias: uma espécie de experiência 

mediana. A atopia está entre o real e o imaginário: a ficção, por 

exemplo. É como se o que criássemos nunca fosse igual ao que 

sonhamos colocar em prática. 

Na obra O visconde partido ao meio, Medardo di Terralba vai 

para o campo de batalha combater junto aos Cristãos. Ele alistou-se 

no exército a fim de agradar alguns duques que também ajudavam na 

guerra, e não por ser sua obrigação. Além de gostar de realidades 

longínquas e diferentes, Medardo gostava de participar delas. 

Durante a batalha, essa personagem, com outros valentes, lançou-se 

até o alcance das baterias inimigas. É neste momento que algo 

extraordinário acontece: 

Dois artilheiros turcos faziam circular um canhão 
com rodas. […] 

– Agora chego lá e tomo conta deles. 

Entusiasta e inexperiente, não sabia que só 
podemos nos aproximar de canhões 
lateralmente ou do lado da culatra. Saltou na 
frente da boca de fogo, de espada em punho, e 
imaginava assustar os dois astrônomos. Ao 
contrário, mandaram-lhe um canhonaço em 
pleno peito. Medardo di Terralba saltou pelos 
ares. (CALVINO, 2011, p.19) 

O Visconde não pensou nas consequências de estar na frente 

da boca de um canhão, pois não tinha experiência com guerras e 

estava muito fervoroso e empenhado a destruir os guerrilheiros 

daquela máquina. Até o momento os fatos relatados eram bastante 
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cômicos, mas agora estamos diante de um acontecimento que nos 

deixa inquietos, extasiados: a bala de canhão atingiu Medardo di 

Terralba em cheio e ele saltou pelos ares. À noite, período de trégua, 

duas carroças recolheram os corpos dos cristãos pelo campo de 

batalha. No hospital militar, erguido o lençol, 

o corpo do visconde mostrou-se terrivelmente 
mutilado. Faltava-lhe um braço e uma perna, e 
não só, tudo o que havia de tórax e abdômen 
entre aquele braço e aquela perna, fora 
arrancado, pulverizado pelo canhonaço recebido 
em cheio. Da cabeça sobravam um olho, uma 
orelha, uma bochecha, meio nariz, meia boca, 
meio queixo e meia testa: da outra metade só 
restava um mingau. […] 

“Uh, que maravilha de caso!” […] Costuraram, 
adaptaram, amassaram: sabe-se lá o que 
fizeram. O resultado foi que no dia seguinte 
meu tio abriu o único olho, a meia-boca, dilatou 
a narina e respirou. A dura fibra dos Terralba 
resistira. Agora estava vivo e partido ao meio. 
(CALVINO, 2011, p.20-21) 

Nota-se que, ao ser partido ao meio, o espaço-corpo do 

Visconde passa a ser o que configura o espaço do insólito dentro da 

obra de Calvino. O insólito por si só provoca surpresa no leitor. Não 

conseguimos raciocinar como um ser viveria pela metade: como ele 

se sustentaria em pé, comeria; como faria suas necessidades diárias. 

Por isso, as outras personagens que convivem com esse ser insólito, e 

provavelmente os leitores da narrativa, experimentam a sensação de 

desorientação. Calvino, através de seu protagonista, faz 

questionamentos sobre os aspectos da realidade e do próprio “eu”, 

sobre coisas que a razão não consegue explicar – talvez ele quisesse 

mostrar, com o Visconde, que aspiramos a uma integralidade utópica, 

porque a sociedade nos mutila a todo instante. 
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O espaço que Calvino utiliza para criar o insólito e fazê-lo surgir 

em meio a uma situação comum da narrativa, é o do corpo. O 

Visconde consegue algo impossível: viver fora da materialidade 

indivisível de seu corpo. Não podemos viver fora dessa materialidade, 

porque “a materialização do corpo é que garante não raras vezes, a 

volaticidade da alma” (BORGES; JÚNIOR, 2013, p.7). As metades do 

Visconde estavam separadas, não estavam em ordem. Destarte, o 

espaço liso e o estriado também são fundamentais para caracterizar 

esses espaços insólitos e intrínsecos à realidade. Ambos não são da 

mesma natureza. “O espaço liso não pára de ser traduzido, 

transvertido num espaço estriado; o espaço estriado é 

constantemente revertido, devolvido a um espaço liso” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1997, p.180). 

O liso é aquele espaço aberto, infinito, não tem pontos de 

diferenças; não estabelece fixos e móveis e distribui uma variação 

contínua. Ele vai se ajustando a um espaço que engloba o todo, 

aberto a todas as direções e prolongável em todos os sentidos, não 

há um centro e nem um motivo de base, pois ele ajusta coisas 

variáveis, não tem um modelo definitivo. Para Deleuze e Guattari 

(1997), pode ser relacionado a uma coleção amorfa de pedaços 

justapostos, cuja junção pode ser feita de infinitas maneiras. O 

espaço-corpo do Visconde sofreu modificações e passou a ser liso: 

uma metade de corpo que age como um humano “inteiro”. Antes 

tínhamos um Visconde inteiro, um espaço estriado e muito bem 

delimitado. 

Na parte esquerda do corpo do Visconde não temos distinção 

alguma, pois ela está aberta, é um espaço liso. Ele mostra o absoluto 

da passagem, a instabilidade e, portanto, o espaço-corpo de Medardo 

não está delimitado, mas pode transformar-se novamente. Alisa-se 

ao perder a forma natural – ter os dois lados unidos –, mas depois 

estria-se, já que a metade do corpo passa a ser ou funcionar como 

um corpo inteiro. Cada parte de Medardo faz a outra em sua 
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heterogeneidade. Há nas metades dele uma circulação de 

intensidades: um não é o outro, mas há uma transferência de um no 

outro que permite a diferenciação de suas partes. No estriado, por 

sua vez, há uma separação das coisas, um fechamento de espaço. O 

espaço estriado ganha formas continuamente. Por isso, o corpo do 

Visconde passou a ser estriado depois de ter sido dividido ao meio: 

ele ganhou outra forma de existir. Quando pensamos na costura da 

rasgadura que a bala de canhão provocou na personagem, pensamos 

em um estriamento de sua metade. Cada parte do Visconde é um 

espaço estriado. 

Todo encapuzado, com a parte direita torta para trás e apoiado 

em uma muleta, o Visconde tinha sua outra parte, a esquerda, 

invisível. “O manto de meu tio ondulou e o vento o inflou, 

estendendo-o como uma vela, e poderíamos dizer que lhe 

atravessava o corpo, ou melhor, que tal corpo nem existia, e o manto 

estava vazio como o de um fantasma” (CALVINO, 2011, p.22-23). 

Sentindo uma espécie de medo, todos ficaram mudos olhando aquela 

figura extraordinária e viva. O espaço-corpo do Visconde se mostra 

heterogêneo: ele aderiu a “um mastro de bandeira e o mastro era o 

ombro, o braço, o flanco, a perna, tudo o que dele se apoiava na 

muleta: e o resto não existia” (2011, p.23). A parte esquerda é um 

espaço liso, porque é um espaço do todo e que pode juntar-se a 

qualquer coisa. Diante de seres extraordinários como o Visconde, as 

outras personagens e nós, leitores, provavelmente reagimos 

perplexos, surpresos e reflexivos. Não obstante, temos um espaço 

bastante heterotópico: um olho; uma perna; um braço; uma orelha. 

Enquanto sua parte direita estava intacta, em sua parte esquerda 

havia apenas uma rasgadura estraçalhada. 

Cada costura, adaptação, amasso, é um espaço estriado e 

heterotópico. Também o único olho, o meio nariz, a meia boca, o 

mastro, a única perna. Os médicos ficaram empolgados com aquele 

caso raro e esquisito. Eles até acreditaram que ele não sobreviveria, 
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mas acabaram costurando, remendando aquela meia parte de um 

corpo. No dia seguinte, o Visconde estava vivo e partido ao meio. 

Esse acontecimento insólito pode gerar ao mesmo tempo um 

sentimento de inquietação e de risos no leitor. A partir do remendo 

que fizeram naquela carcaça de corpo, conseguiram construir um 

espaço passível de movimentação, um espaço estriado, ou seja, 

objetivo e metrificado. 

O Visconde, por onde passava, deixava objetos, animais, 

plantas cortadas ao meio e, por isso, todos sabiam que havia passado 

por ali. Ele cortava as coisas segundo a linha de seu corpo: deixando 

somente a parte direita. “– Só voltou a metade malvada de Medardo. 

Quem sabe o que acontecerá durante o processo” (CALVINO, 2011, 

p.28). Daí em diante, o Visconde passou a ser visto como uma meia 

parte humana completamente maléfica. Os bandidos, os caçadores 

ilegais e até os guardas (por não saberem prevenir os crimes dos 

caçadores), eram condenados à forca, pois quando os bandidos eram 

pessoas dali mesmo, Medardo os julgava. Antes de ser partido ao 

meio, nada é relatado sobre sua personalidade, mas, quando isso 

ocorre, sabemos que pelo menos uma metade, “a metade que agora 

representava o corpo inteiro”, é má. Para diferenciar as duas metades 

e criar o máximo de contraste, Calvino cria uma personagem 

explicitamente cindida, cujo corpo divide-se em dois para engendrar 

uma ambivalência: uma metade boa e outra má. As outras 

personagens tinham muito medo de, sequer, encontrarem-se com 

Medardo. Essa meia parte era injusta, desumana e cruel. A 

duplicação do Visconde revelou uma parte de seu caráter que ainda 

lhe era estranha, revelou sua parte insuportável. 

No decorrer da trama, algo de muito estranho começa a 

acontecer novamente: “agora podiam ser vistas no céu andorinhas 

com as patas enfaixadas e amarradas com gravetos de apoio ou com 

as asas coladas”. (2011, p.67-68) Era a outra metade do Visconde que 

agora entrava em cena. Esta, em oposição à outra: completa e 
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demasiadamente boa. Duas metades utópicas, uma boa e outra má 

que precisam uma da outra e, unidas, formam a heterotopia. As 

pessoas não sabiam que a outra metade havia retornado e, por isso, 

estavam confusas sobre a natureza “dupla” de Medardo. Cada uma 

de suas metades foi tratada por pessoas diferentes e elas acabaram 

ficando com personalidades distintas. Um “desdobramento tem 

assim, muitas vezes, um benéfico poder revelador para o indivíduo, 

que reconhece e identifica, na semelhança do duplo, aspectos então 

desconhecidos do seu caráter” (FRANÇA, 2009, p.8). A identidade do 

Visconde transformou-se quando ele foi atingido pela bala de 

canhão. Antes, supõe-se que ele era uma mistura de bondade com 

maldade, mas depois de ser partido ao meio sua identidade 

essencializou-se e ficou em extremos. 

Assim como o Visconde, há em nós identidades contraditórias, 

heterotopias e, por isso, nossas identificações estão sendo 

continuamente deslocadas, em função das várias identificações que 

formam o sujeito “rizomático” de nossa época. O sujeito pós-

moderno é concebido “como não tendo uma identidade fixa, 

essencial ou permanente. A identidade torna-se uma ‘celebração 

móvel’: formada, transformada continuamente em relação às formas 

pelas quais somos representados ou interpelados” (HALL, 2006, p.2) 

pelos sistemas culturais que nos rodeiam. 

Ao ser partido ao meio, Medardo di Terralba passa a ter um 

espaço-corpo heterotópico, utópico e liso. O movimento da 

personagem, assim como o do espaço liso, não é simétrico: uma 

parte mostra sua personalidade nas plantas e nos animais, por 

exemplo, quando os parte ao meio e a outra é reconhecida quando 

prega a moral e dá presentes aos pobres, por exemplo. A própria 

identidade se dá por heterotopia, pela alteridade. A identidade do 

Visconde passou a ser uma dicotomia entre o bem e o mal contendo 

um ponto comum: suas metades se tornaram desagradáveis e 

intragáveis no meio em que viviam. Depois de voltar para Terralba, a 
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metade boa do Visconde conta para Pamela, moça por quem vai se 

apaixonar, a verdadeira história do que acontecera na guerra: ele fora 

dividido em duas metades; uma foi encontrara pelos catadores de 

feridos do exército e a outra foi encontrada por eremitas. A partir da 

chegada do Bom, a vida em Terralba ficou bastante diferente: a parte 

boa ajudava os pobres, os velhos e a todos que precisassem. No 

entanto, ela também era insuportável, porque pregava a moral, se 

intrometia nos negócios e fazia sermões. 

Vivemos no interior de um conjunto de relações que definem 

posicionamentos irredutíveis uns aos outros e absolutamente 

impossíveis de serem sobrepostos. As partes do Visconde não podem 

ser sobrepostas, mas agregadas. Seu espaço-corpo define um 

conjunto de relações que impõem uma realidade heterogênea: uma 

parte age de maneira completamente diferente da outra. São 

diferentes posicionamentos que possuem um conjunto de relações 

que definem o caráter do Visconde e seu lugar na sociedade. São 

posicionamentos que constroem heterotopias. 

Ao final da narrativa, ambos decidem se casar com Pâmela e 

marcam um duelo. No dia do duelo, cada golpe dado pelo Visconde 

era contra a parte que faltava no seu próprio corpo. A aversão ao 

“outro”, “produzida pelo duplo antagônico, possui uma força ainda 

mais terrível: o mal aqui é identificado não com o que é radicalmente 

diferente, mas com algo que mantém com o sujeito uma estranha 

familiaridade” (FRANÇA, 2009, p.8). O Visconde tinha em seu duplo 

um inimigo que deveria ser eliminado, e que, contudo, era ele 

mesmo. Em um momento de tensão e suspense da narrativa, temos o 

desfecho final da história: ambos estavam caídos no chão e 

ensanguentados, “as estocadas de um e do outro tinham rompido de 

novo todas as veias e reaberto as feridas que os tinham dividido, em 

suas duas fatias. Agora jaziam revirados, e os sangues que já tinham 

sido um só voltavam a misturar-se pelo prado” (CALVINO, 2011, p.93). 
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Vemos que o sangue de ambas as partes do Visconde estão se 

misturando novamente: o espaço heterotópico com o utópico. O 

doutor que morava na cidade vendou ambas as partes juntas e levou-

as para o castelo, tendo o cuidado de combinar todas as vísceras e 

artérias de cada parte. Ele estava estriando o corpo do Visconde ao 

costurá-lo e colocar curativos que uniria ambas as partes 

intimamente. O espaço liso é aquele de combinações: então, temos 

novamente o espaço liso de Medardo em um mesmo espaço-corpo. 

Depois de alguns dias em coma, sendo velado e com uma linha 

vermelha, estriada, que atravessava todo o seu corpo, mexeu-se e era 

visível o sangue correndo pelo seu corpo, passando de uma parte a 

outra. Por fim, Medardo abriu os olhos e os lábios. “De início, tinha a 

expressão transtornada: um olho estava contraído e o outro 

suplicante, a testa enrugada e serena, um canto da boca sorria e o 

outro rangia os dentes. Pouco a pouco, foi ficando simétrico” 

(CALVINO, 2011, p.94). O liso é a passagem do sangue por ambas as 

partes do corpo do Visconde, tornando-o um espaço estriado, 

sedimentado, ordenado, quando o faz ganhar uma nova forma. 

Insolitamente, o Visconde estava vivo e unido ao meio. Agora ele é 

uma pessoa “inteira”, uma mistura de sentimentos e pensamentos 

sempre incompletos, mas não extremistas. 

Narrado também em terceira pessoa, logo no início da obra O 

cavaleiro inexistente somos colocados novamente em uma situação 

de guerra. Em uma tarde de muito calor, Carlos Magno, imperador 

germânico, está revistando os paladinos, ou seja, os cavaleiros que o 

acompanhavam durante os combates e que eram os que mais se 

distinguiam pela sua bravura. Quando o imperador chega ao último 

paladino da fila, Agilulfo, algo inesperado acontece. 

– Falo com o senhor, ei, paladino! – insistiu 
Carlos Magno. – Como é que não mostra o rosto 
para o seu rei? 
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A voz saiu límpida da barbela.  

– Porque não existo, sire. 

– Faltava esta! – exclamou o imperador. – Agora 
temos na tropa até um cavaleiro que não existe! 
Deixe-nos ver melhor. 

Agilulfo pareceu hesitar um momento, depois 
com mão firme e lenta ergueu a viseira. Vazio o 
elmo. Na armadura branca com penacho 
iridescente não havia ninguém. (CALVINO, 2005, 
p.9-10) 

Esse paladino possuía a armadura mais bonita, limpa e perfeita 

de todo o acampamento dos cristãos. Mas não era só isso que ele 

tinha de diferente dos outros soldados: seu elmo está vazio. Ao 

lermos que o elmo está vazio, surge em nós uma espécie de 

sentimento inquietante pela transgressão que provoca o fantástico. 

Agilulfo é o vazio, é feito de ar, daquilo que não podemos ver nem 

tocar. O vazio de seu corpo é leve, o que pesa em Agilulfo é a 

linguagem, aquilo que lhe dá espessura e concreção das coisas. Além 

do mais, o humor nessa obra do autor é o cômico que perdeu peso 

corpóreo. O insólito é uma transgressão da realidade, pois os 

fenômenos sobrenaturais não entram no domínio de nenhuma 

ordem pré-estabelecida, mas são vistos como acontecimentos 

ambíguos, podendo ser reais ou não. É importante salientar que, 

mesmo a narrativa em análise sendo maravilhosa, as imagens que ela 

faz surgir, por meio de um discurso polissêmico, geram em nós, 

leitores, uma espécie de reflexão sobre os valores que temos 

enraizados, sobre nossa existência. Agilulfo é perceptível, acessível, 

mas não conseguimos explicá-lo e de fato não devemos, já que fazem 

parte de um mundo ficcional que não precisa de explicação: o 

maravilhoso. 
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Podemos ver que qualquer elemento que o compõe vive em 

relação ao outro, cada um é visto como ocupante de um lugar que vai 

significá-lo e estabilizá-lo. Seu espaço-corpo é infinito e o que lhe dá 

movimento e vida visível é sua armadura branca com penacho 

iridescente. O próprio vazio é um espaço, a invisibilidade faz com que 

ele exista. Agilulfo é obsessivo e, por isso, gosta e ordena que tudo 

esteja limpo e organizado. Ele é satisfeito com seu estado de 

invisibilidade já que não sente nenhuma das necessidades e angústias 

humanas: não sente amor nem dor, não fica doente. Enfim, tem seu 

espaço-corpo liso, em conexão com outros lugares: a armadura que o 

faz viver e ser visível; seu cavalo; o elmo; os insetos que o 

atravessam. Agilulfo carrega a carga de indefinição própria do 

insólito. 

Vivemos em um mundo que impõe costumes e formas de ser. 

Não conseguimos fugir das regras preestabelecidas pelos discursos da 

moda, do cinema, dos artistas. Não temos mais individualidade, ela 

nos é negada e reduzida a vários comportamentos. Sempre fomos 

sujeitos com múltiplas identidades. Agilulfo representa a perda de um 

sentido de si, a perda total, a falta de individualidade. Sua identidade 

é totalmente perdida quando ele tira a sua armadura branca. Temos o 

modo de agir do Cavaleiro, mas sua identidade não parece ser fixa, 

porque ele não existe, é fluido, é vazio, é liso e, por isso, pode ser 

constituído pelo fora. Assim como a nossa identidade, a sua é 

construída por discursos que não são os seus, mas que o tornam um 

cavaleiro de renome. 

Agilulfo é visto de várias formas pelas pessoas com quem 

convive: a personagem Carlos Magnos está interessada em sua boa 

forma; Bradamente o deseja incansavelmente; os outros paladinos 

veem sua figura como intrometida, mandona e perfeccionista; 

Rambaldo o tem como o único ser que o compreende e o escuta, um 

modelo de soldado. Identidades plurais, heterotópicas, que habitam 

um espaço vazio. Identificações que têm o caráter provisório, porque 
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estão em constante devir. Destarte, a identidade estaria vinculada à 

ideia de reconhecimento e diálogo. Agora não é mais a divisão do 

homem, mas o seu vazio ou sua conexão com o todo, não sabendo 

identificar a si próprio. Essa personagem não pode ser diferenciada 

da matéria que a molda. Ela conjuga fluxos desterritorializados: não 

tem território; sua essência é invisível e pode adequar-se a qualquer 

coisa. Agilulfo tem seu espaço-corpo heterogêneo e liso, pois se 

desdobra na armadura que o faz viver e ser visível. Vivemos em uma 

realidade heterogênea. Um espaço que tem a propriedade de estar 

em relação com todos os outros posicionamentos. O espaço-corpo de 

Agilulfo está em relação aos espaços-corpos dos outros paladinos e 

também ao vento, aos insetos, à armadura e a todos os espaços por 

onde ele passa. 

Agilulfo distribuía punições, inspecionava todos os turnos, 

redistribuía as tarefas explicando minuciosamente a cada um como 

deveriam ser executadas e ainda pedia para que repetissem tudo que 

dissera para confirmar se haviam entendido perfeitamente bem. 

Além disso, ele contestava com discriminação e exatidão as faltas de 

cada um, dando sempre as punições que considerava devidas. O 

espaço-corpo de Agilulfo tem uma forma de ser que é feita com 

elementos distintos, heterogêneros, os quais proporcionam sua 

existência material. Temos um Cavaleiro perfeito, mas que não tem 

amigos nem ninguém para dividir os momentos de glória de sua vida. 

Ser inexistente é ser nulo, é ser irreal, é não ter valor nem 

importância; é ser inacessível. Diferentemente de ser invisível, pois 

sabemos que há algo na invisibilidade, visto que ela apenas não 

corresponde a uma realidade sensível. Agilulfo não existe, ele é o 

vazio. Seu elmo existe, é perceptível. O elmo e a armadura 

representam seu espaço estriado, já que eles metrificam seu corpo 

inexistente. 

O corpo hoje não pode envelhecer: “deve passar por uma 

revisão diária, deve mostrar-se forte e belo, o que faz encherem as 
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academias ou incharem os pacientes como resultados das cirurgias 

plásticas” (MENDES, 2013, p.68). As pessoas estão em busca de um 

corpo como o de Agilulfo: inexistente, não sente dor, nem fome, não 

tem conflitos psíquicos, cabelo branco, gordura localizada, ruga ou 

flacidez. Ele e seu espaço-corpo são uma utopia: não têm lugar no 

mundo real. Ao mesmo tempo é um lugar sem lugar, a atopia, pois é 

um corpo em potência, mostra a inexistência e a possível existência 

ao mesmo tempo. Agilulfo é o sonho da perfeição, da satisfação 

humana, do corpo perfeito, saudável e imortal. Seu espaço-corpo é 

insólito, uma utopia até mesmo na narrativa. 

Agilulfo sabia o que lhe apetecia fazer ali no exército e 

executava tudo com muita perfeição. Esse protagonista não se 

preocupa em ter um corpo esbelto ou mesmo uma saúde perfeita, 

pois ele representa a própria perfeição e a autossuficiência. O 

Cavaleiro Inexistente está em um lugar possível, no livro de Calvino, 

portanto, ele é um ser sobrenatural e utópico. Ele é imaginário e 

irreal, ao mesmo tempo em que reflete algo real: é semelhante a um 

paladino de nosso mundo habitual. Lemos um livro real, heterotopia, 

e nossos olhos se deparam com algo extraordinário, o Cavaleiro, o 

qual acaba por ocupar um lugar em nossa vida ao olharmos para 

nossa realidade que está sendo trabalhada de forma invertida e 

podermos significá-la melhor. Uma leitura de nosso espaço real que é 

uma espécie de contestação simultaneamente mítica e real desse 

espaço, como nos lembrou Foucault (2006, p.416). 

As heterotopias têm a função de criar um espaço de ilusão: o 

Cavaleiro Inexistente, o qual denuncia o espaço real como mais 

ilusório ainda, o homem e os posicionamentos no interior do qual a 

vida humana é compartimentalizada. Agilulfo é criado como um ser 

real, tão perfeito, tão meticuloso, tão bem-arrumado quanto o nosso 

espaço é desorganizado, mal disposto e confuso. Uma heterotopia de 

compensação. É fechado por estar dentro da armadura branca, por 

ter a invisibilidade como elemento que o compõe, mas é liso por não 
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ter distinção alguma em seu espaço-corpo. Não tem centro, nem 

direito, nem avesso. Embora ele seja ajustado a um espaço que 

engloba o todo, ele é também liso porque não tem um centro e nem 

um motivo de base. 

A inexistência representa a liberdade, a impunidade, mas esse 

“poder” de não existir também tem o seu lado triste: Agilulfo só 

existia e era visto por usar uma armadura branca, ou seja, para existir 

ele dependia de algo externo a ele. “– E por que não pega sarna? – E 

onde quer que a pegue se não tem nenhum lugar disponível? Ele é 

um cavaleiro que não existe... – Mas como não existe? Eu o vi! Era de 

verdade! – O que viu? Ferragem... É alguém que existe sem existir, 

entende, aprendiz?” (CALVINO, 2005, p.18). Esse é o paradoxo do 

Cavaleiro: Agilulfo só existe porque não existe visivelmente. “O jovem 

Rambaldo jamais teria imaginado que as aparências pudessem 

revelar-se tão enganadoras” (2005, p.18). Por ver a armadura branca 

mover-se e falar, essa personagem pensava que Agilulfo existisse de 

fato, que ele fosse um paladino com materialidade corpórea como 

qualquer outro, mas estava enganada. Na passagem, Calvino utiliza 

um ditado popular para mostrar um antagonismo: que nem sempre 

as pessoas são o que aparentam ser. 

O corpo de Agilulfo é um espaço de afeto, de percepção, mais 

do que de propriedades. Sua voz é o que lhe dá visibilidade de dentro 

do elmo vazio. “– Eu sou – a voz emergia metálica do interior do elmo 

fechado, como se fosse não uma garganta, mas a própria chapa da 

armadura a vibrar, e com um leve eco – Agilulfo” (CALVINO, 2005, 

p.9). É como se o elmo falasse e movesse sozinho: um autômato. 

Como não dormia, passeava pelo acampamento à noite e observava 

os outros paladinos dormindo. “A armadura, testemunho de seu grau 

e nome, das façanhas executadas, da potência e do valor, ei-la 

reduzida a um invólucro, a uma ferragem vazia. […] possuidor da 

armadura mais linda e imaculada de todo o campo, dele inseparável” 

(2005, p.13). Os indivíduos em sociedade são entendidos em seu 
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nível mais concreto, nas roupas, no discurso e no comportamento. A 

aparência é associada ao caráter, à personalidade de uma pessoa. Por 

isso, a armadura branca de Agilulfo mostra sua virtude, seu grau e 

nome. É aquilo que fala sobre ele e sobre o seu modo de ser. Mostra 

sua liberdade, frieza, vazio e impessoalidade. Também o branco é 

uma cor associada ao frio e à limpeza. Agilulfo gosta de tudo limpo e 

muito organizado. Não tem nada que o condene a algum erro. Era tão 

obsessivo, perfeccionista, que sofria por tudo que era mal feito ou 

que estava “fora do lugar”. Ou seja, é o liso, inexistente, que procura 

estriar tudo ao seu redor. 

Agilulfo não era do tipo carinhoso, amigável, mas diante de 

algum paladino que estava sofrendo por motivos de perda ou 

qualquer outra coisa que os seres humanos sofrem em sua vida finita 

e limitada, isso lhe dava uma calma e segurança perfeitas, dado que 

sua inexistência o tornava imune aos sobressaltos, angústias e 

sofrimentos humanos. Seu corpo inexistente era ímpar, em relação a 

todos os outros corpos. E mais, isso o faz tomar uma atitude superior 

e protetora. “– É muito simples, jovem – disse Agilulfo, e agora 

também na sua voz havia certo calor; o calor de quem, conhecendo 

as minúcias de regulamentos e normas, aprecia demonstrar a própria 

competência e igualmente questionar a falta de preparo dos outros” 

(CALVINO, 2005, p.16). 

Essa personagem age como qualquer outro paladino que 

come, bebe e dorme. Ela se comporta como um ser existente, só que 

ao invés de comer, beber ou dormir, ela mexe a comida, mistura os 

vinhos e passa as noites em claro. Trata-se, pois, de um teatro, uma 

encenação, que tem por objetivo a inserção nesse mundo que não é 

o dela: experimenta o ritual de alimentação como se seu corpo fosse 

capaz de adequar-se a ele. Encena uma possibilidade de existência. 

Agilulfo é a presença mais sólida do exército francês: os olhos de 

Rambaldo procuravam algo, “era a armadura branca de Agilulfo que 

ele esperava reencontrar, talvez porque sua aparição teria tornado 
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mais concreto o resto do exército, ou então porque a presença mais 

sólida com que ele se deparara havia sido justamente a do cavaleiro 

inexistente” (CALVINO, 2005, p.20). 

Temos, nesse trecho, a junção da ironia ao paradoxo: o 

Cavaleiro que não existia era a presença mais sólida do grupo. E o riso 

provavelmente acompanha a leitura desse paradoxo. Agilulfo é um 

ser atópico por natureza: sua inexistência precisava estar atrelada ao 

existente para que ele se sentisse vivo. Diante do corpo dos 

paladinos, vemos a constatação de Agilulfo: uma perturbação entre a 

inveja e o orgulho. Ele sente um ar de superioridade e desdém pela 

materialidade tão banal dos homens, com corpos tão semelhantes 

uns aos outros. Corpos finitos, sujeitos a amassaduras, doenças e 

barulhos. O que fala sobre eles é apenas seus lugares no exército 

francês, suas glórias, a armadura que usam, e não seus corpos 

humanos. A armadura de Agilulfo não, ela testemunha suas façanhas, 

sua importância, sua potência, sua própria existência e lugar no 

mundo. Novamente, tem-se o paradoxo e a ironia. O sério / trágico e 

o risível/cômico permeiam a trajetória do Cavaleiro contada por uma 

freira. 

Refutando as histórias contadas por paladinos que combatiam 

com ele, pois era tão perfeito que nunca mentia, o desejo de Agilulfo 

era colocar seus colegas no mesmo patamar que ele: no vazio. Não 

satisfeito com as objeções de Agilulfo, um cavaleiro, Torrismundo da 

Cornualha, contestou um dos títulos que ele possuía: o salvamento 

de uma donzela, a qual Torrismundo afirmou ser sua mãe. Por isso, 

Agilulfo vai buscar a prova sobre a veracidade de seus títulos. Quando 

ele resgata a donzela que salvou, volta para as terras cristãs e a deixa 

em uma caverna. Porém, Torrismundo a encontra e deita-se com ela. 

Quando os outros paladinos chegam, encontram os dois juntos. 

Agilulfo sai esporeando o cavalo, pensando que perdera todos os 

seus títulos. Além de ser inexistente, não tinha mais nome: aquilo 

que também lhe dava vida e falava sobre ele. Agora, a armadura está 
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esvaziada de Agilulfo, que se dissolveu na imensidão do espaço. No 

entanto, ele não ouviu a explicação da donzela: que era mãe adotiva 

de Torrismundo e nunca havia se deitado com nenhum homem. 

Agilulfo conseguiu provar a veracidade e a importância da 

heterogeneidade dos títulos que possuía, mas nunca saberia disso, e, 

se soube, nós não somos informados. Carlos Magno pediu para um 

cavaleiro ir avisá-lo. Rambaldo chamou por seu nome, bateu atalho 

por atalho do bosque, mas encontrou apenas a sua armadura branca 

espalhada pelo chão. Um fim trágico: 

Aos pés de um carvalho, espalhados pelo chão, 
havia um elmo virado com penacho cor de íris, 
uma couraça branca, coxotes braceletes 
manopla, enfim, todos os pedações da 
armadura de Agilulfo, alguns arrumados como 
se houvesse a intenção de formar uma pirâmide 
ordenada, outros enrolados no solo 
confusamente. Amarrado na alça da espada, 
havia um bilhete: “Deixo esta armadura ao 
cavaleiro Rambaldo de Rossiglioni”. Embaixo 
via-se um rabisco, como de uma assinatura 
iniciada e logo interropida. (CALVINO, 2005, 
p.108) 

Percebemos que aquilo que dava vida a Agilulfo e falava sobre 

seu passado e seu caráter, agora também representa a perda de seu 

existir. Sua armadura branca está em pedaços pelo chão, um espaço 

estriado e heterotópico. Rambaldo vestiu a armadura de Agilulfo, 

voltou ao imperador, explicou que não havia encontrado o Cavaleiro 

dentro dela, que havia procurado, mas que dele só restou a armadura 

branca e um bilhete que garantia a ele a posse dela. Agora, a 

armadura branca não está moldando o vazio, mas o corpo de 

Rambaldo. Encontra-se toda estriada por amassos, sangue e 

arranhões. O espaço liso toma uma nova forma no estriado. Temos, 

mais uma vez, o espaço liso: Agilulfo muda de natureza, ele virou o 
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todo. É uma heterogeneidade que varia continuamente, amorfo. Ele 

misturou-se com o vento, tornou-se misto, móvel. Antes, o Cavaleiro 

tinha linhas que o definiam, linhas de segmentaridade segundo as 

quais ele era territorializado, organizado, significado, visto e sentido. 

Porém, quando tirou sua armadura, essas linhas se espalharam pelo 

chão e conseguiram juntar-se a uma matéria: o corpo de Rambaldo. 

Agilulfo foi desterritorializado e pode encontrar organizações 

que reestratificariam seu conjunto, que lhe dariam novamente um 

poder significante, atribuições que o reconstituiriam como sujeito. O 

que está em questão no espaço-corpo de Agilulfo é sua relação com 

todo tipo de devir a partir de qualquer coisa. Por fim, Rambaldo, 

estando sempre à procura de Bradamante (personagem que era 

apaixonada por Agilulfo e que é a narradora dessa história), bate em 

um convento. A freira que abre o portão diz que lá não há guerreiras, 

apenas mulheres pobres e piedosas que rezam para pagar seus 

pecados. Porém, a freira que está escrevendo essa história grita da 

janela: “– Sim, Rambaldo, aqui estou, espere-me, tinha certeza de 

que você viria, já estou descendo, partiremos juntos!” (2005, p.112). 

Quiçá, para esperar por Rambaldo, Bradamente tenha escrito toda 

essa história que ela assegurou ser verdadeira. Entretanto, para isso, 

ela teve que encenar, mostrar-se como freira: 

Sim, livro. A irmã Teodora, que narrava esta 
história, e a guerreira Bradamente são a mesma 
pessoa. Um tanto galopo pelos campos de 
guerra entre duelos e amores, outro tanto me 
encerro nos conventos, meditando e 
escrevendo as histórias que me ocorrem, para 
tentar entendê-las. Quando vim me trancar aqui 
estava desesperada de amor por Agilulfo, agora 
queimo pelo jovem e apaixonado Rambaldo. 
(CALVINO, 2005, p.115) 
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É cômico e surpreendente saber que a narradora também era 

participante da história e estava jogando conosco do início ao fim da 

narrativa. Calvino nos surpreende quando revela que a freira é 

Bradamante, a qual escrevia e vai continuar escrevendo histórias das 

quais participa. Bradamante narra a sua própria história, embora 

sempre faça menção à história de Agilulfo em terceira pessoa. Temos 

um narrador dramatizado, aquele que se refere a si próprio como 

“eu” ou que se mostra como participante. Os autores modernos, 

segundo Wayne Booth (1980, p.172), têm essa característica de 

experimentar narradores pouco dignos de confiança, cujas 

características se alteram no decorrer das obras que narram. No 

início da narrativa, tínhamos um narrador desconhecido, em terceira 

pessoa; depois, descobrimos que ele era uma freira que mal sabia 

contar algumas partes da história e sempre apontava que o que ela 

desconhecia tratava de imaginar; por fim, descobrimos que ela era 

uma das personagens de maior relevância da trama. “No século XX, 

os autores procederam quase como se estivessem firmemente 

decididos a estabelecer todas as formas de enredo possíveis, com 

base em deslocações desse tipo: começar longe e acabar perto” 

(BOOTH, 1980, p.173). Com Italo Calvino, um dos autores mais 

brilhantes do século XX, não foi diferente. 

Agora, apaixonada por Rambaldo, Bradamante vai com ele e 

não sabe qual história escreverá no futuro, mas sabe que essa já está 

finalizada. Bradamante escreve para tentar entender acontecimentos 

de sua vida. Não obstante, Calvino escreve e reescreve contos porque 

os considera de suma importância para a vida: os contos “[vistos] 

todos juntos, na sua repetida e sempre variada casuística de 

acontecimentos humanos, são uma explicação geral da vida, nascida 

em tempos remotos e conservada até nós no lento ruminar das 

consciências camponesas” (1999, p.21). O conto faz parte de nossa 

vida. Ele ganha vida nova quando alguém tem uma história para 

contar. Esse relato da narradora nos remete às histórias de guerras; 
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aos contos que passam de geração para geração e nunca têm uma 

origem definida. 

Ao considerarmos a importância da literatura fantástica, de 

questionar a realidade por meio do sobrenatural e de devolver ao 

homem a plena liberdade de viver outros sonhos e fantasias, este 

trabalho teve como objetivo analisar o tratamento do insólito, 

procurando entender de que maneira ele se constrói e emerge na 

narrativa a partir do espaço-corpo de Medardo e Agilulfo, dois 

protagonistas de Italo Calvino, presentes em O visconde partido ao 

meio e O cavaleiro inexistente, respectivamente. Ademais, 

investigamos os efeitos do insólito no contexto narrativo, já que, 

como vimos, o corpo do Visconde e do Cavaleiro é o espaço de onde 

emerge e o lugar onde habita o insólito. 

Italo Calvino, além de escrever obras fantásticas, está entre os 

que propõem e ampliam a definição de fantástico como aquela que 

implica a aceitação de uma lógica que leva para objetos e nexos 

outros, muito diversos de nossa experiência diária. Destarte, temos 

no Visconde e no Cavaleiro Inexistente fenômenos que estão além 

daquilo que habitualmente conhecemos. Vimos um corpo pela 

metade, duas metades opostas: uma dicotomia entre bem e mal. O 

Visconde apresenta uma heterotopia material e também alusiva ao 

seu modo de ser. Outrossim, muitas vezes a literatura fantástica serve 

para desmoronar utopias: temos no Visconde a utopia da sociedade 

em compartimentalizar o bom/bem de um lado e o mau/mal de 

outro. No entanto, é impossível realizar essa separação, pois o bem e 

o mal se misturam sempre, como fica comprovado em Medardo di 

Terralba. Com relação ao Cavaleiro, temos uma armadura com o elmo 

vazio; uma voz que sai do nada; um espaço perfeito, porque não se 

vê afetado pelos desprazeres e angústias humanas, que sente até 
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uma espécie de soberania em relação a isso. Vimos que um ser 

perfeito é uma impossibilidade, uma utopia, por isso o cavaleiro não 

existe. Gama-Khalil (2012, p.36) defende, em seu ensaio sobre o 

espaço na literatura fantástica, que no insólito os espaços usados em 

grande parte são heterotópicos e atópicos para contrapor com o 

desejo de utopia da sociedade. 

O Visconde apresenta a multiplicidade através das metades de 

seu corpo: um olho, meia boca, meio nariz, uma bochecha. Medardo 

é o lugar da imperfeição e a utopia da imortalidade. Medardo é uma 

utopia realizada: é a inteireza pela metade; o sonho do homem poder 

metamorfosear-se. Temos a atopia representada pelo livro que 

propicia a realização dessa personagem no mundo da imaginação, ao 

mesmo tempo em que ele é um objeto real. Por outro lado, é um 

espaço heterotópico, pois existe e faz-nos movimentar nossa 

interpretação dos acontecimentos narrados nos constituindo como 

sujeitos e também provocando certo estranhamento. O livro funciona 

como uma heterotopia no sentido de que ele torna esse lugar que se 

ocupa, no momento da leitura, ao mesmo tempo real em relação ao 

que conhecemos e também absolutamente irreal, pois que um 

homem partido ao meio só é possível em um mundo imaginário. 

Ademais, o fato de Medardo ter sido atingido e não ter morrido, leva-

nos a pensar em uma sociedade aperfeiçoada, dado o sonho da 

imortalidade. 
Vimos o Visconde como a utopia da essencialização, da 

unificação humana: não somos seres inteiros, mas somos 

constituídos por dicotomias, por divisões e identidades que nos 

tornam sujeitos heterotópicos. Através das duas metades, Calvino faz 

declamar um elogio à divisão ao meio como verdadeiro modo de ser, 

criticando a inteireza. É utópico pensarmos em conviver com um ser 

totalmente bom ou completamente maléfico – seria desorientador. 

Isso sugere também a impossibilidade, a utopia de nos sentirmos 

inteiros, sugerindo também que somos constituídos por modos de 
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ser que podem até se tornar contraditórios. Assim, ao ser partido ao 

meio o espaço-corpo do Visconde tornou-se liso, pois irradiou-se em 

outra direção. Ele tem uma materialidade corporal e, dessa maneira, 

tem um motivo de base, algo no qual ser fixado. Agilulfo não tem um 

espaço-corpo definitivo, mas um que pode sofrer modificações a 

qualquer momento. Por ser o vazio, ele engloba o todo, é aberto e 

prolongável em todos os sentidos, tanto é que o que dá forma a sua 

existência é uma armadura branca. Agilulfo representa a heterotopia 

de ter um espaço-corpo da multiplicidade: ele é composto pelo vazio, 

pelo vento, por uma armadura branca e por uma voz. Ele é a 

justaposição de planos: o vazio e o material. Não sabemos de onde 

ele veio, portanto, ele não tem um centro, uma gênese nem um 

motivo de base, uma mistura heterogênea, na qual não há direito 

nem avesso. Ele representa, para Calvino, a busca pela conquista do 

ser. Ele é um devir-homem, pode se conectar a qualquer coisa. 

Como dois corpos não ocupam o mesmo lugar, um espaço-

corpo invisível de um Cavaleiro também não, já que o próprio vazio é 

um espaço, a invisibilidade faz com que ele exista. É um ser 

completamente utópico, no bojo de sua atopia, do seu não lugar, da 

sua inexistência. Agilulfo tem seu espaço-corpo liso e heterotópico, 

em conexão com outros lugares: a armadura que o faz viver e ser 

visível; o vento; os raios de lua; os insetos; o penacho iridescente. 

Cada parte do Cavaleiro é um espaço estriado, bem delimitado; sua 

armadura é ainda mais estriada quando seus pedaços estão sobre um 

carvalho, ao final da narrativa. Ele e o Visconde representam a falta; a 

busca do ser pela realização plena. Imagens que representam o 

engajamento de Calvino em combater todas as divisões do homem, 

em “auspiciar o homem total” (CALVINO, 2014, p.12). 

Nesses protagonistas, percebemos diferentes formas de 

representação do sujeito e sua relação com o corpo, a história e a 

sociedade. Há um encontro do Cavaleiro com a armadura, os insetos, 

os raios de sol. Há um encontro do Visconde com a bala de canhão, 
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com a sua outra metade e com a sua futura esposa, Pamela. Portanto, 

seus espaços-corpos falam de suas identidades. Na obra do Visconde 

e do Cavaleiro, a narrativa é e deve ser o que Calvino gostaria que 

fosse: divertimento para o leitor: “isso não quer dizer que seja 

igualmente um divertimento para o escritor, o qual deve narrar de 

forma distanciada, alternando lances frios e lances quentes, 

autocontrole e espontaneidade” (CALVINO, 2014, p.17). Tarefa de 

bastante responsabilidade, na qual deve haver um autocontrole que 

Calvino soube manobrar muito bem. 

No Visconde temos um narrador que parece saber de toda a 

história, e é participante dela. No Cavaleiro temos uma narradora que 

aparentemente não sabe de tudo, que cria uma história enquanto 

está à espera de seu amado. Sendo assim, poderíamos pôr em dúvida 

a fidedignidade das histórias desse narrador/escritor. Segundo 

Calvino, como acontece a qualquer pessoa que esteja fazendo algo, 

quando tudo o que pensa se transforma naquilo que faz, em texto, há 

a necessidade de uma reviravolta narrativa: transformou a freira 

narradora-escritora na guerreira Bradamante. Um golpe teatral. 

Nota-se que o real e o insólito precisam estar atrelados 

desencadeando a imaginação nos sujeitos, distorcendo o mundo para 

que possamos vê-lo melhor. Ademais, a expressividade do insólito 

nas obras de Calvino trilha caminhos que acabam caindo em pontos 

comuns: personagens da nobreza; corpos insólitos; participação na 

guerra; lugares importantes ocupados dentro da sociedade em que 

vivem; o modo fantástico de escrita; a bem-humorada crítica às 

ideologias do mundo pós-moderno; a fragmentação da identidade de 

um indivíduo; a busca pela conquista do ser e por uma completude 

humana utópica; a fanfarronice e o divertimento próprios do estilo de 

seu autor. Por conseguinte, temos a possibilidade de diálogo e 

convivência entre pares aparentemente contrários em tudo: 

real/sobrenatural, sólito/insólito, bem/mal, vazio/cheio, 

angústia/riso. Longe de esgotar o assunto, o insólito, o espaço e o 
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fantástico já são, por si só, perenes e dignos de constituírem 

permanente objeto de estudo. 
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Italiene Santos de Castro Pereira (UFU/GPEA) 

Neste trabalho, pretende-se analisar os processos insólitos que 

permeiam a composição da personagem Raquel, em A bolsa amarela, 

obra de Lygia Bojunga, publicada pela primeira vez em 1976. O 

enfoque aqui adotado deve-se ao que defende Rosenfeld: “a 

personagem realmente constitui a ficção” (1968, p.27), ou seja, é em 

torno dela que a narrativa se desenvolve. 

No início da narrativa, Raquel já anuncia que possui três 

vontades, para as quais deseja encontrar um lugar onde escondê-las, 

a fim de que ninguém mais as encontre: a vontade de crescer, a de 

ser garoto e a de ser escritora. Pouco a pouco, vamos percebendo o 

quão concretas essas vontades se apresentam, como se fossem 

realmente objetos passíveis de serem guardados – ou escondidos – 

em um lugar físico. Também notamos o quanto esse espaço precisa 

ter características singulares para que possa guardar tais desejos, 

além de ser seguro o suficiente para que ninguém consiga encontrá-

los. 

Somente no decorrer da obra começamos a compreender o 

que faz a personagem ter essas vontades. Primeiramente, o fato de 

ela ser a única criança da casa – “Quando eu nasci, minhas duas irmãs 

e meu irmão já tinham mais de dez anos […] Não sei quantas vezes eu 

ouvi minhas irmãs dizendo: ‘A Raquel nasceu de araque. A Raquel 

nasceu fora de hora. A Raquel nasceu quando a mamãe não tinha 

mais condição de ter filho’” (BOJUNGA, 2015, p.11) – nenhum dos 

adultos leva a sério o que a menina fala, por acreditarem ser mentira, 

mas se esquecem de que a invenção é apenas uma das fases pelas 

quais a criança passa. 
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Além disso, a opinião dela nunca é levada em conta e tudo o 

que faz é considerado errado, em vez de seu comportamento ser 

compreendido apenas como o habitual de uma criança. Talvez 

porque os adultos já haviam se esquecido de como seria ter uma 

criança em casa e de como deveriam lidar com ela. Por esse motivo, 

Raquel começa a desejar crescer mais rápido para que a família 

considere e acredite no que ela diz. Ademais, ela percebe que, muitas 

vezes, os adultos tentam enganá-la: “É por causa dessas transas que 

eu queria tanto crescer: gente grande tá sempre achando que criança 

tá por fora” (BOJUNGA, 2015, p.26). 

Em segundo lugar, a menina percebe que há diferenças no 

tratamento entre homens e mulheres em sua família: 

Porque eu acho muito melhor ser homem do 
que mulher. […] Vocês podem um monte de 
coisas que a gente não pode. Olha lá: na escola, 
quando a gente tem que escolher um chefe pras 
brincadeiras, ele sempre é um garoto. Que nem 
chefe de família: é sempre o homem também. 
Se eu quero jogar uma pelada, que é o tipo do 
jogo que eu gosto, todo mundo faz pouco de 
mim e diz que é coisa pra homem; se eu quero 
soltar pipa, dizem logo a mesma coisa. É só a 
gente bobear que fica burra: todo mundo tá 
sempre dizendo que vocês é que têm que meter 
as caras no estudo, que vocês é que vão ter 
responsabilidade, que – puxa vida! – vocês é 
que vão ter tudo. Até pra resolver casamento – 
então eu não vejo? – a gente fica esperando 
vocês decidirem. A gente tá sempre esperando 
vocês resolverem as coisas pra gente. Você quer 
saber de uma coisa? Eu acho fogo ter nascido 
menina. (BOJUNGA, 2015, p.16-17) 
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Assim, no pensamento de Raquel no início da narrativa, a vida 

seria melhor caso ela tivesse nascido menino. Além dessas duas 

vontades, há uma outra da qual a menina não consegue escapar: a 

vontade de escrever. No entanto, a família também não compreende 

essa necessidade da garota e acredita que ela apenas quer inventar 

histórias e mentiras – não dão credibilidade à menina. Inicialmente, 

ela escreve cartas para amigos imaginários e, quando algum familiar 

as encontra, não acredita que tudo aquilo é inventado por Raquel, 

que aqueles amigos somente existem na imaginação dela. Então, a 

menina chega à conclusão de que “a gente ser escritora quando é 

criança não dá pé” (BOJUNGA, 2015, p.21). Isso se deve ao fato de 

que “a literatura é uma linguagem transgressiva” (FOUCAULT, 2016, 

p.101), e, por isso, não é bem recebida pela monotonia da família de 

Raquel. 

Como a necessidade de escrever era difícil de controlar, Raquel 

decide escrever um romance, afinal “todo mundo sabe que romance 

é a coisa mais inventada do mundo” (BOJUNGA, 2015, p.21). Assim, 

ninguém iria desacreditar de que o que ela escrevia era somente 

ficção. Todavia, mais uma vez, a menina não tem êxito: toda a família 

encontra o romance e faz graça com as invenções dela: “E o pior é 

que eles não estavam rindo só da história: tavam rindo de mim 

também, e das coisas que eu pensava […] Resolvi que até o dia de ser 

grande não escrevia mais nada […] Foi daí que a vontade de ser 

escritora desatou a engordar que nem as outras duas” (2015, p.23). 

É interessante como essas três vontades estão imbrincadas, 

afinal, ela chega à conclusão de que enquanto criança e mulher ela 

não pode ser escritora e não tem credibilidade diante da família. 

Logo, por medo de ser motivo de chacota dos familiares novamente, 

Raquel decide que deve esconder suas vontades, porque “se tem 

coisa que eu não quero mais é ver gente grande rindo de mim” 

(BOJUNGA 2015, p.23). 
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Em “O inquietante”, Freud afirma que o inquietante é algo que 

“foi outrora familiar” (2010, p.272). Assim, para Raquel, suas 

vontades se tornam inquietantes a partir do momento em que 

tomam proporções insólitas que modificam sua vida cotidiana e, por 

medo das consequências que elas podem trazer, a protagonista 

resolve que é mais seguro escondê-las. 

No início da história, quando Raquel ganha a bolsa amarela de 

presente, ela logo percebe que aquele era o esconderijo perfeito para 

suas vontades. É relevante ressaltar que a bolsa não é uma simples 

bolsa como qualquer outra; isso é possível verificar quando Raquel a 

descreve: 

A bolsa por fora: Era amarela. Achei isso genial: 
pra mim, amarelo é a cor mais bonita que existe. 
Mas não era um amarelo sempre igual: às vezes 
era forte, mas depois ficava fraco; não sei se 
porque ele já tinha desbotado um pouco ou 
porque já nasceu assim mesmo, resolvendo que 
ser sempre igual é muito chato. Ela era grande; 
tinha até mais tamanho de sacola do que de 
bolsa. Mas vai ver ela era que nem eu: achava 
que ser pequena não dá pé. […] Mas o que eu 
achei mais legal foi ver que a fazenda esticava: 
“vai dar pra guardar um bocado de coisa aí 
dentro”. (BOJUNGA, 1976, p.27) 

Podemos perceber que as características da bolsa são uma 

mistura de qualidades humanas e não humanas. Isso, porque a bolsa 

passa a fazer parte do interior de Raquel, se torna um aspecto que irá 

constituir a identidade da menina e, em alguns momentos, suas 

características se confundirão com as do objeto, uma vez que “os 

objetos nos adjetivam, conferem a nós nossos delineamentos, nossas 

margens, posicionamentos, gestos, anseios e terrores” (GAMA-

KHALIL, 2015b, p.66). 

Isso se repete na descrição da bolsa por dentro: 
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Abri devagarinho. […] A bolsa tinha sete filhos! 
(Eu sempre achei que bolso de bolsa é filho da 
bolsa.) E os sete moravam assim: Em cima, um 
grandão de cada lado, os dois com zipe […] Logo 
embaixo tinha mais dois bolsos menores que 
fechavam com botão. Num dos lados tinha um 
outro – tão magro e tão comprido que eu fiquei 
pensando o que é que eu podia guardar ali 
dentro […] No outro lado tinha um bolso 
pequeno, feito de fazenda franzidinha, que 
esticou todo quando eu botei a mão dentro dele 
[…] era um bolso com mania de sanfona, como 
eu ia dar coisa pra ele guardar! E por último 
tinha um bem pequenininho, que eu logo achei 
que era o bebê da bolsa. Comecei a pensar em 
tudo que eu ia esconder na bolsa amarela. Puxa 
vida, tava até parecendo o quintal da minha 
casa, com tanto esconderijo bom, que fecha, 
que estica, que é pequeno, que é grande. 
(BOJUNGA, 1976, p.28-29) 

Percebemos que, para a menina, é como se cada aspecto da 

bolsa fosse um “ser” separado e que possui vontade própria e 

personalidade. Isso acontece porque Raquel projeta na bolsa seus 

desejos e anseios, como o de que todos – seja criança, mulher, animal 

ou objeto – pudessem ter voz ativa em seu meio de convívio. 

Adiante, é interessante observar que Raquel tem o cuidado de 

se certificar de que ninguém conseguirá abrir a bolsa e ver o que há 

nela: 

O fecho: A bolsa amarela não tinha fecho. Já 
pensou? Resolvi que naquele dia mesmo eu ia 
arranjar um fecho pra ela. […] O homem disse 
que o fecho era muito barato: ia enguiçar. 
Vibrei! Era isso mesmo que eu tava querendo: 
um fecho com vontade de enguiçar. Pedi pro 
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vendedor atender outro freguês enquanto eu 
pensava um pouco. Virei pro fecho e passei uma 
cantada nele: – Escuta aqui, fecho, eu quero 
guardar umas coisas bem guardadas aqui dentro 
desta bolsa. Mas você sabe como é que é, não 
é? Às vezes vão abrindo a bolsa da gente assim 
sem mais nem menos; se isso acontecer, você 
precisa enguiçar, viu? Você enguiça quando eu 
pensar “enguiça”, enguiça? […] Se você enguiçar 
na hora que precisa, eu prometo viver polindo 
você pra te deixar com essa pinta de espelho. 
Certo? O fecho falou um tlique bem baixinho 
com toda cara de “certo”. Chamei o vendedor e 
pedi pra ele botar o fecho na bolsa. (BOJUNGA, 
2015, p.29-30) 

Percebemos que tudo ao redor de Raquel tem vontade própria, 

inclusive a bolsa e o fecho dela, o que significa que tais objetos 

“assumem atividades e funções comumente não previstas para eles” 

(GAMA-KHALIL, 2015c, p.202), afinal, quem tem vontade é ser 

humano, não objeto. Além disso, a bolsa, que antes seria o 

esconderijo apenas de suas três grandes vontades, passará a abrigar 

também outros objetos: 

Cheguei em casa e arrumei tudo que eu queria 
na bolsa amarela. Peguei os nomes que eu vinha 
juntando e botei no bolso sanfona. O bolso 
comprido eu deixei vazio, esperando uma coisa 
bem magra pra esconder lá dentro. No bolso 
bebê eu guardei um alfinete de fralda que eu 
tinha achado na rua, e no bolso de botão 
escondi uns retratos do quintal da minha casa, 
uns desenhos que eu tinha feito e umas coisas 
que eu andava pensando. Abri um zipe; escondi 
fundo minha vontade de crescer; fechei. Abri 
outro zipe; escondi mais fundo minha vontade 
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de escrever; fechei. No outro bolso de botão 
espremi a vontade de ter nascido garoto (ela 
andava muito grande, foi um custo pro botão 
fechar). Pronto! A arrumação tinha ficado legal. 
Minhas vontades tavam presas na bolsa 
amarela, ninguém mais ia ver a cara delas. 
(BOJUNGA, 2015, p.30-31) 

Em certa altura da narrativa, vão morar na bolsa também dois 

dos personagens que Raquel havia criado em suas histórias: o galo 

Rei – que pediu para escolher outro nome e se tornou o galo Afonso – 

e o galo Terrível. Vemos aqui que a bolsa era uma forma de domar 

tudo aquilo que Raquel sentia e que os adultos ao seu redor 

reprovavam nela. Isto é, a bolsa contrabalanceia as “cargas e tensões” 

do circuito de Raquel e por funcionar no “fora”, porém, atuando no 

“dentro”, ela complementa a menina (GAMA-KHALIL, 2015b, p.64), 

como se a bolsa fosse uma extensão de seu próprio corpo. 

Além disso, Raquel não faz diferenciação na importância que 

concede ao real (o alfinete, os retratos, os nomes) e ao imaginário (as 

vontades, o galo Terrível, o galo Afonso), mesmo que ela demonstre 

ter consciência de que alguns objetos que ela guarda são reais e 

outros são frutos de sua imaginação. Nesse sentido, segundo a visão 

genológica de Todorov em Introdução à literatura fantástica, a 

história de Raquel seria considerada como pertencente ao gênero 

maravilhoso, uma vez que não há hesitação nem por parte da 

personagem, nem por parte do leitor (implícito), quanto aos 

acontecimentos insólitos. 

No entanto, consideramos aqui o conceito de modo fantástico, 

desenvolvido por Filipe Furtado no E-dicionário de termos literários 

de Carlos Ceia – o qual concebe que o fator comum aos textos que se 

encaixam no modo fantástico é a presença do sobrenatural, ou 

metaempírico, como prefere. E consideramos esse conceito, tendo 

em vista o quanto a visão genológica é limitadora, e como, segundo 
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Gama-Khalil, “o que mais nos interessa nas pesquisas sobre a 

literatura fantástica não é datar determinada forma de fantástico, 

nem enfeixá-la em uma espécie ou outra, mas compreender de que 

maneira o fantástico se constrói na narrativa e, o mais importante, 

que efeitos essa construção desencadeia” (2013, p.30). Assim, em A 

bolsa amarela, o insólito irrompe como meio para a subjetivação da 

personagem principal, visto que, a partir dos vários acontecimentos 

metaempíricos pelos quais a menina passa, ela é capaz de construir a 

própria identidade e fazer determinadas escolhas a respeito de sua 

vida. 

É interessante também como ela projeta suas vontades nos 

personagens que cria. O galo Afonso, por exemplo, resolve que quer 

lutar por suas ideias, e isso têm a ver com o fato de a menina querer 

libertar seu pensamento e suas vontades. Ele sonha com um 

galinheiro em que todo mundo tenha voz; da mesma forma, Raquel 

almeja uma família em que todos possam opinar e resolver as coisas, 

não apenas os adultos e homens. Como observa Rosenfeld, 

a grande obra de arte literária nos restitui uma 
liberdade — o imenso reino do possível — que a 
vida real não nos concede. A ficção é um lugar 
ontológico privilegiado: lugar em que o homem 
pode viver e contemplar, através de 
personagens variadas a plenitude da sua 
condição, e em que se torna transparente a si 
mesmo; lugar em que, transformando-se 
imaginariamente no outro, vivendo outros 
papéis e destacando-se de si mesmo, verifica, 
realiza e vive a sua condição fundamental de ser 
autoconsciente e livre, capaz de desdobrar-se, 
distanciar-se de si mesmo e de objetivar a sua 
própria situação. (1968, p.48) 

Assim, a criação, para ela, é uma forma de externar aquilo que 

ela deseja, mas que ainda não pode realizar, e seus próprios 
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personagens passam pelos mesmos problemas que ela passa. Logo, a 

menina se objetiva também por meio da ficção. Desse modo, se o 

galo Afonso teve problemas por pensar e ser diferente de sua família, 

Raquel também tem problemas por ser criança e estar em um 

momento diferente da vida, momento que a família não 

compreende. 

No decorrer da narrativa, a bolsa amarela aumenta e diminui 

de volume de acordo com o tamanho das vontades em dado 

momento. Esses movimentos de engordar e desengordar das 

vontades causam um peso na bolsa que dificultam, até mesmo, que 

Raquel a carregue. Até que, no capítulo “Comecei a pensar diferente”, 

a menina inicia um movimento para entender melhor os motivos de 

suas vontades crescerem tanto e o que ela precisa fazer para 

controlá-las. A primeira atitude para uma mudança no pensamento 

dela principia com a vontade de escrever: 

Enquanto eu escrevia a “História de um Galo de 
Briga e de um Carretel de Linha Forte”, a 
vontade de escrever andou tão magrinha que já 
não pesava quase nada. Que alívio. Acabei até 
mudando de ideia: resolvi que se eu queria 
escrever qualquer coisa eu devia escrever e 
pronto. Carta, romancinho, telegrama, o que me 
dava na cabeça. Queriam rir de mim? Paciência. 
Melhor rirem de mim do que carregar aquele 
peso dentro da bolsa amarela. (BOJUNGA, 2015, 
p.103) 

A partir desse momento, Raquel caminha para o encontro de si 

mesma, para a preservação das vontades que a constituem e para a 

libertação das que não têm mais razão de ser, isto é, que não fazem 

mais parte dela. Um elemento importante para essa mudança de 

pensamento é a ida à Casa dos Consertos. Nesse lugar, moram quatro 

pessoas de uma família: a mãe, o pai, o avô e a filha – Lorelai, criança 
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da mesma idade de Raquel. No entanto, essa não é uma família como 

a da protagonista, em que o pai era o chefe, a mãe cuidava das 

tarefas domésticas, as crianças estudavam e os outros trabalhavam; 

na família de Lorelai “Cada um dá uma ideia. E fica resolvido o que a 

maioria achar melhor” (BOJUNGA, 2015, p.114). 

Depois de conhecer Lorelai e a mãe dela, Raquel descobre que 

as duas achavam que ser mulher e menina era tão legal quanto ser 

garoto e adulto, já que elas tinham liberdade de escolha e de 

pensamento, além de terem voz ativa em sua família, o que é uma 

novidade para a protagonista, acostumada a pensar que somente os 

homens tinham liberdade para fazerem o que desejavam fazer. 

Gradativamente, Raquel vai se modificando, até que suas vontades 

vão emagrecendo: 

Minha vida foi melhorando. Eu já não inventava 
muita coisa, meu pessoal não ficava tão contra 
mim. Comecei então a achar que ser menina 
podia mesmo ser tão legal quanto ser garoto. E 
foi aí que as minhas vontades deram para 
emagrecer. Emagreceram, emagreceram, até 
que um dia eu pensei: daqui a pouco elas vão 
sumir. (BOJUNGA, 2015, p.125) 

Isso ocorre porque Raquel toma consciência de que ela não 

precisa ser garoto ou deixar de ser criança para ter liberdade e fazer o 

que deseja. Após essa mudança de pensamento, a protagonista 

resolve se libertar de duas de suas vontades de uma forma bastante 

singular:  

Abri a bolsa amarela e tirei minha vontade de 
ser garoto e minha vontade de ser grande. Elas 
tinham emagrecido tanto que pareciam até de 
papel. […] O Afonso ficou no maior espanto: – 
Você não vai mais esconder as vontades dentro 
da bolsa amarela? – Não. Elas viram que eu tava 
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perdendo a vontade delas, então perguntaram 
se podiam ir embora. Eu falei que sim. Elas 
quiseram saber se podiam ir que nem pipa e eu 
disse: “claro, ué”. (BOJUNGA, 2015, p.131-132) 

Assim, a menina descobre que não há mais razão para que ela 

queira crescer ou ser homem, afinal ela descobriu que poderia ser 

livre para pensar e dizer sendo menina e criança. Todavia, da vontade 

de escrever ela não precisa se libertar: “– E a tua vontade de 

escrever? – Ah, essa eu não vou soltar. Mas sabe? Ela não pesa mais 

nada: agora eu escrevo tudo que eu quero, ela não tem tempo de 

engordar” (BOJUNGA, 2015, p.132). Na mesma ocasião, o Galo 

Afonso e a Guarda-chuva resolvem sair pelo mundo lutando por suas 

ideias, assim como outros objetos e personagens vão embora da 

bolsa. Então, essa fica leve, assim como a própria Raquel: “A bolsa 

amarela tava vazia à beça. Tão leve. E eu também, gozado, eu 

também estava me sentindo um bocado leve” (2015, p.135). 

Em “As teorias do fantástico e a sua relação com o espaço 

ficcional”, Gama-Khalil ressalta a importância do espaço para a 

constituição do fantástico na narrativa. Ao se considerar a bolsa como 

um espaço, percebemos que, no decorrer da narrativa, o insólito se 

instaura por meio da relação estabelecida entre a menina e o objeto 

como forma de condicionar a composição da personagem Raquel, 

que inicia a história de um modo e, ao final, foi trabalhada pelos 

acontecimentos relacionados com a bolsa e as vontades que estão 

dentro dela, os quais subjetivam a personagem. Assim, a Raquel que 

inicia a narrativa não é a mesma que a finaliza, porque os processos 

insólitos pelos quais ela passa – as vontades engordando e 

desengordando, os personagens saindo de suas histórias e indo 

morar na bolsa, os objetos que vão morar na bolsa e suas respectivas 

histórias de vida – tudo isso trabalha na figuração da personagem 

principal para que, ao fim, ela se transforme na Raquel que decide 

deixar algumas vontades irem embora e outras ficarem. 
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Outrossim, em A construção do fantástico na narrativa, Filipe 

Furtado defende que as ações sobrenaturais se inserem em um 

espaço familiar. No caso de A bolsa amarela, os acontecimentos 

insólitos que ocorrem na bolsa e com Raquel acontecem no mesmo 

espaço dos acontecimentos prosaicos do cotidiano da menina: “nele 

[o gênero fantástico] se encena o surgimento do sobrenatural, mas 

este é sempre delimitado, num ambiente quotidiano e familiar, por 

múltiplos temas comuns à literatura em geral, que em nada 

contradizem as leis da natureza conhecida” (FURTADO, 1980, p.19). 

Assim, por meio do insólito, há uma ruptura da ordem no espaço 

familiar de Raquel, o que também contribuirá para o processo de 

subjetivação da protagonista. 

Logo, as transformações ocorridas na bolsa amarela 

constituem o processo de subjetivação de Raquel. Se no início da 

história a menina carrega consigo o peso de ter tantas vontades e 

seus objetos reais e imaginários, no fim ela se liberta de tudo aquilo 

que a oprimia e apenas mantém aquilo que faz sentido que ela 

carregue consigo. Assim, cada vez que deixa ir uma vontade ou 

objeto, ela se constitui como sujeito e se transforma em outra Raquel 

– a que se sente leve. 
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Jamille da Silva Santos (UFU/GPEA) 

O presente trabalho pretende refletir sobre as transformações 

corporais que são instauradas nos sujeitos literários por intermédio 

de situações metamórficas. Para podermos observar essas 

transformações, utilizaremos como corpus o conto “Alfredo” de 

Murilo Rubião, que tem como mote as metamorfoses. 

Para analisarmos esse corpo que se transforma em outros 

corpos precisamos entender sobre que corpo discorremos. Assim, 

tomamos os postulados de Milanez, ao apresentá-lo não somente 

como um corpo físico, mas como um corpo discursivo, que está 

clivado por práticas histórico-sociais: 

o corpo considerado com unidade discursiva 
não é o corpo que fala, que trabalha, que vive 
[...] as práticas diárias e corriqueiras, autômatas 
ou refletidas como andar, transar, comer dormir 
ou ler.[...] Para estarmos diante de um corpo 
discursivo [...] Precisamos focalizar a existência 
material desse objeto que denominamos corpo, 
em consonância com suas formas e carnes por 
meio da representação sob a qual o 
identificamos. [...] Ainda, será preciso olhar de 
perto o lugar no qual esse corpo se insere, a 
data que ele marca, enfim, estabelecer os 
limites que fazem com que ele apareça ali 
naquele momento, naquele lugar e não em 
outro. (2009, p.215) 
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Para nós, portanto, corpo não é unicamente tomado como 

uma unidade física que caminha, fala e realiza práticas do cotidiano, 

mas como uma construção discursiva, e, por isso, inserido em meio a 

práticas sociais que o movimentam e o constituem. Justificamos essa 

posição considerando, segundo Milanez (2009), que para estudarmos 

um corpo discursivo, temos que levar em conta não somente os 

traços e marcas corporais, como também tudo o que o rodeia e o 

constitui enquanto sujeito. 

Dessa feita, para podermos entender esse corpo metamórfico 

que se inscreve em uma sociedade, precisamos refletir o que 

tomamos por metamorfose. Segundo Jenny March, em seu livro 

Mitos Clássicos (2015), é sempre preciso voltar em Ovídio e suas 

Metamorfoses, pois, de acordo com March (2015) e vários outros 

pesquisadores, a obra Metamorfoses é considerada como uma 

enciclopédia das transformações corporais, e por meio dela temos a 

possibilidade de entender o corpo e suas múltiplas faces: 

Na literatura antiga, o grande baú do tesouro 
dessas transmutações é a obra de Ovídio 
Metamorfoses, um épico de quinze livros que 
contam uma rica variedade de 250 histórias, 
todas envolvendo algum tipo de transformação, 
e todas entretecidas de maneira muito 
interessante, em uma espécie de rica tapeçaria. 
(2015, p.486) 

Como nos é explicitado, a obra de Ovídio traz uma rica 

variedade de transformações corporais na literatura antiga, e, por 

isso, até os dias de hoje é considerada inspiração para outros autores. 

Outro fator relevante para pensarmos as metamorfoses está no 

arquivo de textos da mitologia Grega, já que diversos escritores, a 
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exemplo do próprio Ovídio, a utilizaram como “pano de fundo” para 

apresentar as transformações corporais. 

A pesquisadora Marisa Martins Gama-Khalil (2013), no artigo 

“As metamorfoses do corpo e a construção do fantástico nas 

narrativas de Murilo Rubião”, busca discutir as construções 

metamórficas das personagens de Rubião e, para tal proposta, realiza 

um apanhado histórico-literário sobre a metamorfose. 

Milanez (2013), em um estudo intitulado “Transgressão, 

autores e problematizações”, nos conduz a olhar para o texto da 

professora Gama-Khalil, colocando em evidência que, nesse estudo, 

são levantadas cinco questões que envolvem a problematização 

acerca da metamorfose; 1) os temas do eu; 2) a fluidez corporal; 3) a 

emergência do sobrenatural; 4) a multiplicidade das metamorfoses e 

5) o corpo desgovernado. Aqui, focaremos nossas discussões em dois 

dos temas levantados pela professora Gama-Khalil (2013), a saber: a 

fluidez corporal e o corpo desgovernado, que servirão de suporte 

para pensarmos o conto de Murilo Rubião. 

Gama-Khalil (2013) afirma que a metamorfose em textos atuais 

funciona como metáfora da condição humana na sociedade 

contemporânea. Para esse argumento, ela se utiliza de Bauman, 

pensando as transformações corporais como líquidas e reflexos de 

uma sociedade na qual não cabe a estagnação, mas sim uma fluidez. 

A pesquisadora ainda nos lembra que vivemos em uma sociedade das 

transformações, das metamorfoses corporais, que são evidenciadas 

no aumento crescente das clínicas estéticas em todo mundo; cada 

vez mais buscamos um embelezamento corporal por meio de 

tratamentos e cirurgias. 

A busca pela vida eterna não é algo de novo em nossa 

sociedade, povoando, desde sempre, o imaginário do ser humano, 

tanto nos documentos históricos como na literatura. Podemos 

verificar inúmeras menções relativas à vida eterna também em 

nossos dias. Hoje, com o avanço da medicina e dos tratamentos de 
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estética, estamos cada vez mais próximos do tão sonhado 

prolongamento da vida. No entanto, não queremos apenas viver o 

máximo possível; queremos viver o máximo possível sendo jovens e 

belos, queremos aproveitar os nossos corpos em seu limite e, para 

isso, utilizamos todos os recursos que possuímos e os modificamos 

com tanta rapidez, e com a mesma fluidez, como nos afirma Bauman 

(2001). 

Os padrões de beleza impostos para a sociedade são cada vez 

mais mutáveis e com isso os corpos se transformam rapidamente. 

Dessa forma, fazemos nosso o questionamento de Gama-Khalil 

(2013): “como as transformações corporais que são tão frequentes e 

inseridas em nosso cotidiano podem funcionar com um ativador para 

o insólito dentro das narrativas de Rubião?”. 

Em uma tentativa de responder ao nosso questionamento 

prévio, adentraremos na narrativa supracitada. O conto “Alfredo” se 

inicia como uma insinuação de que Alfredo seria um lobisomem, que 

vai se transformando em inúmeras criaturas, tornando-se, por fim, 

um dromedário. 

O lobisomem é colocado logo de início, pois, para as tradições 

interioranas brasileiras, a maior incidência de mutação corporal que 

se tem, sendo ela mítica ou real, é descrita como sendo a do homem 

em lobo, ou seja, o lobisomem. 

A partir daí, notamos logo em uma primeira leitura a 

quantidade de transformações que são inseridas ao corpo da 

personagem. Verificamos a ocorrência de cinco metamorfoses: a 

primeira é apresentada com a insinuação de se tratar de um 

lobisomem; logo depois vão sendo apresentadas ao leitor várias 

outras faces de Alfredo, que se metamorfoseia em dromedário, 

porco, nuvem e até mesmo em verbo, o verbo resolver. Como 
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podemos observar, ao sentir-se rejeitado pelo meio em que vive e no 

afã de compreender a si mesmo, Alfredo se modifica: “De início, 

Alfredo pensou que a solução seria transformar-se num porco, 

convencido da impossibilidade de conviver com seus semelhantes” 

(RUBIÃO, 1999, p.69). Para tentar se encontrar, o que não ocorre, na 

forma de um porco, ele perde seu sossego, então imagina que ser 

nuvem seria melhor e se metamorfoseia em nuvem, mas lá no céu 

ele tem que resolver muitas coisas e é nesse instante que Alfredo 

resolve transformar-se em palavra, na palavra resolver. Contudo, 

como palavra, transmutado no verbo resolver, ele também não 

encontrou sossego, pois toda hora devia resolver alguma coisa. 

“E o porco se fez verbo” (RUBIÃO, 1999, p.69), o que nos 

remete a um nó em uma rede discursiva: a citação bíblica do início da 

criação do mundo, onde do verbo se faz a carne e, por meio da 

palavra de sua nomeação, os sujeitos se constituem. No entanto, 

vemos funcionar aqui o oposto: não é mais da palavra que se cria o 

homem, mas do porco, um animal, que para algumas sociedades é 

sagrado e para outras um animal sujo que vive na lama. Da carne de 

um animal – sagrado ou sujo – se fez o verbo, o verbo resolver, o qual 

significa “achar uma solução”; assim, Alfredo busca por meio da 

metamorfose no verbo se resolver, achar uma solução para si. 

Dessa forma, Alfredo, personagem do conto, transforma-se em 

verbo o qual representa o primeiro lugar de transformação para o 

homem, uma vez que, segundo a bíblia, como já foi evidenciado, é do 

verbo que se faz a carne. Na narrativa, do porco se faz o verbo ou o 

corpo, porque a palavra porco funciona como um anagrama de corpo, 

para esse corpo metamorfoseado, esfacelado que tenta se juntar, se 

descobrir, retornar ao início, encontrar-se. Contudo, ali também não 

encontra sossego, ali, também não se encontra e tenta, assim, se 

tornar o dromedário, pelo fato de acreditar que esses animais não 

fazem nada, só bebem água. É então, como dromedário, que Alfredo 

não se acha mais e morre. 
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Dessa maneira evidenciamos uma falta de controle sobre o 

corpo, que não possui uma única forma e sim se apresenta em uma 

multiplicidade delas. Para Yardley (1988), o corpo metamorfoseado é 

um corpo sobrenatural, é o corpo que se coloca fora de uma ordem 

natural, o que nos remete a Botting (1996). Esse último autor 

evidencia que os excessos são formas de transgressão a uma norma 

estabelecida. Segundo Gama-Khalil (2013), essa multiplicidade 

corporal funciona como um excesso dentro da narrativa. 

Todorov afirma que a metamorfose é o lugar da transgressão, o 

lugar da fuga da norma: as “metamorfoses formam então por sua vez 

uma transgressão da separação entre matéria e espírito, tal como 

geralmente é concebida” (2004, p.122). Em Alfredo tal separação fica 

evidente no momento em que ele se transforma em nuvem. 

“Imaginou, então, que fundir-se numa nuvem é que resolvia” 

(RUBIÃO, 1999, p.69). No momento em que se metamorfoseia em 

uma nuvem, Alfredo perde sua corporeidade física e se transforma 

em partículas de água em suspensão. Ser nuvem não é, porém, o que 

ele queria, pois, como nuvem, se encontra só na imensidão do céu. E 

esse corpo sem forma transgride a moralidade, como explica Yardley 

(1988), pois um corpo que não é natural, que não possui uma única 

forma, se torna sobrenatural e se desvia, assim, dos padrões de 

moralidade. 

Desse modo, não podemos deixar de construir um paralelo 

com os pensamentos de Michel Foucault (2010), em Os anormais, 

obra em que o autor afirma que toda ruptura com a norma 

estabelece uma punição que incide sobre o corpo, estabelecendo, 

assim, uma lei jurídico-biológica, na medida em que existem leis que 

devem ser cumpridas, cujo não cumprimento gera uma punição em 

um âmbito biológico. Segundo o filósofo, 

[o] contexto de referência do monstro humano 
é a lei, é claro. A noção de monstro é 
essencialmente uma noção jurídica – jurídica, 
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claro, no sentido lato do termo, pois o que 
define o monstro é o fato de que ele constitui, 
em sua existência mesma e em sua forma, não 
apenas uma violação das leis sociais, mas uma 
violação das leis da natureza. Ele é, num registro 
duplo, infração às leis em sua existência mesma. 
O campo de aparecimento do monstro é, 
portanto, um domínio que podemos dizer 
“jurídico-biologico”. Por outro lado, nesse 
espaço, o monstro aparece como um fenômeno 
ao mesmo tempo extremo e extremamente 
raro. Ele é o limite, o ponto de inflexão da lei e 
é, ao mesmo tempo, a exceção que só se 
encontra em casos extremos, precisamente. 
Digamos que o monstro é o que combina o 
impossível com o proibido. (2010, p.48 – grifo 
do original) 

Verificamos na citação acima que, para Foucault, o lugar do 

monstro é estabelecido por meio de uma lei, de uma norma que se 

dá no âmbito jurídico, ou seja, as leis que regulam o controle de uma 

sociedade; nesse sentido, o monstro se forma por meio de uma 

ruptura com essa lei, que é jurídica, e que também é biológica no 

sentido das leis da natureza. Para Deleuze, o anormal é aquele que 

não possui uma norma que vai romper com alguma lei estabelecida 

como podemos verificar na seguinte passagem: 

[p]ôde-se observar que a palavra “anômalo”, 
adjetivo que caiu em desuso, tinha uma origem 
muito diferente de “anormal”: a-normal, 
adjetivo latino sem substantivo, qualifica o que 
não tem regra o que contradiz a regra, enquanto 
que “a-nomalia”, substantivo grego que perdeu 
seu adjetivo, designa desigual, o rugoso, a 
aspereza, a ponta de desterritorialização. (1997, 
p.25-26) 
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É nesse âmbito, que verificamos uma movência de lugares 

funcionando, e tal quais as palavras anormal e anomalia se moveram, 

fundindo-se em um significado muito próximo e muito confundido, 

nas narrativas, os dois lugares também se aproximam, na medida em 

que temos uma ruptura com a norma que gera a anomalia, a 

desterritorialização dos sujeitos que são colocados à margem de uma 

sociedade. A narrativa não explicita o porquê do distanciamento de 

Alfredo do lugar. Inicialmente, o leitor pode supor que isso se deve ao 

fato de ele ser um lobisomem, um homem com características 

animais. 

Nesse sentido, todo sujeito que rompe com as leis 

estabelecidas socialmente, sejam elas do âmbito jurídico, biológico 

ou religioso, está sujeito a um enquadramento em uma anomalia. 

Isso o colocaria no lugar de um sujeito externo a essas leis, diferente 

de todo o resto do corpo social que as segue, sendo assim, atribuído 

a ele o caráter de monstro que é, para Foucault (2010 p.47), “em sua 

existência mesma e em sua forma, não apenas uma violação das leis 

da sociedade, mas uma violação das leis da natureza”. 

Revel (2005) afirma que o controle é exercido por meio de 

vários poderes laterais que servem como uma forma de normatização 

da população. Assim, vemos também funcionar, nesse quadro 

literário, um conjunto de leis sociais, nas quais estão estabelecidos 

padrões de comportamento corporal que devem ser seguidos. 

Essa fuga à norma é verificada no conto “Alfredo”, visto que, a 

personagem se metamorfoseia em vários outros seres distintos que 

fogem a uma lei possível para um corpo, pois a natureza determina 

uma gama de características biológicas para a composição corporal 

de cada ser vivo. Na medida em que Alfredo tem o poder de transitar 

por seres distintos com características corporais também distintas o 

mesmo rompe com uma lei biológica. 

Assim, esse corpo que se transmuta, coloca-se à margem no 

lugar da indiferenciação, como nos afirma Deleuze (1997), se 



172 
 

estabelece na vizinhança entre o que é permitido e o que é proibido; 

esse corpo é, dessa maneira, a mais pura exemplificação de um Devir. 

Para Deleuze (1997), o Devir se estabelece no entre lugar. O 

lugar central é dado por meio de uma composição de características 

que no caso do corpo se estabelecem por meio da figura do homem, 

pensando o homem como um sujeito masculino e branco; tudo que 

não se estabelece nesse âmbito se coloca à margem, ou seja, é um 

devir. Assim, quando Alfredo se metamorfoseia em corpos outros, ele 

deixa o seu lugar de centro para se estabelecer na margem no devir. 

Verificamos na narrativa de Murilo Rubião uma tentativa de 

enquadramento perante a sociedade: Alfredo, um metamorfo que se 

transforma incessantemente na busca de encontrar um lugar seu, ou 

uma forma corporal que o defina. 

Esse corpo que se transmuta funciona como um ativador do 

insólito dentro da narrativa de Rubião, pois o mesmo causa 

possivelmente um estranhamento no leitor, que se questiona de sua 

possibilidade de existência. No entanto, tal estranhamento não se 

apresenta em todos os momentos da narrativa manifesto por seus 

personagens. “Atravessamos a rua principal, sem que ninguém 

assomasse à janela, como se a chegada do meu irmão fosse um 

acontecimento banal.” (RUBIÃO, 1999, p.67). A cidade não estranha o 

fato de um dromedário estar cruzando suas ruas, o que causa até 

uma certa revolta ao irmão de Alfredo, a única personagem que se 

espanta ainda com o irmão e suas transformações corporais. 

Nesse sentido, averiguamos que esse corpo que se 

metamorfoseia é visto por muitos como um corpo comum, não 

provocando estranhamento em algumas situações. Contudo, tendo 

em vista sua transgressão em relação às normas biológicas e sociais, 

ele é deslocado, colocando-se no lugar do monstruoso, do anormal. 
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Lilliân Alves Borges (UFU/GPEA) 

A obra Alexandre e outros heróis foi publicada pela primeira 

vez em 1962 e reúne três narrativas, a saber: A terra dos meninos 

pelados (1937), Pequena história da República (1940) e Histórias de 

Alexandre (1944), sendo essa última o nosso objeto de estudo. Nela, 

conta-se a história do personagem Alexandre e sua esposa, Cesária. O 

casal vive, no interior do Nordeste, uma vida de muitas dificuldades 

financeiras, conforme observamos na primeira parte da obra, 

intitulada “Apresentação de Alexandre e Cesária”: 

No sertão do Nordeste vivia antigamente um 
homem cheio de conversas, meio caçador e 
meio vaqueiro, alto, magro, já velho, chamado 
Alexandre. Tinha um olho torto e falava 
cuspindo a gente, espumando como um sapo-
cururu, mas isto não impedia que os moradores 
da redondeza, até pessoas de consideração, 
fossem ouvir as histórias fanhosas que ele 
contava. Tinha uma casa pequena, meia dúzia 
de vacas no curral, um chiqueiro de cabras e 
roça de milho na vazante do rio. Além disso 
possuía uma espingarda e a mulher. (RAMOS, 
2016, p.9) 

Logo nessa apresentação, conseguimos vislumbrar quem é essa 

personagem, quais são suas posses, e como é sua vida no sertão do 

Nordeste: Alexandre, assim como a maioria dos sertanejos, vive uma 

vida pacata, de limitações financeiras – casa pequena, meia dúzia de 

vacas no curral; mas o mais importante é que Alexandre é um grande 

contador de histórias e que reúne em sua casa gente para ouvi-las, as 

quais rememoram o seu passado: 
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Em domingos e dias santos a casa se enchia de 
visitas – e Alexandre, sentado no banco do 
alpendre, fumando um cigarro de palha muito 
grande, discorria sobre acontecimentos da 
mocidade, às vezes se enganchava e apelava 
para a memória de Cesária. Cesária tinha 
sempre uma resposta na ponta da língua. Sabia 
de cor todas as aventuras do marido, a do bode 
que se transformava em cavalo, a da guariba 
mãe de família, da cachorra morta por um 
caititu acuado. (RAMOS, 2016, p.9-10) 

Pela citação, podemos perceber que as histórias contadas por 

Alexandre são permeadas por sua imaginação, usada para criar um 

mundo em que seu passado é constituído por glórias, aventuras, com 

muita riqueza; inventando, portanto, um universo insólito, 

metaempírico, o qual, conforme Filipe Furtado, designa um mundo 

em que “os fenômenos […] seguindo embora os princípios 

ordenadores do mundo real, são considerados inexplicáveis” (1980, 

p.20). É nesse sentido que, neste trabalho, focaremos no modo como 

a personagem Alexandre é construída na obra e, para isso, 

precisamos verificar que há um conjunto de espaços e elementos que 

corroboram para a construção dessa imagem insólita na narrativa, a 

saber: os objetos e animais mágicos e o próprio corpo físico de 

Alexandre, os quais delineiam os espaços fantásticos. 

O primeiro elemento inerente à constituição da subjetividade 

de Alexandre é o seu olho esquerdo torto, um olho que não é 

compreendido pela personagem como defeito, mas sim como mola 

propulsora de todas as suas histórias, pois, a partir do momento em 

que começa a compreender o seu olho torto como uma característica 

fantástica, capaz de alterar os acontecimentos de sua vida, Alexandre 

passa a vê-lo como uma forma de privilégio que poucas pessoas 

possuem, como vemos na citação a seguir: 
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Alexandre, como já vimos, tinha um olho torto. 
Enquanto ele falava, cuspindo a gente, o olho 
certo espiava as pessoas, mas o olho torto ficava 
longe, parado, procurando pessoas para escutar 
as histórias que ele contava. A princípio esse 
olho torto lhe causava muito desgosto e não 
gostava que falassem nele. Mas com o tempo se 
acostumou e descobriu que enxergava melhor 
por ele que pelo outro, que era direito. […] O 
defeito desapareceu, e a história do espinho foi 
nascendo, como tinham nascido todas as 
histórias dele, com a colaboração de Cesária. 
(RAMOS, 2016, p.10-11) 

Ainda na “Apresentação de Alexandre e Cesária” percebemos a 

importância que o olho esquerdo torto possui para a constituição da 

subjetividade de Alexandre, já que antes o personagem não gostava 

dessa parte de seu corpo, a via como defeito, e, a partir do momento 

em que enxerga esse “defeito” com um outro olhar, o olhar do 

fantástico, do imaginário, não vê mais defeito e sim qualidades. É 

nesse momento que as suas histórias nascem e começamos a 

entender que todas devem ser compreendidas em conjunto, visto 

que precisamos encaixar os acontecimentos da vida de Alexandre, 

pois só assim depreenderemos como a imagem desse personagem 

não pode ser formada sem o restante dos fatos que permeiam sua 

vida, como os seus animais e objetos, na medida em que esses 

elementos constituem sua subjetividade. Esta é feita sempre de 

acontecimentos inesperados, insólitos e como afirma Osman Lins, em 

Histórias de Alexandre: “não se trata de reis, de princesas e de 

príncipes, existindo num país de sonho e enfrentando monstros 

igualmente fantásticos” (1977, p.177). Lemos, ao contrário, uma 

narrativa que parte do mundo entendido como prosaico, na qual, e a 

partir desses elementos, o insólito é instaurado. Nesse momento, nos 

remetemos à J. R.R. Tolkien (2013), que elucida: 
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[o] Reino Encantado contém muitas coisas além 
de elfos e das fadas, e além de anões, bruxas, 
trolls, gigantes ou dragões; contém os oceanos, 
o sol, a lua, o firmamento e a terra, e todas as 
coisas que há nela: árvore e pássaro, água e 
pedra, vinho e pão, e nós mesmos, seres 
humanos mortais, quando estamos encantados. 
(2013, p.9-10) 

O insólito, desta forma, não ocorre apenas quando se narra 

histórias de fadas ou elfos, príncipes e suas princesas. O insólito parte 

do mundo real e dele cria um novo mundo, um mundo em que tudo 

é possível, assim como um olho torto deixar de ser apreendido como 

um defeito e tornar-se o propulsor de toda a magia da vida do 

personagem Alexandre, como é o caso da história em que se deu o 

“nascimento” do seu olho torto: 

Que trapalhada será esta? disse comigo. E nada 
de atinar com a explicação. Quando me vi no 
caco de vidro é que percebi o negócio. Estava 
com o focinho em miséria: arranhado, lanhado, 
cortado, e o pior é que o olho esquerdo tinha 
levado sumiço. […] Tinha perdido o olho 
esquerdo, e era por isso que enxergava as coisas 
incompletas. (RAMOS, 2016, p.23) 

Apeei-me e andei uma hora caçando o diacho 
do olho. Trabalho perdido. E já estava 
desanimado, quando o infeliz me bateu na cara 
de supetão, murcho, seco, espetado na ponta 
de um garrancho todo coberto de moscas. 
Peguei nele com muito cuidado, limpei-o na 
manga da camisa para tirar a poeira, depois 
encaixei-o no buraco vazio e ensanguentado. 
[…] Meti o dedo no buraco do rosto, virei o olho 
e tudo se tornou direito, sim senhores. Aqueles 
troços do interior se sumiram, mas o mundo 
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verdadeiro ficou mais perfeito que antigamente. 
Quando me vi no espelho, depois, é que notei 
que o olho estava torto. Valia a pena consertá-
lo? Não valia, foi o que eu disse comigo. Para 
que bulir no que está quieto? E acreditem 
vossemecês que este olho atravessado é melhor 
do que o outro. (2016, p.24 – grifos da autora) 

Pelos trechos supracitados, percebemos que o olho esquerdo é 

perdido enquanto Alexandre está no meio da mata à procura de uma 

“égua pampa”, e, como era noite, Alexandre confunde os animais, 

montando em uma onça-pintada, a qual no meio da confusão, o faz 

perder o seu olho esquerdo em um espinheiro. Esse olho, ao ser 

recolocado em seu lugar de origem tem um grande potencial 

imaginativo, porque ele é capaz de transformar o mundo de 

Alexandre, como verificamos na frase: “o mundo verdadeiro ficou 

mais perfeito que antigamente” (RAMOS, 2016, p.24). Ou seja, se 

antes o mundo era da penúria e era justificado pela desigualdade 

social, não havendo nenhuma condição de fuga dessa realidade 

hostil, Alexandre cria para si “a memória de um Paraíso onde a 

Natureza, ao contrário desta que o rodeia, oferece maravilhas; e 

também de uma sociedade onde ele, Alexandre, não é um recusado e 

sim um fruidor” (LINS, 1977, p.180), um fruidor de tudo aquilo que o 

rodeia, seus animais, sua fazenda, sua esposa e até mesmo seus 

amigos mais próximos. 

Assim, ao criar esse seu mundo imaginário, Alexandre não 

pode ser entendido como um personagem tipo, que, conforme 

elucida Carlos Reis, agiria de forma redundante e previsível, mas sim 

como personagem típico, pois é nele que “o insólito ousa afirmar-se 

como tal” (2014, p.40), e ao criar esse seu eu e mundo imaginários, 

Alexandre consegue realizar uma crítica social, na qual mostra como 

ocorre a relação entre patrão e empregados, ou seja, o patrão explora 

e tira do empregado tudo aquilo que ele tem para oferecer e em 
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troca recebe um salário que não é suficiente para a sua própria 

sobrevivência, e, se tratando do Sertão Nordestino, verificamos um 

espaço onde a desigualdade e injustiças sociais são mais exacerbadas, 

pois foi marcado por um sistema opressor – o Coronelismo. 

Compreendemos, portanto, que o insólito é construído, a 

priori, pela imaginação de Alexandre, uma imaginação que gera uma 

narrativa quixotesca, pois, assim como Sancho Pança, Alexandre, ao 

rememorar um passado distante, imaginário, busca saciar um desejo 

de pertencer a uma camada social privilegiada, a qual nunca 

pertenceu, distanciando-se assim, de sua realidade, uma realidade 

marcada pela desigualdade, injustiça e miséria. 

Conforme discorremos anteriormente, Alexandre perde o seu 

olho em um espinheiro ao tentar recuperar uma égua e acaba por 

confundi-la com uma onça-pintada, a qual é domada por Alexandre e 

passa a viver junto aos outros animais do curral de sua fazenda. 

Nesse momento, observamos que tudo que concerne ao mundo 

imaginado por Alexandre faz parte do campo do insólito, já que 

poderíamos questionar, quebrando o pacto ficcional: como uma 

onça-pintada pode viver presa em um curral e conviver pacificamente 

com outros animais que são, a priori, suas presas? Nesse sentido, 

buscamos o entendimento de Covizzi para compreender o insólito, 

pois ele, para a autora, desperta no leitor “o sentimento do 

inverossímil, incômodo, infame, incongruente, impossível, infinito, 

incorrigível, incrível, inaudito” (1978, p.26 – grifo do original), e é por 

isso que é verossímil, dentro da tessitura narrativa, a convivência 

entre as cabras, um bode velho e a onça-pintada: 

A onça misturou-se com o gado, no curral. […] 
Por fim ninguém tinha medo dela. E a bicha 
andava no pátio, banzeira, com o rabo entre as 
pernas, o focinho no chão. Viveu pouco. Finou-
se devagarinho, no chiqueiro das cabras, junto 
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do bode velho, que fez boa camaradagem com a 
infeliz. (RAMOS, 2016, p.26) 

No excerto acima, notamos que a onça, antes um animal 

temido, raivoso, geradora do sentimento de medo e apreensão em 

todos e tudo, quando é confinada no curral de Alexandre, não incita o 

medo em mais ninguém, fazendo até mesmo “amizade” com um dos 

bodes que vivia no curral. Relevante constar que o animal vivia “com 

o rabo entre as pernas” – expressão popular que remete a uma 

tristeza, um desânimo, que pode fazer referência ao fato de o bicho 

estar preso, fora de seu ambiente natural, e que por isso morreu tão 

cedo. 

Ainda para explicar a instauração do insólito na narrativa, 

podemos nos remeter, nesse instante, à leitura que Tatiana Salem 

Levy em seu livro A experiência de fora: Blanchot, Foucault, Deleuze 

(2011) realiza de Blanchot para entender como o mundo imaginário 

está “colado” ao mundo real, ou seja, mesmo que o leitor entenda 

que as histórias narradas na obra estão no campo do inverossímil, 

como se elas não fossem possíveis no mundo dito real, gerando um 

incômodo, é relevante entender que “a literatura não deixa de falar 

do mundo, mas fala sempre de sua outra versão” (LEVY, 2011). 

Portanto, nas Histórias de Alexandre, o mundo imaginário narrado 

pelo personagem coexiste com o mundo real; assim, o mundo real e 

o imaginário são dois lados de uma mesma imagem, as quais 

convivem simultaneamente, e isso nós conseguimos vislumbrar na 

obra em questão. 

Compreendemos o conceito de subjetividade a partir da 

concepção foucaultiana. De acordo com a leitura que Judith Revel faz 

de Foucault: 

o termo “subjetivação” designa, para Foucault, 
um processo pelo qual se obtém a constituição 
de um sujeito, ou, mais exatamente, de uma 
subjetividade. Os “modos de subjetivação” ou 
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“processos de subjetivação” do ser humano 
correspondem, na realidade, a dois tipos de 
análise: de um lado, os modos de objetivação 
que transformam os seres humanos em sujeitos 
– o que significa que há somente sujeitos 
objetivados e que os modos de subjetivação 
são, nesse sentido, práticas de objetivação; de 
outro lado, a maneira pela qual a relação 
consigo, por meio de um certo número de 
técnicas, permite constituir-se como sujeito de 
sua própria existência. (2005, p.82) 

Ao explicar sua vida e a si mesmo a partir do insólito, o 

personagem Alexandre realiza um jogo de poder entre o que é aceito 

como verdade no mundo prosaico – que ele despreza – e as suas 

verdades, carregadas pelo mundo imaginário. Nesse sentido, ele 

ultrapassa os limites estabelecidos pelo real prosaico, baseando a sua 

existência naquilo que ele considera como verídico para si mesmo: 

um passado em que ele era dono de muitas terras, muitos animais, 

ou seja, um passado de grande prosperidade financeira e no qual ele 

era conhecido como Major Alexandre. 

Além da onça-pintada, que é montada e domada por Alexandre 

como um cavalo qualquer, outros animais com características mágicas 

colaboram para a constituição da subjetividade desse personagem 

insólito, como é o caso dos papagaios: 

“Ô de casa!” Uma voz de homem perguntou lá 
dentro: – “Ô de fora! Quem é?” E eu respondi: – 
“É de paz. O senhor faz favor de arranjar uma 
sede de água para um viajante.” – “Não posso, 
tornou a voz. Não posso porque estou 
amarrado.” Espantei-me: – “Como? Quem 
amarrou o senhor? Diga, que eu desamarro.” – 
“Não se incomode não, moço, foi a resposta. 
Aqui em casa o costume é este. Vivo 
acorrentado.” – Nessa altura uma velha 
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apareceu com um caneco de água e falou: – 
“Cala a boca, Deixa de tomar confiança com 
quem tu não conheces.” Bebi e ia agradecer 
quando percebi que ela se dirigia a um papagaio 
que batia as asas, na gaiola pendurada à parede. 
(RAMOS, 2016, p.39) 

A esposa de Alexandre sempre ambicionou ter um papagaio 

que falasse e o primeiro animal que Alexandre consegue comprar 

ultrapassa a fronteira daquilo que entendemos por um papagaio 

falador no mundo prosaico, porque esse papagaio não apenas repete 

o que é dito por Alexandre ou por qualquer outro sujeito; ele 

consegue estabelecer um diálogo com o personagem, demonstra ter 

consciência de sua existência e dos costumes da casa em que vive, 

uma vez que vive acorrentado e não reclama dessa condição de 

existência; e isso pode ser constatado na última fala do papagaio a 

Alexandre: 

No meio do trabalho me chamou: – “Está aqui 
uma bolsa furada, Alexandre. Que é isto?” E eu 
me lembrei: – “Ai, Cesária! É o papagaio. 
Tranquei o papagaio na bolsa. Coitado. Esqueci-
me dele e o pobre viajou sem comer.” Corri 
mais que depressa e fui abrir a bolsa. Encontrei 
o infeliz nas últimas, enrolado num canto, feio 
como um pinto molhado. Cesária trouxe um 
pires de leite, mas era tarde, não havia jeito 
não. O papagaio olhou para mim, balançou a 
cabeça, levantou-se tremendo, encorujado, e 
disse baixinho: – “Sim senhor, seu major, isto 
não é coisa que se faça.” Amunhecou e morreu. 
(RAMOS, 2016, p.40) 

Alexandre compra o papagaio e o coloca em sua bolsa até 

chegar a sua casa, porém se esquece do bicho e, quando percebe que 

o havia esquecido, o papagaio já está morrendo de fome. 
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Diferentemente do que se espera de um animal qualquer, isto é, que 

ele morra em silêncio e sem culpar ninguém por sua morte, o 

papagaio é mágico, no sentido de que tem consciência de si e de suas 

necessidades, culpando, de certa forma, a personagem Alexandre por 

sua morte, ao afirmar que “isto não é coisa que se faça” (2016, p.40), 

remetendo ao fato de Alexandre não ter alimentado nenhuma vez o 

animal. Em mais essa passagem da narrativa, constatamos a essência 

do fantástico, marcada pela fenomenologia meta-empírica, que, 

conforme elucida Furtado: 

[r]eside na sua capacidade de expressar o 
sobrenatural de uma forma convincente e de 
manter uma constante e nunca resolvida 
dialéctica entre ele e o mundo natural em que 
irrompe, sem que o texto alguma vez explicite 
se aceita ou exclui inteiramente a existência de 
qualquer deles. Em consequência, a primeira 
condição para que o fantástico seja construído é 
a de o discurso evocar a fenomenologia meta-
empírica de uma forma ambígua e manter até 
ao fim uma total indefinição perante ela. De 
contrário, não poderão ter lugar as restantes 
fases de consolidação do gênero nem será 
assegurada a manutenção do delicado equilíbrio 
que pressupõe. (1980, p.36) 

Como a primeira tentativa de possuir um papagaio falador é 

frustrada, a procura pelo papagaio falador recomeça, conforme 

verificamos a seguir: 

– Depois da morte do louro, referiu Alexandre, 
Cesária começou a aperrear-me pedindo outro. 

Eu me encafifei: – “Onde é que vou arranjar 
isso, filha de Deus? Que arrelia!” 
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Mas Cesária não me largava de mão: – “Xandu, 
veja se me descobre um parente dele. Raça boa 
não falha, Xandu”. – “Está bem. Está bem.” 
(RAMOS, 2016, p.71) 

E nessa incessante procura por um papagaio falador, Alexandre 

encontra o inesperado, um papagaio que é capaz de fazer discursos, é 

compreendido e aplaudido pelo povo: 

Saí da Intendência, parei diante da casa vizinha: 
estavam fazendo lá dentro um discurso igual aos 
que tinha ouvido: – “Senhores do conselho de 
sentença, o meu constituinte não é criminoso.” 
E mais isto, e mais aquilo, e tal, enfim, etc. 

Cheguei a uma janela, onde várias pessoas se 
apertavam e batiam palmas: – “Isso mesmo. 
Apoiado.” Como a sala da Intendência era 
pequena, estavam debulhando ali o resto dos 
processos, calculei. Engano: a criatura que se 
esgoelava, sapecando em cima da gente uma 
penca de leis, era um papagaio miúdo e feio, de 
penas tristes e sujas. (RAMOS, 2016, p.71-72) 

Esse papagaio é introduzido no conto “Um missionário”, e, a 

partir do título, é possível conjecturarmos que tipo de animal é ele. 

Novamente, não é um papagaio falador qualquer, que apenas repete 

o que lhe é ensinado, e sim um papagaio que tem as características 

de um sujeito missionário, capaz de reunir multidões ao seu redor, 

fazer grandes discursos sobre leis e também sermões como um 

religioso, e com isso, consegue angariar novos fiéis. Vejamos a seguir: 

– “Padre nosso, que estais no céu […]” Um cento 
de beatas, ajoelhadas na grama, respondia com 
vontade: – “Santa Maria, mãe de Deus […]” O 
papagaio tinha escutado o sermão, foi o que eu 
pensei, e queria mostrar o reino do céu à 
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parentela. Um missionário, com todos os ff e rr. 
(RAMOS, 2016, p.77) 

Tanto nesse último excerto citado como no anterior, podemos 

averiguar que não é somente o personagem Alexandre e sua esposa 

que possuíam contato com esses papagaios mágicos, mas também os 

outros sujeitos que, de certa forma, dividiram o passado espetacular 

de Alexandre. Isso significa que podemos inferir que o fato de outros 

sujeitos terem entrado em contato com esses seres mágicos alicerça 

as histórias contadas por Alexandre aos seus ouvintes, pois dá um 

caráter de verdade a tudo o que ele narra, embaralhando, portanto, o 

mundo dito real e o mundo fantástico que ele cria para si. 

Podemos verificar que há um uso recorrente nas narrativas 

insólitas de animais mágicos, como o coelho em Alice no país das 

maravilhas, de Lewis Carroll, o gato em O gato de Botas, de Charles 

Perrault, o lobo no conto da Chapeuzinho Vermelho, tanto nas 

versões de Charles Perrault quanto na dos irmãos Grimm, assim 

como o inseto indefinido na obra A metamorfose de Franz Kafka. De 

acordo com Beatríce Bottet em seu livro Encyclopédie du fantastique 

et de l’étrange, esse uso recorrente nas narrativas de animais 

fantásticos, mágicos, como coelhos, lobos, papagaios, ocorre porque 

“os animais têm desempenhado um papel importante na imaginação 

humana”, já que “o mundo animal é fabulosamente rico” (2008, p.54 

– tradução da autora)9. 

Além dos animais mágicos, em Histórias de Alexandre, há 

também a presença dos objetos mágicos, os quais colaboram para a 

constituição da subjetividade do personagem Alexandre. Vejamos o 

caso do estribo de prata: 

                                                           
9 “

Les animaux qu’on n’a jamais vus et qu’on ne verra probablement jamais, et qui 

porttant onte joué um rôle importante dans l’imaginaire humain.” (BOTTET, 2008, 

p.54) 
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Afinal, depois de muito pensar, compreendi 
tudo e dei a Cesária as explicações que agora 
vou dar aos senhores. Acho que hão de 
concordar comigo. Naquela noite de lua cheia 
supus que a cascavel me tivesse mordido o 
couro da bota. Convenci-me, porém, de que os 
dentes da bicha tinham ferido o estribo e 
deixado lá o veneno que existia no corpo dela. 
Um mês depois, com a força da lua, o estribo 
inchava, como incham todas as mordeduras de 
cobras. Era por isso que ele estava tão crescido 
e tão pesado. Mandei chamar um mestre na rua 
e, com martelo e escopro, retiramos do estribo 
cinco arrobas de prata, antes que o metal 
desinchasse. Isto se repetiu durante alguns 
anos: todos os meses o estribo inchava, inchava, 
e conforme a força da lua, eu tirava dele três, 
quatro, cinco arrobas de prata. (RAMOS, 2016, 
p.47-48) 

Pelo trecho supracitado, percebemos que, enquanto estava na 

mata, uma cobra tentou picar Alexandre, porém em vez de picá-lo, a 

cobra atinge o seu estribo, que era de prata; e, com essa picada, o 

estribo adquire o poder de dobrar, triplicar de tamanho e de produzir 

muita prata. Conforme esclarece Moles (1981, p.18), “o objeto traz ao 

indivíduo uma catharsis de seus desejos, uma compensação à 

frustação”. Logo, o poder adquirido pelo estribo de prata ao ser 

picado pela cobra poderia ser a explicação da possível riqueza que 

Alexandre narra em sua contação de histórias sobre o seu passado, 

uma riqueza imaginada para compensar sua vida simples, sem 

glórias, sem dinheiro; uma vida de anonimato, conforme notamos na 

passagem a seguir: 

Seu Libório cantador, mestre Gaudêncio 
curandeiro, o cego preto Firmino e Das Dores 
levantaram-se admirados. 
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– O senhor deve ter ganho uma fortuna, seu 
Alexandre, exclamou o cantador. 

– Um pouco, seu Libório, sempre arranjei algum 
dinheiro, graças a Deus. (RAMOS, 2016, p.48) 

Relevante constar, nesse momento, que o estribo de prata só 

adquire esse poder mágico de inchar e dar muita prata quando ele é 

picado por um animal – serpente – que também é mágico, já que o 

seu veneno não é comum, letal, mas sim um veneno extraordinário, 

capaz de propiciar casos também extraordinários. Desse modo, como 

discorremos anteriormente, todos os elementos da narrativa devem 

ser depreendidos em conjunto, pois será a junção desses elementos 

que formará a subjetividade do personagem Alexandre na narrativa. 

Outro ponto relevante da passagem anterior é o fato de que o 

“poder” do estribo de prata emerge à noite, quando é lua cheia, fato 

esse que vai ao encontro da perspectiva proposta por Fernando 

Cristovão em seu texto “O sertão como espaço mágico, fantástico e 

sobrenatural” (1993), pois para esse estudioso, o sertão é um espaço 

propício para a irrupção do insólito, como notamos no seguinte 

trecho: 

o cair da noite é ocasião privilegiada para a 
retórica sertaneja, e a tradição popular associa-
se ao meio, a práticas supersticiosas, a partir do 
crepúsculo. Com o declinar do sol, o sertão, 
ainda mais que a floresta, vai-se convertendo 
em espaço mentiroso. (1993, p.6) 

Assim, todos os elementos da tessitura narrativa corroboram 

para a irrupção do insólito: os animais, os objetos mágicos, o olho 

torto que transforma o mundo; e tudo isso ocorre, na maioria das 

vezes, durante o período noturno, período esse compreendido como 

o período do dia mais favorável para que acontecimentos 

inesperados, inverossímeis ocorram. Desse modo, podemos observar 
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que nas Histórias de Alexandre, muitos dos espaços inventados pelo 

personagem são utópicos, conforme designa Michel Foucault, em seu 

texto Outros espaços:  

[a]s utopias são posicionamentos sem lugar real. 
São posicionamentos que mantém com o 
espaço real da sociedade uma relação geral de 
analogia direta ou inversa. É a própria sociedade 
aperfeiçoada ou é o inverso da sociedade mas, 
de qualquer forma, essas utopias são espaços 
que fundamentalmente são essencialmente 
irreais. (2001, p.414-415) 

Dessa maneira, na medida em que se revelam como espaços 

do desejo, como posicionamentos sem lugar no real, concebidos 

como espaços divergentes, se contrastados ao mundo prosaico, a 

criação desses espaços utópicos se deve à necessidade de amenizar 

as agruras do real vivido pelo personagem Alexandre em seu mundo 

prosaico. 

Por meio das análises realizadas ao longo deste trabalho, 

podemos, por fim, inferir que o personagem Alexandre é um 

sertanejo, que vive de forma modesta com sua esposa em uma 

pequena fazenda no sertão nordestino, e que, para atenuar sua 

condição de vida no mundo prosaico, cria um mundo imaginoso 

sobre si mesmo e sobre sua vida, mundo em que diversos elementos, 

como objetos e animais ganham caraterísticas mágicas, assim como o 

seu próprio corpo, com o seu olho torto, determinam sua 

subjetividade, uma subjetividade insólita. 

BOTTET, Béatrice (2008). Encyclopédie du fantastique et de l’étrange. Paris: 

Conception graphique. 
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Marcus Vinícius Lessa de Lima (UFU/GPEA) 

Vergílio Ferreira, em Estrela Polar, romance de 1962, lança-nos 

aos meandros do discurso de Adalberto, narrador que, enunciando-se 

como um Eu que se dirige inicial e provavelmente a quem o lê, relata 

seu retorno, quando convocado pela mãe, à cidade de Penalva, 

imbricada nas serras portuguesas, local onde passara sua infância. 

Tomando o pacto ficcional por estabelecido e tratando, pois, o 

discurso do romance intratextualmente por ora, isto é, considerando 

Adalberto como autor ficcionalizado, como ponto de convergência e 

de coerência desse(s) discurso(s), como ponto de partida e de 

retorno do romance, em vez de seu autor empírico10, encontramos 

na segunda página uma breve passagem que nos revela algo das 

condições de produção do discurso em questão, ou, falando em 

sintonia com nosso narrador, algo de suas razões para narrar, ato que 

aqui, veremos, significará escrever: 

Seriam razões, se o fossem. A verdade é que 
nunca o são. Nem para os sonhos nem para as 
alegrias, nem para os desastres. Nem sequer 
para o crime de que me acusaram e me trouxe a 
esta prisão donde te escrevo – donde escrevo à 
tua memória. Porque se as achasse para o 

                                                           
10

Resta a se fazer uma análise mais detida acerca da identidade entre traços 
subjetivos de Vergílio Ferreira e de seus narradores, bem como de biografemas 
dispersos por seus romances. Um breve esforço nesse sentido, ainda que não se 
valha necessariamente do impulso teórico que sublinhamos, encontra-se no texto de 
Isabel Cristina Saraiva de Assunção Rodrigues (2003). 
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crime, achava-as ainda para mim. (FERREIRA, 
1967, p.10) 

Depreenderemos desde já três traços do discurso do romance 

(pressupondo que narrador e foco narrativo se mantenham 

inalterados até o fim, o que de fato ocorre): primeiro, há um tempo 

de leitura que, em maior ou menor grau, refletirá o tempo de escrita 

do narrador, isto é, tem-se um relato que também relata sua própria 

escritura e desenreda-se desvelando esse próprio ato de escrita; 

segundo, essa escrita dá-se no cárcere onde Adalberto se encontra 

devido à condenação por certo crime; enfim, escreve-se para um Tu, 

que, se pelo breve espaço de uma linha pode ser tomado como um 

leitor empírico possível (ponto retomado logo adiante) e, para tal, de 

todo modo, como um leitor implicado, logo vê-se correlato à 

memória de alguém que, por ora, não se pode definir. É claro que em 

caso de uma leitura menos conclusiva da passagem destacada, 

passagens futuras11 corroborariam as afirmações feitas. 

Em termos de recepção e interpretação, ao longo da leitura, 

esse Tu a quem se dirige o narrador, de toda forma constituindo o 

narratário, é um signo de possibilidades tão diversas quanto o próprio 

tu gramatical: podemos interpretá-lo como referência à mãe do 

narrador (melhor dito, à imagem rememorada dela, após seu 

falecimento, logo, ao início do romance), ou como uma das supostas 

irmãs Aida e Alda (sobre as quais recairá o foco do presente texto), ou 

ainda como a possibilidade sempre latente de uma referência opaca a 

um leitor empírico possível, isto é, à virtualidade daquele(a) que, 

efetivamente travando contato com esse texto, perceba nesse Tu uma 

interpelação a si como destinatário(a) do discurso narrativo. Contudo, 

                                                           
11

Encontraremos, por exemplo, não exaustivamente, às páginas 29, 77 e 269 a 
reafirmação do caráter escritural do texto por parte do narrador. Às páginas 21, 29, 
76-77, 190, 198, 257, 271, 276 localizaremos outras referências ao cárcere como 
local dessa escrita ou, ao menos, como o cronotopo presente da narração. 
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mesmo que, ao final da leitura, essas possibilidades ainda se 

imponham de certa maneira e cada qual a seu modo – 

principalmente aquela em que o Tu interpelaria uma das supostas 

irmãs, no caso, Aida –, dada a tessitura filosófica de Estrela Polar, 

marcadamente tributável a certas teses que Vergílio Ferreira localiza, 

em seus ensaios Da Fenomenologia a Sartre (1978a) e Espaço do 

Invisível I (1978b)12, dentro de um espectro compreendido como 

existencialista (o que não nos deve privar de observar, inclusive, que 

o romance opera a contestação de algumas das teses dessa pretensa 

vulgata existencialista), pode esse Tu tratar-se de uma alteridade 

universal, capaz de abarcar todas as segundas pessoas a quem o 

narrador se refere ao longo do texto, incluindo várias não 

mencionadas na breve listagem acima, além do já mencionado 

narratário-possível. A imposição, entretanto, da referência desse Tu a 

Aida e/ou Alda é a impressão mais evidente, sendo, pelo menos 

necessária para essa interpretação mais abrangente que apontamos. 

Vejamos, pois, doravante, como se estabelece a relação entre 

as duas personagens mencionadas – Aida e Alda – e a visada à 

alteridade universal, observando também como esse será um fator 

crucial para a irrupção do insólito no âmbito da narrativa. 

Retomemos nosso sumário do enredo. Após a morte da mãe, 

Adalberto herda a livraria de sua família em Penalva. Outra herança, 

porém, avulta-se: aquela do reconhecimento da imanência de si em 

si, isto é, da impossibilidade de transcender seu próprio corpo e sua 

própria consciência, evidenciado, por exemplo, na passagem em que 

afirma: “Sou de mim para outrem, não de outrem para mim” 

(FERREIRA, 1967, p.23 – grifos do autor). Essa impossibilidade, ao ser 

reconhecida, passa a se afigurar sob o signo de uma solidão 

                                                           
12

Recomendamos a consulta ao artigo de Ozíris Borges Filho (2016, p.200) para 
referências mais pontuais à tese explorada em Estrela Polar, conforme enunciada em 
Espaço do Invisível I. 
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necessária/incontornável, sendo possível elencar múltiplas passagens 

nesse sentido, como a seguinte: “Que haja terra e astros e ventos… 

Eu só, aqui à minha face. Fraternidade perdida, voz obscura e 

infatigável para ninguém…” (1967, p.29). Evidência de 

intranscendência. 

Não muito adiante da passagem anterior, Adalberto iniciará um 

relacionamento amoroso com Aida, que perpassará todo o romance, 

buscando-a como um contraponto a sua solidão e às implicações 

filosóficas de uma solidão universal. Desenvolveremos essa reflexão 

mais adiante. Interessa-nos, por ora, destacar três momentos dessa 

relação e, inserir em seu seio também a figura da suposta irmã de 

Aida, conforme já dito, Alda, corpo que demarcará a ruptura insólita 

em Estrela Polar. 

Em um primeiro momento, Aida e Alda são para Adalberto 

entidades empíricas distintas, sendo que da existência de Alda ele 

toma conhecimento no quinto capítulo da narrativa, em diálogo com 

Aida, por intermédio da breve menção: “viemos para Penalva. Minha 

irmã é enfermeira” (FERREIRA, 1967, p.33). Mais adiante, ao 

deambular pela mata próxima à cidade, Aida – conforme pensa, de 

início, Adalberto – cruza de bicicleta seu caminho e, ao ser chamada 

por ele, acidenta-se contra uma árvore. Então, pelas palavras dela – 

recuperadas e transcritas pelo narrador, o que configurará a maior 

proximidade das personagens do romance em relação à enunciação 

dos discursos atribuídos a elas – nos é revelado: “Não sou Aida! Sou 

Alda! [...] Somos muito parecidas. Toda a gente nos confunde” (1967, 

p.39). 

Após o ocorrido, Adalberto demanda a outro funcionário de 

sua livraria mais informações acerca das irmãs e, do relato dessa 

outra personagem, emerge o seguinte: 

Aida e Alda são filhas gémeas do Sr. Sousa e de 
D. Aura. Mas há quem diga que não, que Alda é 
filha de uma irmã gémea de D. Aura, uma D. 
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Alma, que teve aquela filha quando era solteira 
e que D. Aura, para dignificar a irmã, a recolhera 
como irmã gémea de Aida, por terem ambas 
nascido no mesmo dia. Mas também se diz que 
nem sequer a filha do Sr. Sousa é filha do Sr. 
Sousa. [...] O verdadeiro pai seria um 
empregado da casa que subiu a sócio e morreu. 
Não: o verdadeiro pai seria um irmão desse 
sócio. Todavia, esse irmão jurara um dia que o 
verdadeiro pai era um vizinho que morava em 
frente e que o Sr. Sousa, aliás, conhecia muito 
bem, por ser casado com uma sua irmã que não 
dera filhos. Mas como não tivera filhos da 
mulher admitia-se fàcilmente que não era o pai 
da filha ou das filhas do Sr. Sousa de D. Aura, 
que era extraordinàriamente parecida com Aida 
e com Alda, ou, antes, estas é que eram 
parecidas com ela. (FERREIRA, 1967, p.41-42) 

Ante esse trecho – um discurso que configura a suspensão de 

qualquer certeza em torno de um fato, a suspensão de qualquer 

possibilidade efetivada de verdade, ou mesmo de veridicção, ou 

ainda de uma pretensa objetividade assegurável de si –, não 

esperaríamos do leitor reação intelectual semelhante, ao menos em 

algo, àquela de Adalberto que dirá, lançando um “berro para a 

Mata”: “Acabe com isso! São ou não são gémeas? Quem é o pai? De 

quem são as filhas?” (FERREIRA, 1967, p.42). Contudo, as dúvidas 

serão mantidas, e, mais adiante, Adalberto frequentará um serão, no 

oitavo capítulo do romance, na casa das supostas irmãs, convivendo 

com ambas numa mesma sequência temporal e espacial (1967, p.59-

78). Esse será um acontecimento fulcral para ao menos distingui-las, 

com certa segurança, como dois entes existentes, adotando, por 

exemplo, uma noção de existência tal qual a proposta por Jean-Luc 

Nancy: “Existir significa de fato distinguir-se tanto do nada como de 

outras existências”, distinção, ainda remetendo-nos às palavras de 
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Nancy, fundada na não configuração de um corpo – física e 

materialmente – como uma imprecisão, precariedade, ou mistura, 

imbricamento de corpos (2015, p.7). No referido serão, com efeito, há 

dois corpos. Semelhantes, sim; mas distintos e distinguíveis em 

termos dos limites físicos e dos limites da expansão física de cada um. 

Dois corpos que, inclusive, se interpelam um ao outro, se expõem um 

ao outro, ao interagirem entre si. 

Relevamos essa vacilação intelectual que paira sobre a figura 

das irmãs desde essa primeira parte do romance – na verdade, sua 

primeira sexta parte –, devido à permanência da dúvida no decorrer 

do texto. É a partir da extrema semelhança física entre Aida e Alda – 

nas poucas descrições realmente físicas, ambas aparecem como 

mulheres de pele “branca e lisa”, “cabelos em luz” e “em volutas”, 

dotadas de “indizível beleza” (FERREIRA, 1967, p.44; 79; 35; 44), além 

de referências pontuais às covas em suas faces frescas, graves, sérias; 

aos seios ornados e apertados; aos ventres curvos – que se vê 

impossibilitada a distinção segura entre uma e outra em termos 

corpóreos. E é fundada nessa impossibilidade que a dúvida acerca da 

identidade da mulher com quem se relaciona se adensa para 

Adalberto, nos próximos dois movimentos narrativos aos quais nos 

reportaremos. 

Como já mencionado, a narração constitui-se de uma escritura 

manifesta que privilegia a memória do sujeito narrador. Insistimos 

que em Estrela Polar tudo (ou quase tudo) é suposto porque, ao 

longo da narração, são identificáveis pelo menos quarenta passagens 

em que certa incerteza é levantada em relação à veracidade, ou à 

veridicção dos fatos narrados – por exemplo, em “talvez não gritasse 

e erguesse apenas o braço com o grito que não veio ou tive um 

ataque de tosse (lembro-me de ter tossido) ou falei alto para mim” 

(FERREIRA, 1967, p.114). Algumas dessas passagens, inclusive, 

acedem diretamente à impossibilidade (ou à insuficiência) de se fiar à 

memória subjetiva para um discurso que se pretende factual, como 



196 
 

em “Contar tudo, recordar tudo, como? como?” (1967, p.259), ou 

“Baralham-se os planos nesse jogo de memória” (1967, p.267). 

Ademais, a forma assumida pelo discurso do romance, já inscrita na 

tradição do uso do fluxo de consciência impossibilita, por vezes, 

reordenar cronologicamente, durante a leitura, com elevado grau de 

certeza, alguns fatos da narrativa, como nos é dito, em referência a 

essa impossibilidade manifestar-se para o próprio narrador, na 

seguinte passagem: 

a tua memória passa através dos factos como de 
uma fila de vidraças, ou de estações, ou de 
folhas de um album. Às vezes, porém, paras 
numa, e é como se toda a vida se fixasse aí. E 
giras em torno, numa obsessão. Sòmente às 
vezes também, em vez de te fixares realmente, 
quando menos o julgas estás parado noutra 
folha, noutra folha, noutra paisagem. 
(FERREIRA, 1967, p.60) 

Retomemos o enredo, partindo do que se supõe ter sido a 

primeira relação sexual do casal formado por Adalberto e Aida, nas 

páginas 82 e 83. Desde aí, num segundo momento da narrativa, a 

relação entre os dois se deteriora gradualmente sob a desilusão 

manifesta de Adalberto quanto a suas pretensões em relação à Aida, 

ao passo que, também gradualmente, “uma pequena comédia se 

estabelece na Livraria” (FERREIRA, 1967, p.89). Essa comédia diz 

respeito ao fato de que Alda vem substituir, por vezes, a irmã na 

livraria, e, para Adalberto, distingui-las torna-se uma tarefa cada vez 

mais árdua e frustrante. Vejamos, nesse sentido, um outro diálogo 

com o funcionário da livraria a que nos referimos mais acima, de 

nome Faustino: 

– Que palhaçada é esta? [...] Não se faça tolo, 
Faustino. Você sabe que hoje não foi Aida que 
veio! 
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– Pois não. Julguei que soubesse. Mas já de 
outras vezes não tem vindo. Já de outras vezes 
tem vindo a irmã. 

– De outras vezes? Depois que aqui estou? 

– Pois. Quero dizer: não sei. Talvez antes, no 
tempo da sua mãe. Mas já tem vindo. E outras 
vezes vai a menina Aida ao Sanatório. 

– Ao Sanatório? Ao Sanatório como? 

– Vê que elas trabalharam ambas numa livraria 
ou casa comercial [...] e trabalharam ambas 
como enfermeiras. E depois elas sabem tudo 
uma da outra. A menina Aida estava doente e a 
irmã estava de folga. Havia aí umas coisas de 
urgência e ela veio substituir a irmã. [...] São 
muito amigas uma da outra. Se não são gémeas 
é como se fossem. Se não são gémeas ou 
mesmo irmãs. (FERREIRA, 1967, p.93-94) 

Estabelecida a comédia e ressaltadas por Faustino as dúvidas 

acerca da fraternidade de Aida e Alda, a relação de Adalberto com as 

supostas irmãs não admite nenhuma seguridade acerca da 

identidade daquela com a qual se relaciona em qualquer momento 

dado da narrativa, inaugurando e intensificando um novo plano de 

suposições (espacializado na convivência das personagens na livraria), 

no seio de uma narrativa em que já tudo é suposto. 

É possível que nos aproximemos da insolitude dessa relação, 

na qual se reconhece seguramente um corpo e não a consciência que 

o habita, por intermédio de certas reflexões acerca da personagem 

ficcional, afinal, tratamos aqui de corpos e de subjetividades que 

neles-deles gravitam, em uma obra de ficção literária; tratamos, 

portanto, de personagens. 

De início, revisitemos o que Roland Barthes nos propõe quanto 

aos conceitos de personagem e figura: uma personagem se 
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constituiria a partir do cruzamento relativamente estável e repetido 

de unidades de significação idênticas sob um mesmo nome próprio, 

considerando que a complexidade desse cruzamento determina a 

personalidade (em sua acepção vulgar) da personagem, e que a 

relação magnética – ou, mais simplesmente, a relação referencial – 

entre o Nome e o conjunto de semas (unidades de significação) 

implica uma virtualidade biográfica, isto é, implica um corpo dotado 

de evolução cronológica (de temporalização de seus semas, digamos) 

na narrativa (1992, p.97). Comparemos, à luz das palavras de Barthes, 

duas cenas em que Adalberto interage com, respectivamente, Aida e 

Alda: 

Há uns papéis a assinar, tu entregas-mos à 
minha secretária, e a tua mão como uma flor… 
Um anel com uma pérola e uns dedos longos e 
brancos, dedos puros. A mão pousa-se na 
secretária, os dedos erguem-se em curva lenta 
até ao bico das unhas. [...] Mão de aroma. Ainda 
agora a aspiro, sinto-a ainda como um rangido 
ao longo da coluna… Tomo-a bruscamente na 
minha, a fronte pende-me sobre a mesa. 
Trituro-lhe os dedos uns nos outros – céus! 
Como o prazer pode ser insuportável! [...] Eu 
olho-lhe ainda a mão, fascinado, a pérola miúda 
no fino anel, a pulseira de elos de ouro no pulso 
frágil. E tìmidamente subo depois os olhos pelo 
seu corpo intenso, pelo seu ventre velado sob a 
saia cintada, pelos seios disparados entre os 
folhos da blusa. Vejo-lhe enfim a face séria e 
branca. (FERREIRA, 1967, p.27-28) 

Alda vem ao meu gabinete, traz papéis para eu 
assinar. Pousa a mão na secretária – mão de 
aroma. Uma pérola pálida num anel fino. Os 
dedos erguem uma curva lenta até ao fio das 
unhas, uma cálida placidez abre um halo à sua 
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volta. [...] No seu pulso frágil brilham os elos de 
ouro de uma pulseira. Assino os papéis, mas os 
meus olhos prendem-se ainda, fascinados, 
àquela mão, um desejo cego de lhe triturar os 
dedos cresce-me no sangue, nas articulações… 
[...] Subo os olhos pelo corpo de Alda, pelo seu 
ventre selado, pelos seus seios ternos, armados 
entre folhos, pela alvura do colo. Vejo-lhe enfim 
a face fresca e grave. (1967, p.94-95) 

Seguindo a definição de Barthes, Aida e Alda ainda não 

constituiriam um caso-personagem incongruente do ponto de vista 

de sua semântica física, já que, como visto, se não são gêmeas são ao 

menos “quase gêmeas”, e é esperado, assim, que os semas que se 

refiram a seus corpos impliquem uma analogia física ou uma quase 

analogia física. De fato, em vários momentos da narrativa as 

descrições de suas mãos, além de outras descrições físicas suas 

retornarão e, com o acúmulo dessas sequências, se confundirão13. No 

caso aludido, a similitude dos acessórios e vestimentas (o anel fino de 

pérola, a blusa de folhos, a pulseira de elos de ouro), pode aparentar-

se duvidosa a um primeiro olhar, mas nada, a rigor, implicaria a 

impossibilidade dessa reprodução do vestuário de uma das supostas 

irmãs por parte da outra e Adalberto até conjetura por certo tempo 

que haveria uma estratégia por parte de Aida para enganá-lo, a 

                                                           
13

Para se ter uma medida do fenômeno – e de suas diversas configurações ao longo 
do romance – podemos comparar as descrições das mãos de Aida nas páginas 28, 31, 
32, 35, 84, 143, 181, 182 com as de Alda nas páginas 93, 94-95, 208, 211, além de 
outras descrições físicas menos pontuais: as de Aida nas páginas 28, 32-33, 35, 38-
39, 42, 64, 79, 80, 81, 84, 85, 94, 109-110, 128, 143, 165, 168, 183, 184, 188, 263, 
266, 269, 273, e as de Alda nas páginas 38-38, 42, 64-65, 90-93, 94, 95, 110-111, 132, 
143, 168, 181, 185, 187, 191, 198, 209, 211, 220, 234-235, 239, 241, 245. Ainda há 
descrições que remetem a Aida e Alda indistintamente, ou, nos dizeres de Adalberto, 
as descrições “de um ficheiro” (FERREIRA, 1967, p. 227), nas páginas 129, 130 (em 
descrição do signo Aida-Alda, mencionado adiante neste texto, cf. nota 7), 131, 144-
145 (em sequência em que se intercambiam as supostas irmãs) e 227. 



200 
 

exemplo de: “impossível que fosse ainda um estratagema de Aida” 

(FERREIRA, 1967, p.191). 

Mas, adiante, a impossibilidade para Adalberto de identificar 

Aida e Alda, mantendo-se seguro apenas da caracterização física das 

supostas irmãs – Adalberto que, narrador de si, guia o discurso e as 

possíveis veridicções nossas, nós, leitores empíricos possíveis, a uma 

impossibilidade análoga –, leva-o a recorrer a um inusitado signo, 

para referir-se a uma abstração, a uma (dis)junção referencial de 

corpos análogos que pode vincular-se a distintas subjetividades 

correspondentes (ou não, em termos absolutos) ao corpo com que se 

interage de fato num dado momento, vínculo mantido, no mais das 

vezes, sob densa camada de dúvidas por parte do narrador. Esse 

signo será “Aida-Alda”14. 

Em oposição à conceituação de personagem, Barthes (1992) 

oferece-nos uma definição mais complexa e de mais difícil 

aproximação, que é aquela de figura. Com o aporte da análise de 

Erich Auerbach (Apud BRATFISCH, 2012) da evolução do conceito de 

figura na filosofia ocidental, interpretaremos a figura como, conforme 

se prefira, uma forma narrativa, um esquema de formas narrativas, 

ou um tipo narrativo aplicável a várias ocorrências distintas, que 

denota uma configuração mais universal e abstrata de semas 

correlatos às personagens em geral
15

. Conforme Barthes (1992, p.98), 

a figura é “uma configuração incivil, impessoal, acrônica de relações 

simbólicas”, isto é, um dado locus no discurso narrativo que pode 

                                                           
14

O signo figura inicialmente na página 89, e tem, pelo menos, mais quatro 
ocorrências (p.130, 131, 137, 196). 
15

No caso, trata-se das personagens, mas, conforme indicado pela análise a que 
reportamos o discurso de Auerbach, aquela de Juliana Gonçalves Bratfisch (2012) o 
termo figura se aplica, na obra de Barthes, a diversas idealidades simbólicas ou 
abstrações de esquemas de configuração sêmica. Poderíamos interpretar, por 
exemplo, o próprio conceito de personagem, em alto grau de abstração, como uma 
figura narrativa, e, em maior grau ainda, a narrativa como uma figura discursiva. 
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alocar múltiplas e distintas personagens de variadas narrativas, mas 

que delas prescinde para constituir-se como uma idealidade, 

valendo-se apenas de um ou mais traços gerais para tal. Podemos 

também tratar da relação personagem-figura considerando a 

personagem um lugar de passagem de dadas figuras (como parece 

considerar Barthes), em dados momentos da narrativa, figuras que se 

mantêm constituídas, no entanto, como um tipo imaginário, uma 

configuração cognitiva, sem, ressaltemos, a necessidade de 

personagens para existirem idealmente. Adicionamos, por fim, 

livremente – tendo em vista a historicidade das formas discursivas –, 

que a configuração dessas idealidades narrativas (tais quais uma 

figura do louco, uma figura do amante, uma figura do cínico, uma 

figura do ascetista etc.) tende a modificar-se historicamente por 

incidência de forças culturais diversas que redefinam traços seus mais 

periféricos, mantendo, porém, algum(ns) traço(s) mais específico(s) 

que permitirão a permanência histórica da figura e de sua 

identificabilidade. 

Se temos em conta afirmações de Barthes tais quais “[c]omo 

figura, [a] personagem pode oscilar entre dois papéis, sem que esta 

oscilação tenha um sentido qualquer, pois ocorre fora do tempo 

biográfico (fora da cronologia)”, ou “[e]nquanto idealidade simbólica, 

[a] personagem não tem postura cronológica, biográfica: não tem 

Nome; não passa de um lugar de passagem (e de volta) da figura” 

(1992, p.98) podemos propor que essa passagem e retorno abstratos 

se dão com Aida e Alda. Seja como corpos distintos, seja como o 

signo de um corpo de dupla implicação referencial, como um 

significante de duplo significado, ou, paradoxalmente (se tratado 

como uma figura) um duplo significante para um significado único, ou 

ainda, na linguagem semiótica, um antecedente de consequente 

ambíguo, Aida-Alda, estamos diante de uma figura que, na mesma 

narrativa, é frequentada por distintas personagens em distintos 

momentos, a ponto de que, sendo a identificação da personagem 
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duvidosa, por vezes impossível, o reconhecimento da figura, por 

Adalberto, oferece uma estreita margem de segurança para a 

identificação de sua(s) interlocutora(s). Segurança, porém, sempre 

infalivelmente acossada e cercada pelo vulto da dúvida. Vemos, pois, 

avultar-se algo como a “figura da amada”, “da pretendida”, que, se de 

um lado torna a geminação constante dessas personagens mais 

aceitável, por outro não indica uma relação sígnica ordinária. Tendo 

em vista a configuração do que é empírico em Estrela Polar – 

configuração que, por sinal, expurga de seu âmbito a geminação de 

Alda e Aida, classificando-a como absurda (FERREIRA, 1967, p.34) –, a 

abstração de corpos em figura, em trato intratextual, redunda, 

empiricamente, ao menos incômoda. 

Essa cambiante habitação de duas personagens em uma 

mesma figura, ao longo da narrativa, pode ainda nos remeter à 

adaptação de um conceito de Umberto Eco, consoante, em alguns 

pontos, às significâncias acima suscitadas por intermédio das 

reflexões de Barthes. Em suas Confissões de um jovem romancista, ao 

tratar da personagem de ficção, Eco nos propõe a existência de 

personagens flutuantes, aquelas que se desprendem de seu texto 

original e passam, ou podem passar, a frequentar seja diversos 

textos, seja o imaginário coletivo de modo independente de textos-

base, mantendo uma matriz semântica que primariamente as 

identificava (2014, p.87-90). Ora – se reafirmamos o caráter de 

adaptação sob o qual o conceito de Eco é considerado aqui –, não 

constituem Aida e Alda personagens internamente flutuantes, ou, – 

se queira-se, de flutuação interna, ao se referirem a suas consciências 

(ou, ao assim se verem interpretadas sob o olhar de Adalberto – 

tomando a díade corpo-consciência, ou corpo-subjetividade, ou ainda 

corpo-alma por uma unidade na verdade indivisível, por uma 

entidade significativa e interpretável), em momentos distintos, a um 

mesmo corpo? Esse caráter de flutuação interna faz do exemplo de 

Aida e Alda um caso em que a idealidade da figura barthesiana é 
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corporificada no discurso do romance e, ressaltamos, em que por 

intermédio de um narrador que se diz e diz de si
16

 – e que, ao fazê-lo, 

sempre provoca, em relação a todo discurso e ocorrências ali 

narrados, sua remissão e seu retorno ao discurso que os narra – se 

faz remontar absurda ao empirismo intratextual. 

Após uma breve conjetura de Adalberto segundo a qual é 

possível que Aida e Alda tenham sido sempre a mesma pessoa 

(FERREIRA, 1967, p.187), conjetura abandonada face à lembrança do 

serão em que o narrador convivera com ambas num mesmo espaço-

tempo (ocasião mencionada mais acima) e à consideração do 

reconhecimento que outras personagens da narrativa realizam das 

supostas irmãs como entidades distintas. Consideremos agora, 

aproximando-nos às nossas conclusões, um terceiro movimento da 

narrativa: Aida se afasta de Adalberto, que passa a pretender se 

relacionar com Alda, o que acaba por também afastá-la dele. Então, 

ao tomar conhecimento de que os supostos pais de Aida e Alda e as 

supostas irmãs estariam em viagem a uma praia próxima, nosso 

narrador para lá se encaminha e presencia a morte de uma delas em 

um naufrágio. A sobrevivente se revela Alda e, com a morte de um 

dos corpos dúbios que lhe é veículo, o insólito está dissipado de 

Estrela Polar. 

Mais ao fim da narrativa, essa que era Alda se revela Aida e diz 

ter assumido a identidade da irmã para se reaproximar de Adalberto 

que já não a via (Aida) como uma parceira possível. Após ver-se 

desiludido também dessa relação, Adalberto fia-se à existência de um 

filho (nascido enquanto o disfarce de Aida ainda não fora revelado) 

para lhe conferir unidade e sentido à existência, porém, esse filho se 

                                                           
16

O capítulo O narrador-actor, de Filipe Furtado (1980, p.109-118) para uma análise 
do papel de narradores homodiegéticos, autodiegéticos e extradiegéticos na 
manutenção da incerteza intelectual no gênero fantástico, análise que podemos, até 
certo ponto, aplicada às narrativas insólitas que constituem um modo fantástico, 
perspectiva analítica que se adotou – até esta nota, tacitamente – no presente texto. 
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sufoca entre as grades do berço e, tempos após sua morte, 

gradualmente insatisfeito com sua relação com Aida desde que a 

descobrira como tal, o narrador vem a matá-la. 

Desde a morte de Aida (que era Alda) o insólito parecia 

expurgado da narrativa e, se os acontecimentos que decorrem até o 

fim são surpreendentes, não se pode mais tê-los por incongruentes 

em relação a certa factualidade interna à obra. Porém – fato ao qual, 

por razões argumentativas, apenas aludimos até então –, enquanto 

algumas personagens não demonstram dificuldade em diferenciar as 

supostas irmãs, Adalberto relata amiúde o critério de interpretação 

que o leva a identificar a partir do signo duplo Aida-Alda apenas uma 

das irmãs, seja qual for, em dado momento imediato. 

Algumas palavras acerca da interpretação acima aludida. De 

um breve ensaio de Umberto Eco, Sobre os espelhos (1989, p.24-5), 

podemos extrair um satisfatório quadro programático do que seria o 

fenômeno semiósico, que constituiria, em ressonância à semiótica de 

Peirce, a correlação entre signo, conteúdo (objeto) e interpretação. O 

último dos traços do fenômeno, conforme elencados por Eco, é 

justamente o fato de que ele é interpretável, ou seja, que é sempre 

possível definir o conteúdo de uma dada expressão (signo), ou 

adicionar novas nuances a esse conteúdo, por meio de um processo 

conduzido pelo sujeito no polo de recepção dessa relação, partindo, é 

claro, da matriz dada pelo signo. Observemos, brevemente como é 

sobre a interpretação de Adalberto – na sua identificação do 

conteúdo individual, identitário, correlato a Aida ou Alda a partir de 

um conteúdo físico mais ou menos partilhado pelas duas – que recai 

tanto sua incapacidade de identificar seguramente as supostas 

gêmeas quanto sua pretensão de enxergá-las como figura. 

O critério que o narrador adota para identificar Aida, ocupando 

ela sua primeira “'figura amada” na narrativa, é a possibilidade de 

sondar um certo mistério emanado pela existência dela e, a partir 
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dessa percepção, proceder à tentativa de desvendar esse mistério, 

conforme, por exemplo: 

Eu amava-a, mas porque a amava – pois o que é 
o amor? – tentava aceder ao silêncio em si, ao 
irredutível de si, à totalidade do seu ser. Pelos 
dias, pelas noites, eu perguntava-te quem eras, 
interrogava-te sobre toda a tua vida, queria ser-
te desde a origem. (FERREIRA, 1967, p.32) 

A diferenciação entre Aida e Alda, nesse momento, recairá na 

não vinculação desse processo interrogativo à segunda, resultando na 

percepção dessa como um ser ausente de profundeza/interioridade, 

ou, ao menos, ausente de uma profundeza/interioridade que se 

queira sondar, configurando-se, ao olhar de Adalberto, em plena 

objetividade, tomando objetividade, aqui, no sentido de uma 

concretude coisal, finalizada e plenamente apresentável em sua 

totalidade pelo simples fato de estar disposta no espaço: 

Eu via Alda e pensava: “Tu não és bela. E não 
tens profundeza, estás toda à superfície”. 
Porque nada para ela arrancava em mim desde 
as raízes. Ela existia-me inteira aos meus pobres 
gestos mecânicos, às palavras de sentido exacto, 
recortado em cada sílaba. (FERREIRA, 1967, 
p.64-65) 

Posteriormente, no terceiro momento narrativo, conforme 

exposto mais acima, ao concluir-se incapaz de sondar esse mistério 

em Aida, Adalberto percebe-o em Alda, e esse passa a ser, agora, o 

seu critério para a identificação da segunda das supostas irmãs. 

Encontramos um dos momentos que atesta essa nova percepção, ou, 

a afirmação desse mistério num corpo outro, em: “Alda pisa a meu 

lado a areia macia e granulosa, traz consigo o frémito intenso de uma 

virgindade que estala” (FERREIRA, 1967, p.192); a virgindade de um 
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ser a ser des-coberto, des-velado pelo esforço de um outro ser 

(Adalberto). 

O limiar dessa imposição, que é uma ressignificação de Alda, se 

dará quando, por engano, Adalberto beija-a, crendo beijar Aida: 

toda a presença de Alda se recompõe no meu 
corpo. Vagamente as suas mãos são outras nas 
minhas mãos, são outras as covas do seu calor, 
outro o esponjoso da sua boca na minha. 
Extraordinàriamente, é uma presença nova que 
se recupera no corpo, a presença perturbante, 
não legítima, na baba do beijo, um todo, uma 
pessoa diferente, e assim um beijo novo, 
diferente, e uma memória dele tão virgem! 
Dentro do seu sabor póstumo, enquanto ia 
andando pela rua deserta, eu descobria 
estranhamente e retroactivamente um sabor de 
antes, de antes da carne objectivada, do corpo 
sabido, eu sentia que me começava de mais 
longe, e de mais longe ainda, no halo de uma 
mulher por transpor, na misteriosa radiação que 
vem do seu mistério íntimo e chega até fora dos 
seus limites, ao seu ar, que chega até fora do 
seu vestuário e tem durezas de cintas e de 
espartilhos e de presilhas por baixo. Tudo novo 
agora, tudo fresco, tudo por decifrar. Alguém 
íntegro, brilhante e oculto, como uma 
virgindade anunciada, habitava um corpo que 
tocara o meu, e agora, à sua memória recente, 
restaurava nele a plena disponibilidade da sua 
seiva, do seu ser… (FERREIRA, 1967, p.111 – 
grifos do original) 

Vemos retornarem, aí, formas análogas às que antes se 

referiam à Aida – a “misteriosa radiação”, a “virgindade anunciada”, o 

“sabor de antes da carne objectivada”, o “halo a transpor”, “o 
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mistério íntimo” –, além de uma reiterada percepção da alteridade 

constituída por Alda. Nesse momento, também a distinção entre elas 

é cambiada, sendo Aida aquela que remeterá ao que é “sem 

novidade” o que não mais está “por desvendar”, como podemos 

depreender, por inversão, da seguinte caracterização de Alda, 

quando, de um encontro com ela, paira para Adalberto a dúvida 

acerca da identidade daquela que o acompanha: 

Não sei, porém, que é que entre nós se criou e 
me insinuou a certeza (que eu não pensara que 
o era) de que era Alda e não Aida que 
caminhava ao meu lado. As palavras que 
dizíamos recriavam-se em novidade, em apelo a 
uma descoberta, abriam em torno dela o halo 
de uma mulher por desvendar. Era possível, 
porém, que Aida se retomasse a si própria desde 
a hora em que pela primeira vez a conheci. Mas 
como sabê-lo? Ela era realmente a outra, 
porque era então a que eu via. É possível que as 
minhas hesitações, o trato neutral de quem 
começa, a incitasse a imitar-se a irmã que não 
era. De qualquer modo, eu descobria-a como se 
a descobrisse, ela era portanto tão nova como 
se nova fosse. (FERREIRA, 1967, p.130-131 – 
grifo do autor) 

É levantada aí, inclusive, a dúvida acerca da possibilidade de 

que o mistério buscado se recompusesse em Aida (“Era possível, 

porém, que Aida se retomasse a si própria desde a hora em que pela 

primeira vez a conheci.”). O mistério (co)liga-se à novidade, esse o 

critério de diferenciação, o critério de interpretação, pois, que para 

Adalberto possibilita diluir a figura Aida-Alda e restituir o corpo 

imediato com que interage à ordem da personagem, logo, à ordem 

do identificável. Ressaltemos, porém, sempre a uma ordem ainda 

objetivável segundo (a partir de) a “figura da amada”. 
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Esse critério de interpretação, diz respeito ao programa 

filosófico de todo o romance: o debate da (im)possibilidade de 

comunhão entre um Eu e um Tu, isto é, da (im)possibilidade de 

estabelecer a comunicação entre duas consciências não apenas por 

intermédio da enunciação, mas pela efetiva vivência da consciência 

de um Tu, de um outro, por parte de um Eu. No caso, como 

manifestante dessa intenção, por parte de nosso narrador, que 

pergunta: “Jamais te saberei? Jamais tocarei com as minhas mãos a 

chama que arde em ti?” (FERREIRA, 1967, p.34). Debate-se a 

(im)possibilidade da identidade entre duas distintas subjetividades, 

sendo essa a comunhão que Adalberto busca em/com Aida e, 

posteriormente, em/com Alda17. Essa comunhão, no romance, é 

sumarizada e – a par da descrição de seu programa – caracterizada 

como absurda, associando-se aos signos do excesso (da falta de 

medida) e da loucura, conforme segue: 

Ràpidamente ultrapassei os limites da plenitude 
de um encontro que se basta, de duas mãos que 
se prendem, de dois olhares que se fitam, 
Ràpidamente me interroguei sobre quem estava 
atrás desse olhar e dessas mãos e quis chegar 
até lá… É tão difícil explicar. É tão difícil e tão 
alto e tão fora da nossa medida, que estremeço 
de loucura e as minhas palavras se atropelam. 
Mas isto existe, como é possível que seja um 
erro? Há um além para lá de ti, da pessoa que 
vejo e está aqui e que é a pessoa que és. Trago 
em mim o apelo absoluto da identidade 
absoluta, a exigência da comunhão verdadeira. 
(FERREIRA, 1967, p.34 – grifos do autor) 

                                                           
17

Em inúmeras outras passagens se atesta essa busca, a exemplo de 11-12; 14; 20; 
29; 32; 75-76; 96; 111; 194; 228-229; entre outras. 
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Esse debate refere-se a uma das teses da vulgata sartriana 

englobada sob o rótulo mais geral de suas reflexões acerca do 

problema da alteridade, tese que conclui pela impossibilidade da 

referida comunhão, fundando daí uma solidão humana essencial, de 

impossível transcendência, o que, no romance, é figurado pelo fato 

de que a busca de Adalberto por essa comunhão redunda sempre na 

impossibilidade manifesta de que ela ocorra e na negação, por parte 

das outras personagens que se manifestam acerca do tema, dessa 

possibilidade. 

É o próprio caráter absurdo dessa busca, seja empírica e 

extraliterariamente se aceitarmos como válida a tese sartriana a que 

nos referimos, conforme Vergílio Ferreira diz aceitar em suas 

anotações acerca da escrita do romance, em Espaço do Invisível I 

(Apud FILHO, 2016, p.200), seja como elucidado por diversas 

personagens em diversos momentos narrativos e como entrevisto por 

Adalberto em outros, inclusive amiúde a par de um questionamento 

acerca de sua própria lucidez (conforme o trecho citado mais acima), 

junto à flutuação dessa busca (tendo ora Aida, ora Alda, por objetos), 

que permite a constituição e a dissipação de um caráter insólito nas 

relações de referência que condizem às supostas irmãs. Isso, porque 

é infundido dessa vontade metafísica de comunhão que Adalberto vê 

na percepção de um mistério a ser desvendado nesse outro 

corporificado pela amada (“figura da amada”) – mistério cujo 

desvelamento resultaria na comunhão com o ser do outro –, um 

critério para inicialmente identificar Aida e posteriormente, quando a 

impossibilidade de comunhão com o ser de Aida torna-se evidente, 

um critério para identificar Alda, com quem a comunhão poderia 

ainda ser possível. Daí que a frustração do mesmo, do gasto, do já 

conhecido, e do já conhecido como não-desvendável se afigurem a 

Adalberto quando Alda, mais ao fim do romance, se revela Aida 

disfarçada sob o nome da (suposta) irmã, conforme longa citação, da 

qual extraímos, a cargo de exemplo, o seguinte excerto: 
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Decerto Aida era a mesma que fora Alda, 
enquanto eu a julgava Alda. Decerto a verdade 
das coisas, é a verdade das coisas, e uma pedra 
é uma pedra, ainda que a julguemos madeira. E, 
todavia, uma pedra não é uma pedra se a 
julgarmos madeira. Pois em que é que 
realmente uma pedra me é pedra, se eu a não 
julgo assim? […] Quem dormia comigo era 
alguém que eu aborrecera, que se me gastara. 
Perguntas, respostas, instantes do passado – 
tudo se me erguia de outrora, coberto de pó e 
de morte. Frases que brilharam na boca de Aida 
foram depois asco e irritação; frases que se 
reinstauraram em beleza na boca de Alda, 
emergiam de novo com o seu ar lastimoso de 
ridículo. […] Aida estava ali a meu lado, 
destruída de ruína e de miséria. Ela, a que eu sei 
que ela é. (FERREIRA, 1967, p.256 – grifos do 
autor) 

Que até esse ponto da análise se tenha tornado perceptível 

tanto a possibilidade de que a irrupção do insólito numa obra literária 

possa se dar por intermédio da presença de um signo cujas relações 

de referência sejam suficientemente duvidosas para que esse seja 

aceitável no discurso empírico, quanto a possibilidade de considerar, 

quando da constituição desse signo, a etapa da interpretação e os 

critérios que a norteiam como o ponto de geração dessa 

inadmissibilidade, ou, além (pois que ao tratarmos aqui de literatura, 

tratamos de um terreno reconhecidamente propício para o 

questionamento das fronteiras da linguagem em geral e de seus mais 

prosaicos usos extraficcionais), da incongruência de seu processo 

semiósico como um todo, é o que pretendíamos. No entanto, cabe-

nos, a cargo de conclusão, dar relevo, ainda que brevemente, a duas 

outras operações que lastrearam essa análise e que se mostraram 
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bastante profícuas para nossa aproximação em relação insólito 

ficcional e ao modo fantástico na ficção literária. 

De início, depreendemos da análise o caráter cambiante do 

que se pode tomar por insólito ao longo da narrativa, sendo que uma 

nova ocorrência extraordinária pode tender a potencializar, 

neutralizar, ou amenizar as anteriores. Chamaremos essa operação 

discursiva (no caso, configurada pelo autor), ela que nos impõe uma 

dada operação analítica, de um trato setorial do insólito. Isso 

implicaria também o reconhecimento de que cada obra que se valha 

do insólito ficcional em sua tessitura pode definir desde seu interior o 

reconhecimento de um dado fato como extraordinário, deste modo 

não se valendo apenas do rompimento com o empirismo 

historicamente condicionado que é pressuposto pela obra – a 

fenomenologia meta-empírica que caracterizaria o modo fantástico 

segundo Filipe Furtado (1980) e, sem valer-se do termo mas valendo-

se de base conceitual semelhante, Irène Bessière (2009). Assim, 

também por meio de uma economia interna do insólito – que, se 

reconhecida, acreditamos ainda estar distante de nos guiar a um 

estruturalismo mais ou menos inveterado –, podemos adicionar 

novas tonalidades à discussão que se refere aos mecanismos 

narrativos que refletem no engendramento de certos acontecimentos 

fantásticos internos à obra, quando comparados à racionalidade e à 

irracionalidade, ou contra-racionalidade, de sua época. O 

apontamento desse terreno é o ato duplo em que nos deteremos 

agora. 
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Samene Batista Pereira Santana (UESB) 

Nilton Milanez (UESB) 

A produção desse trabalho nasceu na rede de internet, num 

site de notícias local que, por sua vez, nos levou a um link do 

noticiário da cidade de Goiânia: "Jovem executado ao vivo é filmado 

por celular" (25-11-2014). A notícia direcionava ao vídeo no canal 

youtube.com e mostrava a execução de um rapaz por mais de cinco 

jovens que filmaram e postaram na rede o próprio ato criminoso. A 

partir dessa materialidade, o que, a priori revelou-se enquanto 

barbárie e composição do insólito e da violência, incitou-nos a 

curiosidade. 

As ferramentas de pesquisa por similaridade do canal de vídeo 

nos levaram a outros vídeos sobre o mesmo acontecimento: 

homicídios reais filmados por meio de celular e postados nas redes 

sociais e no canal youtube.com. Para a construção desse artigo 

comunicamo-nos, especialmente, com Michel Foucault a fim de 

compreender a constituição desses personagens de si: os sujeitos 

assassinos – que cometem crime de homicídio – e que se colocam a 

roteirizar, editar e postar na rede o “real”. Acreditamos que, muito 

além do crime praticado, e sob determinadas condições históricas e 

de possibilidade, há uma atuação desses sujeitos diante da câmera, 

há vontade de “contar” o crime, publicá-lo, protagonizá-los. 

Entendemos, a partir dos estudos foucaultianos, que há a 

composição de uma nova verdade sobre o homicídio – o homicídio 

filmado –, na deflagração do insólito nos vídeos apresentados: de um 
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lado, o crime “real” e de outro, a atuação dos sujeitos diante da 

câmera, trazendo-os ao lugar de personagem “protagonista” de um 

“filme” sobre crime. 

A partir dos acontecimentos “narrados” em vídeos que 

circulam no canal youtube.com, notamos a construção discursiva de 

uma dada verdade sobre o crime de homicídio e sobre o homicida – 

aquele que pratica tal ato criminoso – interligadas às condições 

históricas que permeiam sua produção. Assim, como apreendemos o 

homicídio nos nossos dias? Tal pergunta implica dizer qual a 

formulação de verdade que damos ao crime de homicídio no Brasil e 

suas variáveis – culposo, doloso, qualificado – etc, e como a autoria 

do crime é revelada. 

No Brasil, o homicídio é definido, latu sensu, pelo artigo 121 do 

Código Penal: “Matar alguém: Pena – reclusão, de seis a vinte anos” 

(BRASIL, 1940, Art.121). Ressaltamos que, no Brasil, o homicídio só 

passou a ser punido pela instituição judiciária na edição e vigência 

das Ordenações Filipinas, entre os anos de 1603 e 1824, com pena de 

morte, inclusive. Após 1824, com a promulgação da primeira Carta 

Magna, atravessada pelos ideais iluministas, ponderava-se o crime de 

homicídio levando em conta as circunstâncias agravantes ou 

atenuantes, as condições e peculiaridades do caso para a fixação da 

pena. Em 1890 e 1940, após a desconstituição do Império e ascensão 

da República, foram editados Códigos Penais brasileiros republicanos. 

O último, de 1940 está em vigência até hoje, embora reconfigurado 

constantemente por leis que revogam e reformam o conjunto de 

tipos penais que conhecemos. 

Importante frisar que, desde o Código Criminal do Império (Lei 

de 16 de dezembro de 1830), passando pelo Código Penal da 

República (Decreto n.º 847, de 11 de novembro de 1890) chegando ao 
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atual Código Penal (Decreto Lei n.º 2.848 de 07 de dezembro de 

1940), todos seguiram idêntica orientação no tocante à previsão do 

homicídio. Os diplomas o definiram como “matar alguém”. 

Fato é que, antes das Ordenações Filipinas, o crime de 

homicídio não era tipificado em nenhum código jurídico no Brasil, tão 

somente por códigos morais. Não é correto afirmar, no entanto, que 

o ato de matar alguém não existisse. Conforme Itagiba, “o homem 

primitivo não possuía a mínima noção de respeito à vida do seu 

semelhante”. E continua o autor, “o homicídio é da época pré-

histórica”. Matar era natural. “Assassinava-se com a sem-cerimônia 

do camponês que mata um réptil venenoso. Na luta para adquirir o 

alimento o selvagem era crudelíssimo; cometia todas as violências 

com perversidade artística”. O homicídio, pois, é tão velho quanto a 

fome (1945, p.23). 

O homicídio é ainda, atravessado por uma verdade histórico-

religiosa muito conhecida: o primeiro homicídio do texto Bíblico – 

Gênesis, capítulo 4. Foi o crime praticado por Caim contra o seu 

irmão Abel. Este era pastor de ovelhas e aquele um lavrador da terra: 

E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do 
fruto da terra uma oferta ao SENHOR. E Abel 
também trouxe dos primogênitos das suas 
ovelhas, e da sua gordura; e atentou o SENHOR 
para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e 
para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim 
fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o 
SENHOR disse a Caim: Por que te iraste? E por 
que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, 
não é certo que serás aceito? E se não fizeres 
bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu 
desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou 
Caim com o seu irmão Abel; e sucedeu que, 
estando eles no campo, se levantou Caim contra 
o seu irmão Abel, e o matou. (BIBLIA SAGRADA) 
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O chamado de “segundo pecado” da humanidade, uma vez 

que o primeiro foi o pecado da desobediência de Adão e Eva, é 

também cravado nas “tábuas da lei”, como o 6º mandamento: “Não 

matarás”, no livro de Êxodo, capítulo 3. 

A palavra “homicídio”, como diversas expressões jurídicas, 

haure do latim homicidium. Aduz Itagiba explica que tal vocábulo 

“compõe-se de dois elementos: homo e caedere. Homo, que significa 

homem, provém de húmus, terra, país, ou do sânscrito bhuman. O 

sufixo ‘cídio’ derivou de coedes, decaedere, matar” (1945, p.47). A 

palavra homicídio ainda é lembrada pela Enciclopédia Britânica como 

“morte violenta ou assassinato” (1994, p.108). No entanto, o 

significado em destaque foi aquele dado pelo Criminalista italiano 

Carmignani, em que “homicídio (hominis excidium) é a morte injusta 

de um homem, praticado por um outro, direta ou indiretamente” 

(Apud COSTA JÚNIOR, 1991, p.9). 

Na história do crime de homicídio, seja no Brasil ou no mundo 

de um modo geral, uma vez tutelado pelas instituições judiciárias – 

ou até muito antes disso, pelos códigos morais e religiosos – “matar 

alguém” é ato desonroso, imoral, pecaminoso e delituoso. 

Entretanto, a repugnância em relação ao ato de matar outrem, nem 

sempre existiu, ou foi um padrão, uma verdade. Segundo Oliveira 

(1994), na legislação penal de Esparta – uma das Cidades-Estados da 

Grécia antiga, onde tal legislação era atribuída a Licurgo –, o delito de 

homicídio não era punido. Há de se lembrar que Esparta era uma 

cidade com poucas regras, na qual se prezava pela criação de 

“homens-máquinas”, para servir a todo o tempo em guerras. Era 

comum que os jovens espartanos emboscassem e matassem os ilotas 

(não eram cidadãos nem homens livres), tal conduta, inclusive, era 

ensinada e aplaudida pelos populares. 

Se buscarmos na nossa história, também encontramos 

vestígios de civilizações que matavam, culturalmente, sem qualquer 

tipo de punição ou rejeição moral/religiosa. No Brasil, antes da 
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colonização portuguesa, o delito de homicídio entre os indígenas se 

encaixava nessa hipótese: os membros da família da vítima eram 

responsáveis por vingar a morte, matando qualquer membro da 

família do agressor, e, não necessariamente o agressor. Salienta 

Führer que “esta obrigação [...] entre os índios, era de puro cunho 

místico” (2005, p.24), ou seja, podendo-se chegar à conclusão que a 

vingança da morte não era vista, necessariamente, como uma sanção 

–, mas como afirma o autor citado fazia parte de um Direito Criminal 

encantado. Ainda sobre o delito de homicídio nesta sociedade 

aborígene, Nucci diz: “Era comum matar os velhos, enterrando-os 

vivos, em cerimônias. Homicídios em famílias eram tolerados, como 

um cônjuge envenenar o outro. [...] Havia, ainda, a execução dos 

adversários escravizados e dos doentes” (2007, p.642). 

A constituição do ato de “matar alguém” enquanto crime 

passível de punição é perpassada por condições e demandas 

históricas de organização social, política, econômica, moral e 

religiosa. Entretanto, não podemos falar em “progresso” jurídico-

social, tampouco de “origem” da criminalização ou penalização do 

homicídio, já que em civilizações diferentes numa mesma época, a 

constituição do homicídio é/foi diferente. Outrossim, enfatizamos 

uma investigação histórica desinteressada da procura de uma 

“origem”, mas atenta ao que Foucault (2008) chama de “nova 

história” e a utilização de uma genealogia, ou ainda, uma investigação 

histórica que parta do presente para entender o passado. 

Quando nos propusemos a trabalhar com os acontecimentos 

trazidos pelos vídeos que circulam no youtube.com, sabíamos que 

haveria intercâmbio entre materialidades reais e fictícias, já que os 

homicídios “narrados” são filmados e postados na rede mundial de 
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computadores. Temos assim, a enunciação imagética de crimes de 

homicídios registrados por câmeras de celular e publicizados em 

espaços digitais de compartilhamento de vídeos, o que nos faz 

enfrentar uma “crise” de verdade. 

Vamos explicar esta crise. Em primeiro lugar, falamos de micro 

acontecimentos históricos, estes atos/fatos cotidianos não menos 

importantes que as histórias dos heróis e das civilizações, dos quais 

conversávamos há pouco sob a perspectiva da “nova história”. Em 

segundo plano, apesar de todo o aparato jurídico de punição ao 

crime de homicídio nos países democráticos, aparece, nos vídeos, 

este “assassino nadando contra a maré”. 

Dizemos isto, pois, toda a constituição histórica da criminologia 

brasileira, especialmente, concernente aos crimes contra a vida, 

estabelecem políticas de investigação cada vez mais modernas a fim 

de elucidar os fatos criminosos, para então chegar à verdade no caso 

concreto e punir o agente. Ou seja, uma vez que é criado um aparato 

jurídico público preparado para punir o criminoso que “mata 

alguém”, numa relação de observação prática da história, o homicida 

quer esconder o próprio crime, seus vestígios, a arma utilizada e, até 

o próprio corpo da vítima. 

Entretanto, nas civilizações onde o ato de “matar alguém” não 

é/era crime de homicídio, o agente não se interessa em esconder o 

ato, uma vez que não será punido, e por muitas vezes até será 

recompensado com honra ou reconhecimento. 

Eis a “crise” de verdade que mencionamos. Circulam no 

youtube.com inúmeros vídeos que roteirizam homicídios reais 

registrados por câmera de celular e disponibilizados no canal. Tal 

constatação é indício forte de que uma nova verdade sobre o 

homicídio/homicida se constitui na atualidade. A lei é a mesma, a 

utilização da arma de fogo não é nova, o modus operandi é regular, 

bem como as circunstâncias. Entretanto, apesar da 

repressão/prevenção penal, instituída pela 
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criminalização/penalização do crime de homicídio, os “nossos” 

assassinos agem como se fossem impunes. Entregam-se por meio de 

vídeos postados na rede de internet. 

Nossas apostas são: I - ou a relação histórica entre punição do 

homicídio e omissão do homicida nunca existiu; II - ou as condições 

históricas de aparecimento de câmeras de celular em smartphones, 

iphones, bem como a cultura do self perpassam, enviesadas, o 

discurso jurídico penal, constituindo uma nova verdade sobre o crime 

de homicídio/homicida: uma espécie de “fazer morrer e mostrar o 

crime” – paráfrase de “fazer morrer, deixar viver” de Foucault (1999) 

em A vontade de saber –, independentemente de punição. Afinal, 

como saber se um homicida do século XIX não filmaria seu próprio 

crime se tivesse portando uma câmera de celular? 

Falamos então de novas e múltiplas constituições de homicídio 

em nossa sociedade. De um lado, certo grau de “obediência” às 

perspectivas do Estado quando cria leis para punir criminosos, 

gerando, ora o medo de infringir as leis, ora o medo de ser 

descoberto. De outro lado, vemos emergir um homicídio às claras em 

meio à fixidez das leis, uma vez que temos assassinos infringindo as 

normas sem medo de serem descobertos. 

Que “vontade de verdade” é esta que reconfigura, a partir de 

uma câmera de celular o controle do Estado sob nós quando 

matamos alguém? 

A primeira hipótese de Foucault (2002), em A ordem do 

discurso, é a de que existem procedimentos externos de controle do 

discurso, os chamados procedimentos de exclusão. Dentre esses 

procedimentos, aquele que Foucault aborda mais detalhadamente 

chama-se vontade de verdade – ou a vontade de conhecer a verdade 

– mas há outros, como a interdição e a separação/rejeição. A vontade 

de verdade é institucionalmente apoiada, porque há os sistemas de 

livros, de edição, de bibliotecas, de laboratórios, de universidades e 

leis que controlam seu funcionamento e as prolongam histórica e 
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socialmente. Ademais, a vontade de verdade é permeada de 

mudanças, tal qual as relações dos sujeitos com a verdade. A verdade 

não é objetiva e fixa, mas também não é inexistente ou relativa; a 

verdade importa enquanto valor implícito ao discurso. Wolff 

esclarece que, para Foucault, a questão não é mais: “o que distingue 

o discurso verdadeiro do discurso falso?; mas: o que qualifica a 

verdade ser socialmente desejável?” (WOLFF, 1992, p.424). Dito de 

outro modo: Por que dizer a verdade? O que constrange todos estes 

discursos ao verdadeiro mais do que a outra forma de legitimidade 

socialmente reconhecida? 

O homicídio desejável por nossa sociedade brasileira atual é 

aquele que, apesar de cometido – fatídica e tragicamente – é 

descoberto, punido pelo poder de polícia e julgado pelas instâncias 

legais. Não se admite pela grande massa, – pelo menos, não ainda – 

um homicídio que é cometido, mostrado e publicizado pelos próprios 

agentes criminosos. Nossa vontade de verdade, ancorada pelas leis 

penais e processuais, (re)autorizam-se nesse ciclo entre “infringir as 

normas” – “ser punido”. Qualquer prazer em ver e realizar vídeos com 

esse conteúdo é visto como transgressão à norma. 

Encarada por estas vias, a vontade de verdade mostra-se como 

sistema de coerção, pois exerce, sobre os demais discursos, pressão e 

poder: os discursos buscam autorizar-se pela(s) verdade(s). Assim, 

falamos sobre outros procedimentos de exclusão – interdição, 

sujeição e rejeição – que se orientam no sentido da vontade de 

verdade: esta os toma, os modifica, os reorienta, ao passo que ela 

mesma se fortalece e se torna, mais e mais, incontornável. Há, 

portanto, uma vontade de verdade, que faz girar em torno de si os 

demais discursos funcionando como procedimento de exclusão, 

porque, em todas as sociedades, há pelo menos um regime de 

verdade. Assim, ainda segundo Foucault (2011), por regime de 

verdade devemos entender os discursos que funcionam como 

verdade, regras de enunciação da verdade, técnicas de obtenção da 
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verdade, definição de um estatuto próprio daqueles que geram e 

definem a verdade; portanto ligação circular entre verdade e poder: 

poder que produz verdade e a sustenta, verdade que produz efeitos 

de poder. Esta concepção permite a Foucault conceituar a verdade de 

um ponto de vista estritamente discursivo tomando-a como um 

“conjunto das regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do 

falso e se atribui ao verdadeiro, efeitos específicos de poder” (2011, 

p.11), ou como um “conjunto de procedimentos regulados para a 

produção, a lei, a repartição, a circulação e o funcionamento dos 

enunciados” (2011, p.11). 

A produção e publicização vidiática de crimes reais nos leva a 

pensar na produção de novas vontades de verdade sobre o modo 

como cometemos, vemos e julgamos o crime de homicídio em nossa 

sociedade. Assim, as novas condições tecnológicas de possibilidade 

exigem novas condições legislativas, jurisprudenciais e doutrinárias, a 

partir das quais podemos reformular, enquadrar, organizar e 

categorizar o crime de homicídio e o personagem de si homicida. 

Diante de todo o exposto, a partir de um regime de verdade 

jurídico normativo – as leis penais, processuais penais e 

jurisprudência – que apoiam nossa vontade de verdade mostram-se 

fragilizadas pelos vídeos encontrados no youtube.com, já que as 

estratégias de “saber-poder” (FOUCAULT, 2011, p.12) são 

desconstituídas, dando a ver seus modos de transformação do 

verdadeiro sobre o homicídio em nossos dias. 

Assim, a vontade de verdade trata da constituição histórica da 

verdade, e, assim, perpassa nosso estudo a partir do momento que 

nos leva a pensar no conjunto de regras mitológicas, jurídicas e 

religiosas que conduzem a sociedade a distinguir o verdadeiro do 

falso – matar, não matar, matar e esconder, ou matar e mostrar – e 
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atribuir ao verdadeiro, efeitos de poder a partir de suas valorações. 

As configurações possíveis sobre o homicídio a partir dos vídeos que 

estudamos superam o que aceitávamos como verdadeiro, e dão 

espaço às novas formações: I - Matar - não ser punido, o que 

caracteriza um efeito de impunidade, falha do poder de polícia; II - 

Matar e esconder o crime – não ser punido, o que caracteriza grande 

habilidade do assassino, ação comumente chamada pelas políticas 

criminais de “crime perfeito”; III - Não matar – não ser punido, o que 

caracteriza, de forma plena, a eficiência dos sistemas de coerção 

legislativos e judiciários sobre a população e IV - Matar e revelar o 

crime – ser punido, o que caracteriza resistência aos poderes 

legislativos e judiciários. Acontecimento não ancorado 

institucionalmente, ou sob novas formulações institucionais. 

Criamos assim, possibilidades “verdadeiras” para o homicídio 

em nossa sociedade enquanto ato que, apesar de permanecer 

criminoso e sujeito à pena, é passível de ser mostrado, visto 

publicamente. Constituímos, historicamente, um regime de verdade 

direcionado por certa vontade de verdade consubstanciada pela 

vontade de filmar o homicídio, fazê-lo conhecido. E assim, é efeito de 

poder porque produz verdade. 

Assim, a conduta de matar alguém e revelar o próprio crime 

em vídeos caseiros postados no youtube.com elabora estratégias 

desconhecidas por nós, até pouco tempo, considerando o recorte 

temporal recente das condições de possibilidade do aparecimento 

dessa materialidade na internet. Ademais, o papel investigativo do 

Estado torna-se praticamente inútil, já que a prova do crime é 

constituída pelo próprio personagem criminoso. Logo, quando 

assistimos aos vídeos com essa nova perspectiva sobre o homicida-

homicídio, o que nos soa enquanto “barbaridade”, “frieza” e “questão 

agravante” é, na verdade, efeito de poder e estratégia para a 

prospecção de novos roteiros e nova verdade sobre o personagem 

assassino. 
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Vinicius Lemos da Silva Reis (UESB) 

Nilton Milanez (UESB) 

Este artigo toma como fio discursivo para orientar as 

discussões e análises, problematizações que se debruçam sobre 

práticas de automutilação, as quais tomaremos enquanto uma prática 

de autolesão que envolve sujeitos desdobrando sobre si e 

provocando lesões diretas ao corpo. Enfatizando a prática em si e os 

discursos no e para o corpo que o constituem. Essa investida nos 

permitirá a possibilidade de problematizar o corpo e sua construção 

para a constituição do sujeito no interior de uma moldura discursiva. 

Assim, o nosso percurso se dará em meio à análise do sujeito e sua 

relação com o corpo que encarna e materializa os discursos na 

automutilação. Focaremos o horizonte discursivo para apresentar 

questionamentos acerca do sujeito e suas práticas que o levam a se 

tornar autores de si e personagens em suas práticas. 

Tendo em vista a circulação e visibilidade da prática de 

automutilação no espaço virtual, para delimitarmos o trabalho em 

questão, tomaremos enquanto corpus de análise, vídeos encontrados 

no site de compartilhamento de vídeos na internet (www.heavy-

r.com), e (www.youtube.com), nos quais são expostos sujeitos 

filmando ou encenando a prática da automutilação. 

Vale ressaltar que apesar do aumento da prática de 

automutilação no espaço virtual da internet, elucidado pelo número 

de postagens e visualizações dos vídeos que versam sobre essa 

prática, há poucos estudos sobre o tema que não sejam tomados por 

um apoderamento do discurso psiquiátrico. Contrastando a este 
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posicionamento teórico-médico, assim como tantos outros, não 

tomaremos uma posição a priori sobre o objeto a ser analisado, a 

prática de automutilação em vídeos da internet, pois o que é 

objetivado por esta apresentação de análises é a configuração de 

outro olhar, produzindo novas composições discursivas que 

possibilitam a amplitude das margens e o alargamento das fronteiras 

teóricas acerca da construção da prática da automutilação. Além 

disso, trazemos para somar à problematização do trabalho, 

discussões sobre o audiovisual, aqui sinalizado não somente como 

suporte material do objeto a ser analisado, mas também como 

produtor estratégico que materializa os discursos do corpo e suas 

políticas de vida (MILANEZ; BARROS CAIRO; BRAZ, 2014). 

De forma breve e sintética, os pilares teóricos e metodológicos 

que serão utilizados para analisar os vídeos que versam sobre a 

automutilação e compõe o corpus serão sustentados por postulados 

foucaultianos, trabalhando as noções de corpo, discurso e práticas de 

si em sua obra, assim como os trabalhos do Courtine e Milanez sobre 

corpo discursivo. Devo aqui salientar, que além dessas referências 

teóricas citadas acima, esta sustentação teórica também é acionada 

através das discussões realizadas pelos colaboradores e 

pesquisadores que compõe o LABEDISCO/UESB, o Laboratório de 

Estudos do Discurso e do Corpo, dos encontros e cursos que visam à 

discussão e elaboração de projetos que mobilizam estudos que 

costuram a noção de corpo e audiovisual em uma análise do discurso 

de perspectiva foucaultiana. 

Assim, de maneira geral, os laços que realizamos entre corpo, 

discurso e audiovisual, fazem emergir posicionamentos para os 

sujeitos, proporcionando o questionamento de como os sujeitos são 

constituídos e elucidados na prática da automutilação em vídeos da 

internet, capturando e deixando vazar o corpo em sua constituição 

discursiva para uma autoria de si. Sublinhando que as imagens têm 

seu valor em termos discursivos e pelas relações que elas mantêm 
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umas com as outras e são nessas relações que o corpo pode fazer 

emergir os discursos que o corta (MILANEZ, 2013). 

Para que possamos guiar e orientar os meios e fins do trabalho 

apontaremos como objetivo a ser perseguido, analisar e 

problematizar como o sujeito na relação com o corpo, em seus 

contornos discursivos, pode nos levar a reflexões das práticas de 

automutilação em vídeos como uma concepção de uma prática de si 

e uma autoria e personagem de si mesmo. 

Proponho trilhar caminhos que trazem o sujeito em primazia 

no artigo, como o sujeito na materialidade do objeto corpo 

automutilado dobrado sobre si para fazer emergir novas relações 

consigo, levantando novas possibilidades de compreensão da 

automutilação por meio da materialidade audiovisual. O sujeito 

sempre emerge pelo rasgar do corpo para fazer surgi-lo entre os 

discursos e as redes de memória que compõe o objeto de análise, 

pois numa insistência, numa inscrição que não para de fazer 

presença, o sujeito não para de emergir e se compor, sempre à 

espreita, às vezes, fazendo aparições breves nos detalhes, em outras, 

estampado nas imagens em movimento. Isso acontece pela razão de 

que trabalhar com o discurso é estar em constante presença do 

sujeito do discurso. Damos destaque para o si, que nos traz a 

instância do sujeito dobrando e desdobrando sobre si mesmo. 

Será uma exposição analítica que muito antes de vir a 

responder questionamentos, retirando as brechas do acontecimento 

e do objeto, nos embolamos insistentemente nas dobras do 

acontecimento para trazer o novo e possibilidades para as questões 

problematizadas diante do sujeito em meio às imagens, considerando 

respostas e novas problematizações para o objeto. Revelando que é 

possível não fechar o objeto em si mesmo e fazendo-o abrir às novas 
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pesquisas, ou seja, antes de procurar respostas com delimitações 

fechadas, com explicações que capturam e não deixam novos olhares 

para lidar com a questão do corpo, da automutilação, da 

materialidade audiovisual e do sujeito, utilizaremos dessa última 

categoria conceitual, o sujeito, para mostrar, de acordo o escopo 

teórico-analítico da pesquisa, compreensões e análises para o objeto 

corpo automutilado. 

O corpo não é depreciado ao mutilar-se, ao contrário, ele é 

posto no pedestal, há uma exaltação, isto é, o corpo é a materialidade 

indispensável para o sujeito, o corpo é exaltado, pois é o que o sujeito 

tem de maior valor diante às câmeras e em deslocamento diante do 

outro, para quem assiste, e diante de si. Essa relevância que o corpo 

tem para o próprio sujeito faz com que voltamos o nosso olhar para o 

si, para o sujeito, o si vai ser a partícula do poder sobre o corpo que 

indicia o sujeito. 

Em meio a esses discursos fomentadores e constituidores, o 

jurídico e o religioso, das imagens em movimento da automutilação, 

podemos problematizar os vídeos enquanto sacrifício de si, que 

percorre, em mão dupla para um suplício de si. Esse suplício retira o 

peso da punição que era feita sobre outro corpo-sujeito e volta-se 

para a mutilação do próprio corpo-sujeito, além disso, o outro tem 

sua importância nos vídeos como aquele que media, enquanto 

telespectador, uma relação do sujeito automutilado com seu próprio 

corpo. A prática da automutilação em vídeos vai em direção ao outro, 

materializado pelo olhar da câmera para enfatizar uma relação de si 

para si sobre o corpo. Novamente nos deparamos com o si, 

tropeçamos no sujeito que não cessa de assinalar sua presença no 

corpo. 

Parece que este tropeço sobre o sujeito é inevitável quando 

tratamos de jogos de poder e suas estratégias políticas dos saberes 

sobre o corpo, dos discursos e sua configuração de deslocamentos 

em uma rede de memórias. Isso se assemelha com as afirmações, 
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meio que uma espécie de advertência para os leitores estudiosos da 

obra de Michel Foucault, no início de sua obra O sujeito e o poder, 

quando discute o porquê de estudar a questão do sujeito: 

As ideias que eu gostaria de discutir aqui não 
representam nem uma teoria nem uma 
metodologia. 

Eu gostaria de dizer, antes de mais nada, qual foi 
o objetivo do meu trabalho nos últimos vinte 
anos. Não foi analisar o fenômeno do poder 
nem elaborar os fundamentos de tal análise. 

Meu objetivo, ao contrário. foi criar uma história 
dos diferentes modos pelos quais, em nossa 
cultura, os seres humanos tomaram-se sujeitos. 
(1995, p.231) 

Se seguirmos as orientações e pistas de Foucault, veremos que 

a problemática do sujeito atravessa toda a sua obra e 

reconheceremos que o tema geral da sua pesquisa é o sujeito e não o 

poder ou os discursos. No trabalho de Foucault (1995), ele lidou com 

três modos de objetivação que transformam humanos em sujeitos. 

Sendo o primeiro modo, a investigação que propõe um “estatuto de 

ciência”, uma objetivação do sujeito do discurso nos arredores de um 

primeiro momento de sua pesquisa com a arqueologia dos saberes. 

Um segundo modo de objetivação dos sujeitos a partir daquilo que 

ele denomina de “práticas divisoras” (FOUCAULT, 1995, p.232), o 

sujeito em relação aos outros será dividido, como por exemplo: o 

louco e o são, o doente e o sadio, os criminosos e os “bons meninos”, 

demarcamos esse segundo modo de objetivação com um estudo de 

genealogia dos poderes sobre os indivíduos. Finalmente, o terceiro 

modo de objetivação, “o modo pelo qual um ser humano torna-se 

sujeito” (1995, p.232), como os homens aprenderam a se reconhecer 

como sujeitos. 
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O presente artigo parece não escapar do sujeito, demonstra 

que por meio de um arcabouço teórico-analítico que leve em 

consideração as problematizações do discurso tomadas por Michel 

Foucault, o sujeito sempre assinala sua presença por intermédio dos 

poderes e dos saberes. Neste momento, nos deparamos com esse 

inevitável, é aqui que o sujeito em meio a cortes e suplícios do corpo 

assina sua emergência. Assim como existem diferentes modos de 

objetivação que transformam o ser humano em sujeito, é possível 

trilhar diferentes caminhos teóricos para abarcar a questão e 

problematização do sujeito numa pesquisa e nos vídeos de 

automutilação. 

Levo em consideração a discussão da automutilação enquanto 

um suplício de si e que devemos a este estatuto do si, do sujeito, a 

abertura ao novo, para novas relações consigo e com o corpo. Trago a 

problematização do novo ao passo que tomamos a prática da 

automutilação como uma prática do outro e de si, abordando a 

questão do assinalar o sujeito como autor de si, um modo de 

objetivação do sujeito como modo próprio de vida e exististência. 

Verificamos na automutilação que analisar o sujeito não é uma 

busca pelas suas entranhas, por um mundo desconhecido e estranho 

com o objetivo de decifrar a profundidade do ser, se esbarrando em 

uma essência. O que há, é um esbarrar na existência do sujeito, em 

seus modos de reconhecimento de si. Quando se corta a pele do 

corpo, na automutilação, há uma abertura ao mundo, que não 

delimita o que é dentro ou fora, o interior e o exterior; a pele, o corpo 

é a fronteira entre o sujeito e sua existência, a sua profundidade está 

na pele, pois aí se dá uma relação de si sobre si. Ao rasgar o corpo, o 

automutilado se abre ao mundo para voltar(-se) a si, tornando verso 

o avesso de si. Sua existência é mais profunda, precisa-se de um 

arqueólogo dos saberes para decifrar seus jogos e tramas. O sujeito 

ao cortar-se assinala a si mesmo no que há de mais profundo em si, 
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seu corpo. Sua profundidade está na superfície de inscrição dos 

acontecimentos, está no seu modo de existir. 

Para nos guiarmos pelas imagens do corpus ao estatuto de si, 

ao sujeito, faço uso do seguinte questionamento: “O que há de novo 

no novo?”. Esta pergunta tem nosso interesse em sua duplicidade, ao 

repeti-la, percebemos que há uma duplicidade de efeitos de sentido. 

Podemos duplicá-la em duas vertentes: a primeira utilizando a 

expressão adverbial “de novo” para alterar o sentido do verbo (há) e 

produzir o significado de “novamente”, o sentido de repetição; já em 

um segundo sentido, “de novo” não funciona como uma locução 

adverbial, temos que separá-lo, apenas o adjetivo novo nos interessa, 

produzindo a qualidade do novo para o substantivo novo. Tomando 

essa duplicidade do questionamento como bússola para nos 

guiarmos nas práticas de automutilação em vídeos, perguntamos: “O 

que há de novo nas práticas de automutilação analisadas?”. Fazendo 

os deslocamentos linguísticos necessários, delimitaremos que o “de 

novo” nas práticas de automutilação nos traz sua duplicidade de 

sentido, fazendo retornar algo pela repetição e produzindo uma 

qualidade do novo para as práticas analisadas. Vale lembrar que, no 

tecido da memória dos discursos não há como fazer uma separação 

cirúrgica dos dois elementos: aquilo que retorna e aquilo que produz 

o novo, estão embaraçados, entretanto, podemos apontá-los e trazer 

à tona seus modos de funcionamento. 

Em outros artigos e discussões realizamos análises de 

procedimentos e mecanismos nos regimes de visibilidade e 

enunciabilidade postos em funcionamento nos vídeos de 

automutilação, verificamos como a ideia de onividência e a prática de 

confissão trabalham na garantia de controle dos corpos e de suas 
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respectivas práticas sociais. Numa articulação política do poder, a 

prática de automutilação retoma a onividência e a confissão como 

regularidades para uma ordem do suplício. Estes mesmos 

mecanismos que trazem uma retomada e atualização do presente ao 

suplício estão inscritos em uma rede de memória tecida pelos 

discursos religioso-cristão e jurídico. Nos campos do visível e do 

enunciável estão aquilo que retorna pela memória dos discursos e 

das imagens. Deleuze (2005) nos diz que o enunciável e o visível são 

dois elementos da estratificação dos discursos, pelos campos do ver e 

do dizer percebemos as linhas de sedimentação da memória das 

imagens retomando os discursos religiosos-jurídicos. 

Aquilo que é retomado nas práticas de automutilação pelos 

discursos está relacionado com seus regimes do dizer e do ver que 

carregam consigo o mecanismo do suplício para controle dos sujeitos 

e seus corpos. Isto é evidenciado nos vídeos pelo modo de 

funcionamento enquanto materialização das práticas de confissão e 

do panóptico que tudo vê. Essas são as camadas sedimentadas da 

memória, as vias estratificadas do discurso, aquilo do já-dito, do já-

visto, que está no cerne da repetição e que não cansa de insistir. 

Entretanto, se tomarmos as práticas de automutilação nos vídeos 

como acontecimentos teremos sempre a irrupção do novo, que se dá 

justamente na insistência da repetição, que em sua continuidade 

sofre uma mutação de si, fazendo emergir outra coisa em seu lugar. 

Na continuidade das imagens e dos discursos para a 

constituição do corpo automutilado, há uma impossibilidade de 

repetição pura do mesmo, há uma mutação que carrega o novo, o 

modo de funcionamento das práticas de confissão e do panóptico e 

sua ideia de onividência são materializados por estratégias discursivas 

da produção do audiovisual que modifica a própria memória. Quando 

o mecanismo do suplício é retomado ele já não é mais o mesmo, 

apresenta regularidades, porém, com outro acabamento. E onde está 

e como funciona esse novo, outro acabamento? 
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O novo está sempre no presente da memória, na forma como 

os sujeitos se relacionam consigo e com o outro em um determinado 

momento da história. Para compreendermos o novo das práticas de 

automutilação deveremos olhar os sujeitos. Se a retomada do 

suplício traz outra ordem, inscrita pelo suplício de si, situada no 

campo do sujeito, então, já avistamos o caminho para analisar o que 

pode ser novo às práticas de automutilação: os sujeitos e as relações 

de si para consigo. 

Devemos sair das camadas sedimentadas da memória e seus 

discursos religiosos-jurídicos, deixando de lado as verdades que 

controlam o corpo na moral cristã, as práticas que delimitam a 

relação com o corpo na medicina e as práticas da certeza no jurídico. 

Passaremos a tocar na relação do sujeito consigo mesmo exposta no 

corpo automutilado, o que podemos chamar de uma ética do 

cuidado de si como prática de liberdade. 

Quando o sujeito se corta, se automutila, ele está se abrindo 

ao outro, uma abertura ao mundo, ele põe o avesso como verso de si. 

As estratégias de circulação coadunam com a ideia de uma abertura 

do sujeito ao mundo, pois a circulação das imagens se dá na e pela 

internet, campo de fluidez do sujeito, capaz de dispersá-lo. A relação 

de si nas práticas de automutilação vai em direção ao outro por meio 

das câmeras (olhar da câmera) e da internet para ser capaz de um 

retorno a si. Essa relação de retorno para o próprio sujeito é o 

terreno fértil para pensarmos as práticas de automutilação como 

práticas de si, associadas ao cuidado de si que pode nos remeter ao 

sujeito e sua produção estética da existência. Retomando o 

questionamento que nos serviu de bússola: “O que temos de novo 

nas práticas de automutilação?”. Temos o estatuto de si, uma ordem 

do suplício de si que evidencia o sujeito, não como substância, e sim 

na relação de si, do sujeito consigo mesmo. Ao mutilar-se o sujeito 

faz uma dobra em si para o mundo. 
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O suplício foi constituído como mecanismo de controle e 

governo do outro, não somente para aquele que sofria a pena (corpo 

do condenado), mas, principalmente como ferramenta de exemplo 

para os sujeitos que constatavam a ostentação da penalidade, 

trazendo à memória o controle da vida e o governo do outro sobre o 

corpo. Já no suplício de si estamos em contato com a matéria do 

governo de si, do domínio sobre o próprio corpo, experimentando 

certo grau de liberdade do sujeito sobre o corpo, que agora 

experimenta o corpo estando em seu próprio controle. O outro se faz 

presente, olhando, testemunhando e compactuando da prática. Na 

constituição do corpo de si faz-se necessário o olhar do outro. 

Podemos dizer que o lugar do corpo no suplício de si faz-se 

num espaço heterotópico, isso é corroborado pelo lugar de circulação 

dos vídeos, a internet, que é heterotópico por excelência, segundo 

Gregolin (2015). As práticas de automutilação seriam em si mesmas 

um lugar heterogêneo, envolvendo liberdade e controle, o si e o 

outro, espaço de intimidade e espaço público. Os vídeos são 

constituídos pelo sujeito diante da câmera e do olhar do sujeito atrás 

da câmera. “A heterotopia tem o poder de justapor em um só lugar 

real, vários espaços, vários posicionamentos que são em si próprios 

incompatíveis” (FOUCAULT, 1984, p.418). A imagem do corpo 

automutilado enquanto discurso que o atravessa em seus regimes de 

visibilidade e enunciabilidade e que repousa sobre o poder político é 

constituída por ecos de outras imagens, de memórias e recheadas de 

olhares diante e atrás da câmera, o outro se justapõe às imagens, 

produzindo a emergência do sujeito, onde o que é relevante é a 

relação que se estabelece consigo mesmo pela prática de 

automutilação (COURTINE, 2013). 

No uso dos prazeres, o conceito de “prática de si”, como 

problematizou Foucault, é uma maneira de conduzir-se, de constituir 
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a si mesmo enquanto sujeito. As práticas de automutilação podem 

ser definidas enquanto uma prática de si, pois, é uma forma de 

atividade em si mesmo, uma implicação dos fins e dos meios numa 

relação consigo mesmo, para o sujeito. Pois, para Foucault (1998), as 

relações e as formas que o sujeito permite transformar o seu modo 

de ser podem ser compreendidas como práticas de si. As práticas de 

si estão associadas “à instauração e o desenvolvimento das relações 

para consigo, para a reflexão sobre si, para o conhecimento, o exame, 

a decifração de si por si mesmo, as transformações que se procura 

efetuar sobre si” (FOUCAULT, 1998, p.31), podendo assim, ratificar a 

idéia da automutilação como uma prática de si. 

No tocante do corte, da automutilação e das marcas do corpo 

discursivo está o reconhecimento de si, do sujeito com a sua dor e o 

seu prazer, surge a interrogação para percorrer o processo de 

utilização do corpo, prazer e automutilação como constituição e 

sustentação de si. 

O corpo carrega em si as marcas do presente em suas 

memórias, em seus contornos discursivos inscrevem na própria carne 

seus desejos. Em suas peles dilaceradas escancaram suas práticas de 

si. O corpo não é mera tábua de inscrição, um suporte para a escrita, 

e sim um medium que faz movimentar uma rede de memórias 

povoadas por discursos, mas que ao dobrar sobre si mesmo nos faz 

refletir acerca de três linhas atravessando umas às outras: o corpo, a 

escrita e a autoria, levando a uma relação de escrita do e no corpo 

pelo autor de si mesmo. 

Nos corpos automutilados se fazem presentes as dobras da 

história do sujeito, constituindo e demarcando a sua singularidade, 

tomando para si aquilo que o constitui, aquilo que lhe dá 

sustentação, como diz Blanchot, “o que se escreve se enraíza” (2005, 
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p.270). O corpo se torna escrita e escritura para tomar as rédeas da 

sua história e contá-la da forma que bem entender, tornando dono de 

si. Mesmo que o corpo seja atravessado por memórias de outras 

imagens e discursos que estão no seio da história do corpo, estas 

memórias e discursos não têm autoria primária, não têm dono, nem 

sujeitos nem instituições, quando mutilam o corpo transformam-se 

no próprio autor de si. O corpo se torna lugar de autoria e não 

somente de escrita, e assim, ocorre nos vídeos de práticas de 

automutilação. 

Em meio aos cortes na carne, o corpo deixa de ser vazio, é 

preenchido por algo exterior a ele e passa a ser um todo recheado 

que transborda a si mesmo, resistindo às memórias que o produz e 

emergindo o soberano de si mesmo como resistência de uma prática 

de si. Resiste ao que lhe é fora e ao que é dentro para marcar sua 

superfície com suas verdades. Uma reinvenção do sujeito a cada 

corte, a cada ato de mutilação para assinar uma escrita de si. “Essa 

regularidade da escrita é sempre experimentada no sentido de seus 

limites; ela está sempre em vias de transgredir e de inverter a 

regularidade que ela aceita e com a qual se movimenta” (FOUCAULT, 

2011, p.268). O corpo passa a ser o lugar da escrita e o meio pelo 

qual ela pode ser possível. Logo, as práticas de automutilação são 

uma assinatura no corpo e do corpo como autor de si mesmo. 

Em meio às memórias de um discurso religioso e jurídico, 

irrompe com toda sua força e dilacera com estas memórias sem 

destruí-las, o sujeito. Temos, de um lado, uma carga de memórias dos 

discursos sociais que promovem o domínio, do outro, suas 

sedimentações institucionais, e de outro, as técnicas e mutilações 

que estão a serviço do domínio e do cuidado de si. Coloca-se então, o 

problema da constituição do outro e por si. Uma ordem materializada 

de discursos que tomam o corpo como receptáculo de inscrição, mas 

que, em sua resistência e irrupção incansável do sujeito e suas 

singularidades de existência, reinscrevem essas memórias do discurso 
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para tornar o próprio autor de si, liquefazendo os discursos em sua 

própria autoria corporal. 

Se por meio dos deslocamentos de posições do sujeito, 

verificamos as práticas de automutilação como um suplício e 

sacrifício de si, então teremos o sujeito metaforizando o juiz e o Deus 

de si mesmo, podendo produzir a si mesmo e ao seu redor, 

modificando como pode aquilo que o atravessa em constituição 

corporal, levando a si mesmo ao infinito por meio da propagação das 

imagens no mundo na contradição da internet, que retém e que 

dispersa sujeitos e suas imagens. O corpo se inscreve em uma ordem 

das imagens que não o coloca no lugar de fonte original e primeira, os 

cortes na carne dão a possibilidade ao sujeito de mutilar os discursos 

que o compõe e escrever a si mesmo numa amálgama de retalhos 

discursivos e autorais. 

Isso parece encaixar bem para problematizar os vídeos de 

práticas de automutilação do corpus de análise. Mas como podemos 

problematizar os vídeos, nos quais, os sujeitos não cortam de 

maneira real o próprio corpo, apenas encenam a prática da 

automutilação? 

Nas imagens acima, problematizamos estas práticas encenadas 

de automutilação, não exatamente como uma autoria de si 

praticadas, nos outros vídeos teremos uma outra categoria em cena, 

não somente a do autor, mas a do personagem de si. Estes sujeitos 

personificam corpos automutilados. Há uma ordem do discurso que 

não é maneira de falsear a realidade, não estamos discorrendo sobre 

a intencionalidade do sujeito, mas seu funcionamento discursivo. 

Estes sujeitos personificam a si mesmos, são personagens de si na 

pedagogia do automutilar. E, assim, como em qualquer personagem é 

sempre cabível uma autoria singular, sempre se foge do que é dado. 

Então sim, nesses vídeos performáticos e pedagógicos também vimos 

uma autoria de si funcionar. 
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Para que essa autoria de si seja plena devemos tomar que as 

práticas de automutilação não sejam transformadas e tidas como 

uma depreciação da escrita e da escritura no corpo, o autor de si 

deve ser pensado como aquele que está produzindo a si mesmo, um 

cuidado de si por meio do corpo da escrita autoral para uma arte da 

existência. O sujeito nas práticas de automutilação assina o próprio 

corpo como o autor de si e sua obra de arte da existência. 

Deparamo-nos com o sujeito e a possibilidade de lampejo do 

mesmo, que aparece em meio aos cortes numa singularidade. Assim, 

não há somente uma ordem dada, o sujeito não é uma ordenação 

massificada pelo controle dos corpos em uma política de vida e 

inscrição de discursos. Ele tem seu caráter de singularidade em meio 

a uma possível transgressão, uma outra face para a ordem 

estabelecida. Mutilar a si pode ser compreendido como o respirar do 

sujeito que experimenta sua constituição enquanto autor de si 

mesmo, ele não só é inscrito, mas escreve a si mesmo, utilizando do 

seu corpo para demonstrar a necessidade de assinar sua 

singularidade em meio a uma massificação dos corpos pré-

estabelecidos por políticas que gerenciam a vida. 

Passamos de um deslocamento do suplício para o suplício de si, 

e o estatuto do si nos trouxe a face do sujeito que pratica a si mesmo 

para buscar ocupar-se e constituir práticas com o corpo as quais crie 

efeitos de liberdade. 

Sendo assim, deixo para essas considerações finais a discussão 

de possibilidades que este artigo abre, as ramificações e 

desdobramentos possíveis. Com intuito de destrancar e abrir portas 

acerca das práticas de automutilação que traçamos nossa 

investigação analítica. Saímos do lugar comum e dado para desbravar 

as entranhas e estranhezas dessas práticas, possibilitando outros 
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olhares para os sujeitos de corpos mutilados que expressam a 

ocupação e posicionamentos de outros ângulos para compreensão 

dessa prática que vem crescendo principalmente nos sujeitos jovens 

e circulando pelas redes sociais, que não são somente virtuais e 

distantes (como se ocupasse o lugar de um outro); essas redes somos 

nós mesmos em perspectivas diversas, o embricamento do virtual em 

nossas vidas se tornou o nosso próprio real. 

Nas relações consigo, o sujeito poderia praticar a si mesmo 

para produzir uma bela existência, realizando um embricamento da 

vida com a arte. 

Podemos concluir que as práticas de automutilação não são 

uma questão apenas de verdade, de um sentido único, atravessam as 

questões da estética, do gosto. Não o gosto compreendido e tomado 

enquanto referência das preferências, é um gosto por si, um gosto 

pela vida, por um modo de ser e existir. É ter a vida como obra de 

arte e a arte como liberação da vida, sendo o corpo meio e 

instrumento para tal movimento. 
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i “Une ville sans lieu commun serait une ville éparpillée, soumise absolument au divers, réduite 

en poudre, une ville invisible” – tradução do autor. 

ii “Au nom de la lutte contre les clichés, se fabriquent au cours des années 90, […] d’autres 

clichés qui vont réinventer Marseille”. 

iii “En effet, cette représentation de Marseille est contredite par tout le récit qui met en scène une 
autre ville, la vraie ville, celle qui résiste”. 

iv “En outre les images obsessionnelle et si inévitablement répétitives nous enchaînent davantage 

à une dramaturgie fantastique”. Mencionamos também citação original da expressão mencionada 
acima: “fonctionnaires de l’atroce”. 

v “Le crime constitue un dévoilement possible de la ville”, “une porte d’accès à la surréalité 
urbaine”. 

vi “La prostituée dévoile bien autre chose que le secret des corps: toute la clandestinité de la 

ville”. 

vii “La nuit n’est pas connotée par l’esthétique dramatique du polar”. 

viii “Le roman d’Izzo contredit les stéréotypes spatiaux du polar pour contrer les clichés sur 

Marseille”. 

ix “Les personnages et la situation sont conformes au genre policier et la tuerie finale du roman 

rappelle le nettoyage de la ville corrompue du roman noir américain. […] Mais la ville de Total 

Kheops est une ville en couleurs, en bruits, en senteurs et les lieux décrits ont les attributs de 
l’urbanité plus que ceux de l’action policière”. (ROSEMBERG, 2008, p.2) 


