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APRESENTAÇÃO: 

A história, ainda recente, dos Painéis “Reflexões sobre o Insólito na narrativa 

ficcional”, agora em sua sétima edição, coincidindo com a realização do I Encontro 

Regional do Insólito como Questão na Narrativa Ficcional, tem sua gênese na criação 

do Grupo de Pesquisa Estudos Literários: Literatura; outras linguagens; outros 

discursos1 cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq em 2001. 

Respondia-se a uma exigência da UERJ – Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro – para que seus professores doutores pudessem desenvolver atividades 

correlacionadas à pesquisa, solicitar determinadas modalidades de bolsas e auxílios 

variados. Atendendo a essa exigência, um grupo de professores de literaturas, do 

Departamento de Letras da FFP – Faculdade de Formação de Professores – da UERJ, 

campus São Gonçalo, reuniu-se e, dessa reunião, originou-se o Grupo. Participaram 

daquele momento fundador Maria Alice Pires Cardoso de Aguiar, hoje aposentada e, na 

gênese, líder do Grupo; Flavio García, atual líder, na época da fundação, vice-líder; 

Fernando Monteiro de Barros, já vice-líder, após a aposentadoria de Maria Alice, hoje 

integrando outro grupo; e Regina Michelli, colaborada ativa até os dias atuais. 

Diante da necessidade de o Grupo promover ações efetivas de pesquisa e 

divulgá-las para a Universidade e a sociedade em geral, surgiu, em 2002, como projeto 

de extensão universitária, o SePEL.UERJ – Seminário Permanente de Estudos 

Literários da UERJ2, promovendo cursos livres e pequenos eventos acadêmicos, na 

expectativa de, inicialmente, dar unidade às pesquisas individuais dos integrantes do 

Grupo. Entre os objetivos expressos na instalação do SePEL.UERJ já despontavam, 

além dos cursos livres e pequenos eventos, a publicação de um periódico e de títulos 

temáticos e a realização de eventos aglutinadores de maior porte. 

Em junho 2006, em parceria com o Publicações Dialogarts, outro projeto de 

extensão da UERJ3, foi lançado o número 1 do CaSePEL – Cadernos do Seminário 

Permanente de Estudos Literários (ISSN 1980-0045)4, reunido artigos oriundos de 

                                                            
1 (http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0326802VKL7YRI), 
2 (http://www.sepel.uerj.br) 
3 (http://www.dialogarts.uerj.br) 
4 (http://www.dialogarts.uerj.br/casepel.htm) 

 

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0326802VKL7YRI
http://www.sepel.uerj.br/
http://www.dialogarts.uerj.br/
http://www.dialogarts.uerj.br/casepel.htm
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aulas dadas em cursos livres anteriormente oferecidos. De lá para cá, o periódico 

migrou para a publicação de números temáticos, privilegiando os projetos de pesquisa 

dos membros de sua equipe, com dois números anuais, um para cada semestre. 

A aposentadoria de Maria Alice, a passagem de Fernando Monteiro de Barros 

para outro Grupo de Pesquisa em que seus projetos encontravam maior aderência e a 

transferência de Flavio García da FFP para o Instituto de Letras no campus Maracanã, 

fragilizaram as ações do projeto, implicando a suspensão dos cursos livres e de eventos. 

No segundo semestre de 2006, aproveitando o engajamento de seus bolsistas de 

PIBIC – Programa de Incentivo a Bolsas de Iniciação Científica –, Flavio García 

promoveu um curso livre, oferecido pelo SePEL.UERJ, nas dependências da FFP. 

Discutia-se, uma vez por semana, nos três primeiros tempos de aula da tarde, os 

mecanismos de construção narrativa próprios ao gênero Fantástico, dialogando com 

outros gêneros, especialmente com o Maravilhoso ou Sobrenatural, o Estranho, o 

Realismo Maravilhoso ou Mágico e o Absurdo. 

Desse curso, nasceu a idéia da realização do I Painel “Reflexões sobre o 

Insólito na narrativa ficcional”, do qual somente participaram alguns alunos, ao lado 

dos bolsistas PIBIC. Assim, em 15 de janeiro de 2007, Flavio García e Marcello de 

Oliveira, juntamente com aqueles alunos e bolsistas, promoveram, no miniauditório da 

FFP, durante todo o dia, apresentações de trabalhos e debates, já publicados sob o título 

A banalização do insólito: questões de gênero literário – mecanismos de construção 

narrativa5.  

O evento impulsionou o projeto de pesquisa de Flavio García, que passou a 

contar com vários bolsistas voluntários e mais bolsas, agora financiadas pela própria 

UERJ, pelo CNPq e pela FAPERJ. Acrescido, o grupo do professor e seus bolsistas 

promoveu novo curso, focalizando o conjunto da obra do escritor mineiro Murilo 

Rubião, apontada por muitos críticos como escritor fantástico, mas objeto de inúmeras 

celeumas teórico-metodológicas. O curso, semelhantemente ao anterior, transcorreu nas 

dependências da FFP, durante o primeiro semestre de 2007, tomando os três tempos 

iniciais de aulas de uma tarde. 

Do mesmo modo que antes, desse curso emergiu o II Painel “Reflexões sobre o 

Insólito na narrativa ficcional”: O insólito na narrativa rubiana – Reflexões sobre o 

insólito na obra de Murilo Rubião, realizado de 7 a 9 de agosto de 2007, também nas 

                                                            
5 (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/livro_insolito.pdf). 

Insólito, mitos, lendas, crenças –  Simpósios 1 – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-80-7 
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dependências da FFP. Diferentemente do evento anterior, deste não participaram 

somente alunos do curso e bolsistas. Somava-se, ao projeto de pesquisa, Marcello de 

Oliveira Pinto, focalizando, em polo oposto ao de Flavio García, a recepção do insólito, 

bem como inscreveram-se participantes externos. Parte dos trabalhos apresentados 

encontra-se publicada sob o título Murilo Rubião e a narrativa do insólito6. 

O grupo crescia com novas adesões e a aglutinação de outros projetos e bolsistas 

em seu entorno, reunindo projetos de EIC – Estágio Interno Complementar –,BIC-

FAPERJ – Bolsa de Incentivo à Graduação – e Extensão. A esse crescimento, 

correspondeu o fortalecimento do SePEL.UERJ e do Grupo de Pesquisa Estudos 

Literários: Literatura; outras linguagens; outros discursos, representado pela 

unidade que ora se compunha entre Flavio García – dedicado às reflexões acerca do 

insólito na construção da narrativa –, Marcello de Oliveira Pinto – dedicado às reflexões 

acerca do insólito na recepção da narrativa – e Regina Michelli – dedicada às reflexões 

acerca do insólito na literatura infanto-juvenil. Não se tratava de um projeto de um 

pesquisador, mas de um projeto de grupo, com diferentes enfoques, conduzindo dentro 

de um Grupo de Pesquisa orgânico e articulado por um projeto de extensão produtivo. 

No segundo semestre de 2007, seria oferecido, ainda nas dependências da FFP e 

nos mesmos moldes dos cursos anteriores, um terceiro curso de extensão, focalizando a 

manifestação do insólito na narrativa de ficção, em suas vertentes literária e fílmica. 

A partir desse curso, organizou-se o III Painel “Reflexões sobre o Insólito na 

narrativa ficcional”: o insólito na Literatura e no Cinema, último evento realizado nas 

dependências da FFP, de 8 a 10 de janeiro de 2008. O III Painel contou com maciça 

participação de público externo, tanto na apresentação de trabalhos quanto na 

assistência, podendo ser considerado o primeiro ápice climático do projeto. Os resumos 

dos trabalhos foram publicados e dão mostra do que foi o evento7. Os trabalhos 

apresentados durante sua realização, incluindo comunicações, conferências e palestras, 

aparecem publicados em Narrativas do Insólito: passagens e paragens8, Poéticas do 

Insólito9 e III Painel... – Comunicações10. 

                                                            
6 (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/MuriloRubiao/LIVRO_RUBIAO.pdf) 
7 (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/CadernodeResumos/CADERNODERESUMOS.pdf) 
8 (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/narrativasdoinsolito.pdf) 
9 (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Poeticas_do_Insolito.pdf) 
10 (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Comunicacoes_III_Painel.pdf) 

Maria Cristina Batalha (org.) 

http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/MuriloRubiao/LIVRO_RUBIAO.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/CadernodeResumos/CADERNODERESUMOS.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/narrativasdoinsolito.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Poeticas_do_Insolito.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Comunicacoes_III_Painel.pdf
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Novo curso viria a ser oferecido, ainda nas dependências da FFP e ainda nos 

mesmos moldes dos cursos anteriores, tendo sido esse o último curso lá oferecido, 

igualmente àquele último Painel. O curso percorreu narrativas curtas do mineiro Murilo 

Rubião, retomando experiências de curso anterior, e se dedicou à leitura crítico-

interpretativa de obras do escritor português Mário de Carvalho, podo em tensão a 

apreensão do sólito/insólito no universo narrativo e nos atos de leituras. 

Seguindo uma mesma tendência já apontada, logo após o curso foi promovido o 

IV Painel “Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional”: tensões entre o sólito e 

o insólito, de 22 a 24 de setembro de 2008, mas, dessa vez, no Instituto de Letras da 

UERJ, no campus Maracanã. Prejudicado pela longa greve que assolou a Universidade, 

o evento esteve parcialmente esvaziado, porém, ainda assim, dele participaram 

personalidades externas, do Estado e de fora dele, com absoluta e ampla integração de 

todos os docentes e discentes, de graduação e de pós-graduação, envolvidos no projeto 

de pesquisa, no projeto de extensão e no grupo de pesquisa. Nessa ocasião, foi 

publicado um Cd Rom com sete títulos já publicados digitalmente pelo projeto, em 

parceria com o Publicações Dialogarts. 

Do IV Painel, encontram-se publicados IV Painel... – Caderno de resumos11; 

Comunicações Livres 12 ; e Comunicações Coordenadas13. Durante o V Painel, foram 

publicados em CD Rom, juntamente com o Caderno de Resumos, os textos integrais das 

Comunicações Livres e da Coordenadas daquele IV Painel. 

Enfim, o I Painel dedicou-se às reflexões sobre os mecanismos de construção do 

Fantástico na narrativa; o II Painel, à manifestação do insólito na narrativa rubiana; o 

III Painel, às construção e recepção do insólito nas narrativas literária e fílmica; o IV 

Painel, às tensões entre o sólito e o insólito. O V Painel, coincidente com a realização 

de um I Encontro Nacional O Insólito como Questão na Narrativa Ficcional, 

refletiu sobre o insólito como questão na narrativa de ficção, ampliando os conceitos de 

narrativa e debruçando-se sobre o insólito como uma questão-problema central para a 

continuidade das pesquisas. 

                                                            
11 (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Cadernos_de_Resumos_IV_Painel.pdf) 
12 http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/Comunicacoes_Livres_IV_Painel.pdf) 
13 (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/Comunicacoes_Coordenadas_IV_Painel.pdf). 

Insólito, mitos, lendas, crenças –  Simpósios 1 – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-80-7 

http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Cadernos_de_Resumos_IV_Painel.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/Comunicacoes_Livres_IV_Painel.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/Comunicacoes_Coordenadas_IV_Painel.pdf
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Maria Cristina Batalha (org.) 

O VII Painel, coincidente com o II Encontro Nacional O Insólito como Questão 

na Narrativa Ficcional, teve por focalização temática as relações e Insólito, Mitos, 

Lendas, Crenças.  

O evento apóia-se nas pesquisas em desenvolvimento na célula mãe do Grupo, 

envolvendo, principalmente, os interesses primários de Flavio García (UERJ/ 

UNISUAM) – a construção do insólito na narrativa –, Marcello Pinto (UERJ/ UNIRIO) 

– a recepção do insólito – e Regina Michelii (UERJ/ UNISUAM) – o insólito na 

literatura infanto-juvenil. 

Este volume reúne os textos integrais das apresentações orais realizadas nas 

sessões dos diferentes Simpósios promovidos durante o evento, enviados à coordenação 

dentro dos prazos estipulados e em conformidade com as normas básicas definidas para 

a publicação. O teor dos textos aqui publicados é de inteira responsabilidade de seus 

autores, e a revisão lingüístico-gramatical procurou respeitar, ao máximo, opções de 

estilo e uso da língua. Outro volume reúne textos integrais apresentados nas sessões dos 

simpósios promovidos ao longo do evento. 

Prof. Dr. Flavio García 

Prof. Dr. Marcello Pinto 

Prof.ª Dr.ª Regina Michelli 
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Reciclagem fantástica: a construção narrativa dos 
novos velhos vampiros 

Carolina Alves MAGALDI* 

O presente estudo centra-se em quatro coleções de narrativas de grande sucesso 

editorial centradas em personagens vampiros. Tais coleções, todas de origem 

estadonidense são Crepúsculo, de Stephenie Meyer, Sookie Stackhouse, de Charlaine 

Harris, Morada da noite, de PC e Kristin Cast e Diários do Vampiro, de LJ Smith. 

Analisaremos, inicialmente, os pontos em comum de tais obras, com o objetivo 

de comprovar que fazem parte do mesmo universo narrativo, para em seguida 

discutirmos como elas se encaixam dentro da estrutura de folhetim, reciclando as 

imagens já estabelecidas de seres na noite. 

Dentre os pontos em comum das séries podemos destacar que todas já foram ou 

estão em vias de serem adaptadas para outros suportes semióticos, em um processo de 

retroalimentação típico da cultura de massa. Dessa forma, Crepúsculo já teve seus dois 

primeiros livros adaptados para o cinema e o primeiro já reescrito em quadrinhos, Os 

Diários do Vampiro foram levados ao formato de série de TV, exibida no Brasil pelo 

canal pago Warner Channel e Sookie Stackhouse já teve seus dois primeiros livros 

transformados em duas temporadas da série True Blood, exibida no Brasil pelo canas 

pago HBO. Somente a Morada da Noite ainda está em negociações para sua primeira 

versão cinematográfica, tendo no momento diversos fóruns de internet com apostas de 

quais atores encarnarão os personagens principais na telona. 

Tal tendência é reforçada por um contexto ainda mais populoso de revitalização 

de figuras vampirescas, com séries de TV, quadrinhos e filmes originais, tais como as 

série Being Human, e os mangás Blood, Vampire Kisses, Vampire Knight e Trinity 

Blood, para citar somente alguns exemplos atualmente comercializados no Brasil. 

Outro ponto de contato é o fato de serem narrativas seriadas, mantendo o leitor 

em contato com o universo narrativo e os personagens por longos períodos de tempo. 

Dessa forma, há, até agora, quatro livros da série Crepúsculo, excluindo uma narrativa 

incompleta exposta na internet e um livro no prelo, sete Moradas da Noite, sendo quatro 

                                                            
* Doutoranda pelo PPG-Letras Estudos Literários da Universidade Federal de Juiz de Fora 

Insólito, mitos, lendas, crenças –  Simpósios 1 – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-80-7 
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já traduzidas e lançadas em português, seis Diários do Vampiro, com três em português 

e dez Sookie Stackhouses, com dois em português.  

Além disso, há uma gama imensa de figuras mitológicas que aparecem e 

desaparecem das narrativas sem manter uma conexão com mitologias que as 

precederam. Dessa forma, surgem lobisomens, metamorfos, bruxas, deusas, demônios e 

até fadas. Quanto mais longa a série, mais criaturas surgem a cada volume, como é o 

caso de Sookie Stackhouse. Há ainda casos como da série Crepúsculo, que apresenta 

lobisomens no segundo volume e os redefine como metamorfos no quarto. 

Com relação à estrutura narrativa chama a atenção o fato de as narrativas serem 

em geral em primeira pessoa, a única exceção parcial seria o caso da série Diários do 

Vampiro, no qual a narração é construída em terceira pessoa para destacar a intervenção 

das páginas dos diários de seus protagonistas. 

No mundo vampiresco das obras estudadas, há uma ênfase em explicações 

racionais ou científicas para a existência dos vampiros, como no caso da série Morada 

da Noite, em que a protagonista destaca que os vampiros são como são devido a 

alterações genéticas. 

Nesse contexto, o mundo dos seres da noite ou é escancarado, como no caso da 

Morada da Noite e de Sookie Stackhouse ou muito bem organizado no submundo, como 

pode ser percebido na série Crepúsculo. 

O último ponto de contato que destacaremos é talvez o mais fundamental, 

centrado nas heroínas que protagonizam tais narrativas. Essas protagonistas, sempre 

mulheres, começam as obras sempre como não vampiras que se aproximam do universo 

da noite e o desvendam.  

Assim, a Zooey, de Morada da Noite se torna vampira nas primeiras páginas do 

primeiro livro, Bella tem que esperar até o quarto livro da série Crepúsculo, Elena, de 

Diários do Vampiro torna-se vampira apenas para retornar à forma humana com um 

toque sobrenatural e Sookie Stackhouse é a única que no estágio atual da série ainda é 

humana, ou quase. 

Todas as protagonistas tem um lado matrona, algumas assumidas como Bella, 

que cozinha e cuida da casa e do pai: 

- O que temos para o jantar? – perguntou ele cheio de cautela. (...) 

- Bife com batata – respondi, e ele pareceu aliviado. 

Maria Cristina Batalha (org.) 
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Ele deu a impressão de que se sentia estranho, parado ali na cozinha 
sem fazer nada; arrastou-se para ver TV na sala enquanto eu 
trabalhava. (MEYER: 2008, p.36) 

 Já outras aparentemente independentes, como Sookie, que ainda que more 

sozinha e seja independente financeiramente cuida do irmão, dos amigos e até acolhe 

refugiados do furacão Katrina. 

Um consequência curiosa desse perfil é uma preocupação com o efeito dessa 

construção narrativa na mentalidade das jovens leitoras, resultando em artigos tal como 

o encontrado no site Yahoo News, que enumera razões segunda as quais Crepúsculo é 

prejudicial para a vida amorosa das leitoras, destacando a idealização dos personagens 

masculinos, a vida obsessiva e matrona de Bella, chegando a se referir à personagem 

como tendo sido submetida a lavagem cerebral.14  

Fiquei olhando porque seus rostos, tão diferentes, tão parecidos, eram 
completa, arrasadora e inumanamente lindos. Eram rostos que não se 
esperava ver a não ser talvez nas páginas reluzentes de uma revista de 
moda. Ou pintados por um antigo mestre como a face de um anjo. 
(MEYER: 2008, p. 24) 

Outra característica em comum das protagonistas é que todas são belas garotas 

vindas de famílias problemáticas: Bella é filha de pais divorciados e criada por uma mãe 

imatura e um pai distante, Elena é órfã e criada por uma tia, Zooey é criada por uma 

mãe submissa e um padrasto machista e cristão fanático e Sookie é órfã, tendo sido 

criada pela avó, que morre assassinada. 

Todas as heroínas são retiradas desse universo de poucas alegrias e perspectivas 

ao se apaixonarem pela primeira vez por um vampiro, mesmo que já tivessem 

relacionamentos anteriores. O primeiro e único namorado de Bella é Edward, Elena se 

apaixona pela primeira vez por Stephan, mesmo já tendo namorado Mark, o mesmo 

ocorre com Zooey que cai de amores por Erik, mesmo já tendo namorado Heath e 

Zooey se apaixona por Bill, seu primeiro relacionamento, mesmo já tendo ela vinte e 

cinco anos. 

Após esse primeiro romance todas se envolvem um triângulos, ou mesmo 

palíndromos amorosos, envolvendo uma ampla gama de seres sobrenaturais: Bella tem 

que decidir entre o vampiro Edward e o metamorfo Jacob, Elena fica entre os irmãos 

vampiros Stephan e Damon, Zooey chega a namorar o vampiro Erik e o humano Heath 
                                                            

14 YAHOO NEWS. Disponível em: http://shine.yahoo.com/channel/sex/4-reasons-why-twilight-is-bad-
for-your-love-life-499161/. Acesso em 23/04/2010. 
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e Zooey se envolve o lobisomem Alcide e com o metamorfos Quinn e Sam, além de um 

triângulo amoroso vampiresco entre Bill e Eric. 

Todas as protagonistas são mulheres muito especiais, mas o mundo natural não 

só não é capaz de perceber suas grandezas como as trata como estranhas ou anomalias. 

Bella, por exemplo, é pálida, desajeitada e afirma que sua mente não opera em sintonia 

com a daqueles a seu redor: 

Eu não me relaciono bem com as pessoas da minha idade. Talvez a 
verdade seja que não me relaciono bem com as pessoas, e ponto final. 
Até a minha mãe, de quem eu era mais próxima do que de qualquer 
outra pessoa do planeta, nunca esteve exatamente na mesma página. 
Às vezes me perguntava se via as mesmas coisas que o resto do 
mundo. Talvez houvesse um problema no meu cérebro. (MEYER: 
2008, p.18) 

Da mesma forma, Sookie é telepata, fato que a torna uma espécie de lenda pouco 

elogiosa urbana em sua cidadezinha: 

Você pode perceber que eu não saio muito. E não é porque não sou 
bonita. Eu sou. Sou loura de olhos azuis, tenho vinte e cinco anos e 
minhas pernas são fortes e meu busto substancial, e eu tenho uma 
cintura fina. (...) Mas eu tenho uma deficiência. É dessa forma que eu 
tento pensar nisso. Os frequentadores do bar dizem que sou louca.15 
(HARRIS: 2008, p.1-2) 

Zooey também tem uma marca estranha até comparada a outros vampiros e 

Elena só consegue conviver com os amigos e a escola fingindo ser perfeita. 

Quando as heroínas ingressam no mundo sobrenatural são vistas sob uma nova 

luz, e suas idiossincrasias são reconhecidas como qualidades de primeira grandeza: 

Bella é um escudo, Sookie é parte fada, Zooey é a escolhida da deusa e Elena cruza 

todas as fronteiras, inclusive a que divide a vida e a morte, até se tornar o que de mais 

fantásticos os mundos sobrenaturais podem oferecer. 

Na constituição dessas personagens há bem pouco de terror ou horror, e todos os 

fatores sobrenaturais ou insólitos estão a serviço de suas vidas românticas, levando a 

crer que suas narrativas estão mais ligadas e padrões de folhetim do que a raízes 

draculescas de romances de vampiro. 

 A estudiosa Marlyse Meyer, em sua descrição da história dos folhetins define 

três fases iniciais desse padrão de narrativa. A primeira fase, empreendida durante o 
                                                            
15 No original: You can tell that I don’t get out much. And it’s not because I’m not preety. I am. I’m blond 
and blue eyed and twenty-five, and my legs are strong and my bosom is substantial, and I have a waspy 
waistline. (…) But I have a disability. That’s how I try to think of it. The bar patrons say I’m crazy. 

Maria Cristina Batalha (org.) 



17 
 

Império Napoleônico, centrava-se em temas de mistérios e vinganças, muitas vezes 

envolvendo crimes e monstros. È a primeira fase da narrativa industrial, com o sucesso 

editorial generalizando o modo de publicação e criando referências como Alexandre 

Dumas. (MEYER: 1996, p.55-7) 

A segunda fase, que coincide com o Segundo Império Napoleônico se abre a 

uma pluralidade maior de temas e introduz a chamada narrativa rocambole, da qual os 

folhetins televisivos até hoje são devedores. (MEYER: 1996, p.85-7) 

A terceira e última fase gestacional do folhetim coincide com o período da 

Terceira República e, como era de se esperar com a queda da aristocracia há uma ênfase 

nos dramas cotidianos. (MEYER: 1996, p.209-11) 

A autora afirma, ainda, que ao longo do tempo o cinema, o rádio e a TV vieram 

a substituir os suplementos jornalísticos como fábrica de ilusões, mas não chega a tratar 

de best sellers contemporâneos revitalizando antigos modelos de folhetim. 

Crepúsculo, por exemplo é devedora da história das folhetins, principalmente da 

primeira fase, trazendo muitas semelhanças com a coletânea Biblioteca das Moças. 

Publicada no Brasil da década de 1920 a 1960, com uma reedição na década de 1980, 

contava com cerca de 180 volumes, normalmente traduzidos de originais portugueses ou 

franceses e eram ambientados normalmente na França, onde uma plebéia se apaixonava 

por um nobre que desafiavam as regras de seu universo social até chegarem ao 

casamento.16  

Stephenie Meyer constrói a narrativa entre a normal e desajeitada Bella e o 

belíssimo e poderoso vampiro Edward, que para ficarem juntos desafiam a nobreza 

vampírica, os Vulturi. 

Ainda reforçam os aspectos Biblioteca das Moças o fato de os vampiros da 

narrativa não terem presas, não queimarem e sim brilharem sob a luz do sol e são 

virgens ou casados. 

Eu me vi em uma longa saia e uma blusa de renda de gola alta e meu 
cabelo preso. Eu vi Edward parecendo elegantíssimo em um terno 
leve com um buquê de flores silvestres em sua mão, sentado a meu 
lado no balanço da varanda. Eu balancei a cabeça e engoli. Eu estava 

                                                            
16 WIKIPEDIA. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_das_Mo%C3%A7as#cite_note-0. 
Acesso em 26/04/2010) 
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apenas tendo flashbacks de Anne of Green Gables.17 (MEYER: 2007, 
p.277) 

A referência ao clássico infantil canadense Anne of the Green Gables e sua 

subseqüente adaptação televisiva, no qual uma menina camponesa vive uma história de 

amor além de suas expectativas, reforça a noção de idealização que permeia o 

relacionamento entre Edward e Bella. 

Na transformação de mortais em vampiros não há mordidas ou trocas de sangue, 

fator normalmente simbolicamente sexual, além de trazer Bella como talvez a primeira 

mãe vampira da história da literatura. 

Já as narrativas da série Sookie Stackhouse, também devedoras da primeira fase 

do folhetim, centralizam suas influências em dois outros tipos de romance de papel 

jornal: as narrativas de detetive o as obras de coleções como Júlia ou Sabrina. 

Tal como os Gialli italianos, na série vampirescas há crimes, incluindo 

assassinatos, investigações policiais, intrigas, traições, escutas telefônicas e até mesmo 

atentados terroristas e agentes do FBI. 

A influência das narrativas levemente apimentadas, escritas para o público 

feminino e vendidas em bancas de jornal aparece nas sequências eróticas, presentes em 

todos os romances, e até mesmo nos contos paralelos à narrativa principal, talvez devido 

ao fato de ser a única série estudada que visa um público adulto. 

Eu levantei minha cabeça e virei, e nossos lábios se encontraram. Era 
fogo azul, não chamas laranjas e vermelhas, não aquele tipo de calor: 
fogo azul. (...) Meus joelhos estavam realmente tremendo. Sua 
linguagem deliberadamente crua, saindo naquela voz fria e doce, fez 
com que o desejo dentro de mim ficasse ainda maior.18 (HARRIS: 
2008, p.168) 

Outro ponto diferenciador da série encontra-se no uso do humor e nas situações 

inspiradas no estilo Southern Gothic, com uma profusão de idiossincrasias presentes nas 

vidas dos habitantes de Bom Temps, na Louisiana. 

                                                            
17 No original: I saw myself in a long skirt and a high necked lace blouse with my hair piled up on my 
head. I saw Edward looking dashing in a light suit with a bouquet of wildflowers in his hand, sitting 
beside me on a porch swing. I shook my head. I was just having Anne of Green Gables flashbacks. 
18 No original: I lifted my head and turned, and our lips met. It was blue fire, not Orange-and-red flames, 
not that kind of heat: blue fire. (…) My knees were actually shaking. His deliberately crude language, 
coming out in that cold sweet voice, made the longing inside me surge even higher. 
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Sookie Stackhouse é, ainda a única dentre as séries analisadas que se refere de 

forma elogiosa e bem humorada às obras vampirescas que a antecederam, de Drácula, 

de Bram Stoker a Entrevista com o Vampiro, de Anne Rice. 

A Morada da Noite, ao contrário das séries anteriores, centra-se em um modelo 

de narrativa de grande sucesso editorial mais recente, convertendo-se em uma espécie 

de Harry Potter vampiresca. 

Dessa forma, Hogwarts é convertida na Morada da Noite, Zooey substitui Harry 

Potter como o novato, com uma marca única na testa, vindo de uma família tenebrosa, 

marcado de forma profética e com poderes especiais até para a categoria sobrenatural a 

que pertence. 

As “gêmeas”, Shaunee e Erin, Damien e Stevie Rae substituem Ron e Hermione 

como amigos instantâneos e inseparáveis e Aphrodite substitui Draco Malfoy como 

contraparte do herói, loira e vinda de uma família poderosa e cruel, que acaba se 

revelando não ser tão má como originalmente se pensava. Por fim, Neferet substitui 

Voldermort na figura mais velha e poderosa, que apesar das semelhanças com o herói 

fora seduzida pelo poder. 

Há referências sobrenaturais misturam referências de horror, lendas Cherokee e 

simbologias e rituais neopagãos e os livros transcorrem em velocidade quase 

incongruente, considerando que ao final do segundo livro se passou menos de dois 

meses desde a chegada de Zooey à Morada da noite e ela já tem melhores amigos, já fez 

inimigos, aliados e encontrou uma trama envolvendo o alto escalão da instituição. 

Damien voltou para o salão principal com uma grande bandeja na qual 
equilibrava as quatro velas que representavam cada elemento: amarelo 
para o ar, vermelho para o fogo, azul para a água e verde para a terra. 
Eu já estava com minha vela púrpura do espírito sobre a mesa de Nix. 
Sorri e pensei em como meus amigos estavam belos e elegantes de 
preto e com seus colares de prata das Filhas e Filhos das Trevas. 
(CAST: 2009, p.207)  

Por fim, a série Diários do Vampiro parece se inspirar em folhetins 

contemporâneos televisivos, voltados para o público adolescente, como o caso de séries 

tais como Barrados no Baile ou Gossip Girl, ou a interminável Malhação.  

Tal fator é exposto primeiramente no cotidiano da escola de Elena e reforçado 

pelo recurso constante dos diários, que revelam as inquietações dos protagonistas: 

- Ora, Elena, você está tão encantadora – disse uma voz, e a visão de 
Elena foi ofuscada por ouro. Era Caroline, o cabelo ruivo volumoso e 
brilhante, a pele num bronzeado perfeito (...) Aquele braço 
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despreocupadamente possessivo unido ao de Stefan lhe dizia tudo: 
onde Caroline estivera na hora do almoço nas últimas semanas, o que 
ela aprontara esse tempo todo. (SMITH: 2009, p.90)    

Há, ainda, o tradicional triângulo amoroso entre o irmão dedicado, o irmão bad 

boy e a protagonista, que tem uma estranha ligação com a vampira que os transformou e 

pela qual ambos eram apaixonados. Vale ressaltar que a série tem um forte teor de 

mitologia judaico-cristã, fato que foi excluído da versão televisiva. 

Em geral, dentre as quatro séries narrativas, tem-se a tendência de se aproximar 

mais de modelos de folhetim do que da tradição de narrativas de horror, reciclando os 

antigos vampiros e transformando-os em príncipes encantados que vem a transformar a 

vida das mortais que narram suas eternas existências. 
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“Acauã”: Uma narrativa fantástico-maravilhosa 
 de Inglês de Sousa 

Elaine Pastana VALÉRIO* 

RESUMO: Levando em conta que Inglês de Sousa se apropria dos mitos da Amazônia 
para justificar certa atitude de suas personagens, este artigo terá como foco o conto 
Acauã do autor amazônico, haja vista que, se compararmos aos outros, ele é o que mais 
organiza os elementos da inscrição fantástica, porque nele é o insólito que decide o 
transcurso dos eventos humanos, esse aspecto é sugerido desde seu próprio título, pois 
Acauã é uma ave agourenta que come cobra, sendo detentora de forças aéreas e 
aquático-terrestres, ela surge na narrativa “para aturdir, desnortear a tessitura, de um 
conto em que o autor movimenta a imersão do insólito a custa de poder, sobretudo 
costurar a malha de palavras” (Tupiassu, 2005: 24), além disso, deixa em aberto alguns 
temas ao gosto do naturalismo, como a sugestão do lesbianismo entre as irmãs 
protagonistas e é esse justamente um dos fatores que norteia o insólito, pois a 
justificativa para tal lesbianismo seria o fato de uma delas ter o poder de se transformar 
em um acauã – ave que é encantada e acaba levando certo “feitiço” para a família que a 
acolheu. 

PALAVRAS-CHAVES: narrativa, fantástico, maravilhoso, insólito. 

1. O PROJETO LITERÁRIO DE INGLÊS DE SOUSA 

O conjunto das obras de Inglês de Sousa19 surgiu no final do século XIX, 

quando o mundo vivia sob a luz das idéias cientificistas que influenciaram tão 

fortemente a Escola Realista-Naturalista, daí grande parte das obras inglesianas serem 

guiadas pela razão. Fazem parte deste conjunto: “O Cacaulista” (1876), “História de um 

pescador” (1877), “O Coronel Sangrado” (1877), “O Missionário” (1888) e “Contos 

Amazônicos” (1893), em todas elas o autor registrou as cenas do homem amazônico. 

Lúcia Miguel Pereira assim define a produção estética deste autor: 

Considerada em conjunto, a obra de Inglês de Sousa apresenta-se 
como um documento social, fixando aspectos vários da Amazônia, da 
Amazônia do cacau e da pesca, região meio selvagem onde a vida era 
sempre uma luta; [...]; em todos eles, luta do homem contra o homem, 
e contra a natureza que o ameaça física e moralmente, pelos animais 

                                                            

* Mestranda em Estudos Literários, pela Universidade Federal do Pará e bolsista da CAPES. 

19 Herculano Marcos Inglês de Sousa nasceu na cidade de Óbidos, Pará, no ano de 1853 e faleceu no Rio 
de Janeiro, em 1918. Saiu da cidade natal ainda adolescente para estudar nas capitais de Belém e São 
Luís. Foi escritor, jurista, jornalista, político, administrador, advogado e professor, destacou-se em todas 
as áreas de atuação. 
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que o atacam, pela água que o afoga, pelo sol que o queima, pelo 
amolecimento que lhe derreia a energia. (PEREIRA: 1988, p. 158). 

 Os três primeiros romances fazem parte da série Cenas da vida do Amazonas. 

Neles, “o escritor constrói um texto em que os acontecimentos são tratados de maneira 

objetiva, mas sem rigidez quanto ao programa estético orientador” (FIGUEIRA: 1998, 

p. 3-4). Já em O Missionário, percebem-se fortemente os aspectos do Naturalismo, nele 

a personagem central é regida “por influência do meio, sob o peso da hereditariedade” 

(Idem, p. 4). A última obra, a qual interessa para este trabalho, é uma coletânea de nove 

contos, entre eles existem três que seguem a linha de um romance, por serem mais 

densos e escritos de forma objetiva e clara, quais sejam: “Voluntário”, “O donativo do 

capitão silvestre”, “A quadrilha de Jacó Patacho” e “O Rebelde”. Os demais: “A 

feiticeira”, “Amor de Maria”, “Acauã”, “O gado do Valha-me-Deus” e “O baile do 

Judeu” tendem mais para a “evocação da vida e de um imaginário amazônida” (Idem, p. 

4-5). Neles, a realidade se mistura com as lendas e mitos da região, por isso algumas 

personagens tem poderes mágicos, capazes de se metamorfosearem em seres lendários, 

como acontece no conto a ser analisado. 

O destaque de Inglês de Sousa no cenário da Literatura Brasileira até hoje possui 

algumas controvérsias entre os críticos, pois há quem o considere introdutor do 

Naturalismo no Brasil, tirando, portanto, o título de Aluísio Azevedo, porém, há quem 

não concorde com essa teoria. Lúcia Miguel Pereira está de acordo com a primeira 

consideração e, portanto, ela afirma: 

Inglês de Sousa é sobretudo conhecido em nossa literatura como o 
autor do Missionário e dos Contos Amazônicos. As novelas de 
mocidade ficaram esquecidas. Esquecimento dos mais injustos. Creio, 
aliás, que o silêncio em torno deles se estabeleceu logo de início; do 
contrário, não caberia a Aluísio Azevedo o título de iniciador do 
movimento naturalista entre nós: O Coronel Sangrado, saído em 
1877, quatro anos antes do Mulato, estava, muito mais do que este, no 
espírito da nova escola. (PEREIRA: 1988, p. 157). 

Alguns contos do escritor amazônico tem o caráter fantástico-maravilhoso, pois 

o insólito aparece para decidir o desenrolar da história. Em “Acauã”, o escritor segue as 

idéias críticos-racionais da Escola Naturalista, porém se apropria também do imaginário 

local. Esta relação faz com que o leitor perceba o caráter fantástico-maravilhoso da 

narrativa – proposta deste artigo.  

Assim sendo, nota-se que Inglês de Sousa, além de fazer obras com caráter de 

denúncia à sociedade, em que as personagens pertencem à camada pobre. Ele escreveu 
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também narrativas com características do insólito, uma vez que a ambientação de suas 

narrativas se dá nas matas e rios amazônicos, de onde nasce, a partir da solidão do 

homem e de sua experiência de vida ao saírem para caçar ou pescar, o imaginário da 

região, com a presença de seres provenientes dos espaços citados. Este artigo tem como 

função explicar a presença do insólito no conto “Acauã”, tomando como base as teorias 

sobre Literatura Fantástica. 

2. POR UM CONCEITO DE LITERATURA FANTÁSTICA 

Desde o século XVIII o conceito do gênero fantástico é discutido entre os 

teóricos da Literatura, mas somente no final do XIX e início do XX que ele possui um 

estudo mais contundente com as idéias de H. P. Lovecraft, Sartre, Peter Penzoldt, dentre 

outros, porém foi com a obra “Introdução à Literatura Fantástica”, de Tzvetan Todorov 

que o conceito atingiu sua maioridade, pois seu estudo “buscava formular e resolver 

questões de teoria literária em geral, fazendo-o através de uma abordagem sistemática 

do fantástico em particular” (FURTADO: 1980, p. 14). Portanto, para este artigo, 

utilizarei o conceito formulado por este teórico por considerar sua teoria mais detalhada 

e consistente, haja vista o autor estabeleça a diferença entre fantástico, maravilhoso e 

estranho – denominações que são muito próximas umas das outras e por isso causam 

certa confusão em seus conceitos. Sobre o trabalho de Todorov, Felipe Furtado assim 

escreve: 

Trata-se do primeiro trabalho sobre o gênero que o estuda de uma 
forma global, integrando-o nas categorias mais gerais do discurso 
literário e atentando exclusivamente nos problemas da estrutura 
textual em si. (FURTADO: 1980, p. 14). 

O estudo sobre a Literatura Fantástica ganhou mais força após o trabalho do 

teórico já citado, pois a partir dele, muitos seguiram seus passos e este gênero ganhou 

mais espaço nos meios acadêmicos. Após as idéias de Todorov: 

Uma tradição inteira foi redescoberta e recuperada; foram definidos e 
estudados os mecanismos de operação de um modo literário que 
forneceu ao imaginário do século XIX a possibilidade de representar 
de maneira viva e eficaz os seus momentos de inquietação, alienação e 
laceração, e de deixar essa tradição como legado para a tradição 
moderna – como uma das descobertas expressivas mais vitais e 
persistentes. (CESERANI: 2006, p. 7-8). 
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 Tal teórico afirma que essa Literatura é antes de tudo um gênero, pois isso nos 

faz reconhecer que a obra literária mantém relação com outras já existentes: “Os 

gêneros são precisamente essas escalas através das quais a obra se relaciona com o 

universo da literatura” (TODOROV: 2008, p. 12). Porém, não é necessário ler todas as 

histórias fantásticas para enquadrar uma narrativa em tal gênero porque o procedimento 

científico procede antes por dedução. Sendo assim, é perigoso afirmar categoricamente 

que determinada história faça parte do gênero fantástico sem antes analisar sua estrutura 

interna e suas influências, pois a literatura extrai formas dela mesma. Como já disse 

Felipe Furtado: 

Assim, uma primeira característica do gênero vem à superfície: nele 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). 

A partir da noção de gênero, muitos teóricos se debruçaram em estudar o 

fantástico na literatura, embora houvesse algumas diferenças entre as várias abordagens 

surgidas, no entanto eles concordavam em um aspecto que, a meu ver, é considerado o 

mais importante para entender a Literatura Fantástica: “qualquer narrativa fantástica 

encena invariavelmente fenómenos ou seres inexplicáveis e, na aparência, 

sobrenaturais” (FURTADO: 1980, p. 19). Como já fora dito, este trabalho se valerá do 

conceito fundamentado por Tzvetan Todorov, por isso parto da idéia de gênero para o 

autor, assim diz ele: “os gêneros existem a diferentes níveis de generalidade e que o 

conteúdo dessa noção se define pelo ponto de vista escolhido”. (TODOROV: 2004, p. 

9). Ele acredita que o fantástico seja vizinho do estranho e do maravilhoso. A fim de 

estabelecer, desde já, uma diferença entre eles, o teórico afirma que: o fantástico 

acontece quando há hesitação, do leitor implícito ou das personagens, entre um mundo 

real e outro sobrenatural, havendo, dessa forma, uma dúvida. Quando ela é definida, o 

fantástico fenece, dando lugar, assim aos outros gêneros. O estranho se realiza quando o 

fato é explicado através das leis naturais e científicas e o maravilhoso acontece no 

momento em que se devem admitir novas leis da natureza para que determinado 

fenômeno possa ser explicado. Todorov assim explica a relação entre eles: “O fantástico 

leva, pois uma vida cheia de perigos, e pode se desvanecer a qualquer instante. Ele antes 

parece se localizar no limite de dois gêneros, o maravilhoso e o estranho, do que ser um 

gênero autônomo”. (TODOROV: 2008, p. 48). 
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Como o foco central deste trabalho é a narrativa fantástica, ela será mais 

examinada do que os demais. Sendo assim, utilizarei, primeiramente, a idéia de Felipe 

Furtado sobre a manifestação sobrenatural em tal gênero. Para ele: 

A manifestação sobrenatural encenada pelo fantástico não pode ser 
arbitrária, devendo manter uma certa coerência ao longo de toda a 
narrativa e conformar-se aos princípios gerais impostos pela própria 
construção do gênero. (FURTADO: 1980, p. 28). 

Há quem considere que para ser um bom autor de histórias sobrenaturais, é 

necessário que o mesmo acredite na existência desses seres lendários e possua crenças 

supersticiosas, no entanto existem teóricos que acreditam no inverso, pois para estes 

estudiosos, as narrativas fantásticas criadas por escritores que acreditam em forças 

ocultas são menos eficazes porque para eles o mundo sobrenatural, dos espíritos, é uma 

realidade, portanto, não há emotividade; outros acham que não se pode falar em 

literatura fantástica se nem o autor, nem o leitor acreditam nesse tipo de narrativa. 

Portanto, são inúmeros os pensamentos sobre esta Literatura, no entanto para Todorov, 

a característica marcante da literatura fantástica é a hesitação do fato ser natural ou 

sobrenatural, portanto tal gênero se estabelece a partir dessa incerteza. Ele ainda afirma 

que o fantástico ocorre quando os fatos não podem ser explicados à luz da ciência. 

Assim ele nos diz: 

Somos assim transportados ao âmago do fantástico. Num mundo que é 
exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem diabos, sílfides nem 
vampiros, produz-se um acontecimento que não pode ser explicado 
pelas leis deste mesmo mundo familiar. Aquele que o percebe deve 
optar por uma das duas soluções possíveis; ou se trata de uma ilusão 
dos sentidos, de um produto da imaginação e nesse caso as leis do 
mundo continuam a ser o que são; ou então o acontecimento 
realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, mas nesse caso esta 
realidade é regida por leis desconhecidas para nós. (TODOROV: 
2008, p. 30). 

Felipe Furtado assim expressa seu ponto de vista sobre o fantástico: 

De facto, a essência do fantástico reside 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. (FURTADO: 1980, p. 
36).  

A possibilidade de um fenômeno estranho ser explicado por meio de causas do 

tipo natural ou sobrenatural é definida ou pelo próprio herói da história ou pelo leitor, 
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pois este deve se identificar com uma personagem, uma vez que no fantástico deve 

haver “integração do leitor no mundo das personagens; define-se pela percepção 

ambígua que tem o próprio leitor dos acontecimentos narrados” (TODOROV: 2008, p. 

37). Se o leitor volta à sua condição própria, ele deixa de praticar a hesitação para se 

situar no nível da interpretação do texto e esse fato ameaça o fantástico, pois isso 

também implica no modo de ler determinada narrativa, a qual não deve ser nem poética, 

nem alegórica. 

Então, conforme vimos até agora, o fantástico é um gênero que se liga a outros 

dois e os quais não se pode excluir de uma análise mais pertinente entre eles. A partir 

dessa relação, surgem alguns subgêneros, os quais se destacam: o estranho puro, o 

fantástico-estranho, o fantástico-maravilhoso e o maravilhoso puro. 

Para este trabalho, faz-se necessário estabelecer a diferença entre o fantástico-

estranho e o fantástico-maravilhoso apenas. 

No primeiro, os acontecimentos têm explicação lógica, conforme observa 

Tzvetan Todorov: 

Acontecimentos que parecem sobrenaturais ao longo de toda a 
história, no fim recebem uma explicação racional. Se esses 
acontecimentos por muito tempo levaram a personagem e o leitor a 
acreditar na intervenção do sobrenatural, é porque tinham um caráter 
insólito. (TODOROV: 2008, p. 51). 

As narrativas fantástico-maravilhosas estão “na classe das narrativas que se 

apresentam como fantásticas e que terminam por uma aceitação do sobrenatural” 

(TODOROV: 2008, p. 58). Aqui os fatos não possuem explicação, ou seja, eles não 

podem “ser explicados pelas leis da natureza tais como são conhecidas” (Idem, p. 59). 

Muitos estudiosos da literatura tentaram definir a Literatura Fantástica e 

buscaram analisar os subgêneros de determinado texto literário, porém até hoje esse 

assunto ainda está em pauta nos meios acadêmicos, agora não mais tentando conceituá-

la, mas sim, tentando aplicar as várias definições a um conto que possua as 

características de um gênero fantástico e é justamente isso que farei na terceira parte 

deste artigo: aplicarei as teorias mencionadas ao conto “Acauã”, de Inglês de Sousa.  

   

Maria Cristina Batalha (org.) 



27 
 

3. “ACAUÃ”: UMA NARRATIVA FANTÁSTICO-MARAVILHOSA DE INGLÊS DE 
SOUSA 

Por se tratar de uma narrativa que tem como ambiente principal um vilarejo, em 

que os homens possuem como ocupação a caça e a pesca, sendo, portanto as matas e os 

rios os espaços de solidão e devaneio do homem amazônico, é natural que ele insira à 

sua realidade, elementos do imaginário local para buscar explicação mítica a uma 

determinada situação vivida ou presenciada, como afirma Lauro Roberto do Carmo 

Figueira: 

A literatura oral veiculada pelos vilarejos amazônicos traz em si a 
memória e a tradição de uma cultura em que a realidade quotidiana é, 
em muito, orientada pelo poder do imaginário dos viventes dessas 
zonas. Essas pessoas buscam explicações para acontecimentos 
ordinários em manifestações naturais transubstancializadas, isto é, 
ocorrências comuns da natureza são integradas à vida real segundo 
novo campo sígnico; tais construções imaginárias sobre o real são 
humanizadas. (FIGUEIRA: 1998, p. 40). 

No conto “Acauã” não pode ser diferente, pois o homem insere à sua realidade 

elementos do imaginário da região para justificar algumas atitudes das personagens 

presentes na história. Tal justificativa insere o ser lendário da Amazônia, denominada 

Cobra Grande, na trama, conforme veremos no resumo a seguir. E é justamente na 

inserção desse ente como participante da história que se estabelece o insólito na 

narrativa inglesiana – ele é decorrente dos contos populares amazônicos, cujos 

conteúdos transgridem a ordem natural das coisas. Conforme disse Lauro Figueira: 

O conteúdo dos contos populares amazônicos por si só já transgride a 
ordem de causalidade, a lógica natural de tempo e de espaço. Inglês de 
Sousa, ao eleger como fonte criadora do “Acauã” lastros da cultura 
amazônica, passa a trabalhar literariamente um material popular e a 
reinventar poeticamente um acervo coletivo. (FIGUEIRA: 1998, p. 3). 

A narrativa de Inglês de Sousa tem o caráter fantástico-maravilhoso, porque o 

insólito aparece para decidir o desenrolar da história, haja vista que nele “acontece a 

subversão das leis naturais”, segundo a professora Amarílis Tupiassu:  

Na perspectiva racional e científica, instala-se aquilo que se denomina 
estranho, em narrativas em cujo âmbito o acontecimento insólito se 
encaminharia à explicação regida pela ordem, pela normalidade, pela 
objetividade, isso talvez não no entender do narrador-autor, mas da 
lógica explicativa corrente no Baixo Amazonas. (TUPIASSU: 2005, 
P. 21). 
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Em “Acauã”, o capitão Jerônimo Ferreira, morador da antiga vila de S. João 

Batista de Faro, havia ficado viúvo a pouco tempo e com uma filha de dois anos, de 

nome Aninha. Para distrair-se do luto, numa sexta-feira ele saiu para caçar. Porém, em 

sua volta para casa, depois de muito andar, notou que havia errado o caminho. Não 

ouvira nenhuma voz humana e percebeu que o tempo havia ficado sombrio. De repente, 

começou a ouvir um ruído que foi “crescendo, crescendo e se tornou um clamor 

horrível”. Aquela voz era a da cobra-grande. Jerônimo começou a correr e num instante 

olhou para o rio e viu um objeto estranho em forma de canoa que se aproximava cada 

vez mais. Movido por uma curiosidade invencível, aproximou-se dela e viu uma criança 

que parecia dormir ao fundo. Quando o capitão pegou-a no colo, notou que amanhecia e 

reconheceu que caíra desmaiado próximo de sua casa.  

Ele criou a criança como se fosse sua filha legítima, juntamente com Aninha, a 

qual sempre fora uma menina bonita, robusta e sã, porém na adolescência começou a 

definhar e, sem motivo aparente, desistiu do primeiro casamento. No entanto, apareceu 

um segundo pretendente e perto de realizar o matrimônio, a menina, mais uma vez, 

disse que não se casaria, no entanto desta vez o pai foi mais severo e não permitiu a 

desistência da filha. Enquanto isso, Vitória, a filha adotiva, ausentava-se, por longas 

horas, da casa e passou a tratar o pai com hostilidade. Já no altar, no momento em que o 

padre pergunta se Aninha casava por seu gosto, a menina começou a tremer e olhava 

fixamente para a porta da sacristia. Lá se encontrava a irmã metamorfoseada em cobra 

grande, a qual olhava fixamente para Aninha. Esta soltou um grito e caiu no chão com 

convulsões terríveis. Agia como se estivesse em processo de possessão demoníaca. De 

repente, a menina se debatia toda no chão, encolheu os braços, como se estivera imitado 

um pássaro e saiu voando da igreja e soltando um grito lúgubre, a qual lembrava o canto 

de um acauã. 

Como vimos, o sobrenatural da narrativa aparece para justificar a mudança de 

atitude das duas personagens, no momento em que elas se metamorfoseiam em animais 

agourentos. Todorov assim afirma: 

O sobrenatural começa a partir do momento em que se desliza das 
palavras às coisas que estas palavras supostamente designam. As 
metamorfoses formam então por sua vez uma transgressão da 
separação entre matéria e espírito, tal como geralmente é concebida. 
(TODOROV: 2008, p. 121-122). 
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Esse fato é percebido em dois trechos do conto que se reportam à metamorfose 

de Vitória e Aninha, respectivamente: 

De pé, à porta da sacristia, hirta como uma defunta, com uma 
cabeleira feita de cobras, com as narinas dilatadas e a tez verde-negra, 
Vitória, a sua filha adotiva, fixava em Aninha um olhar terrível, olhar 
de demônio, olhar frio que parecia querer pregá-la imóvel no chão. A 
boca entreaberta mostrava a língua fina, bipartida como língua de 
serpente. Um leve fumo azulado saía-lhe da boca, e ia subindo até ao 
teto da igreja. Era um espetáculo sem nome! (SOUSA: 2005, p. 75). 

Então convulsões terríveis se apoderaram do corpo de Aninha. 
Retorcia-se como se fora de borracha. O seio agitava-se 
dolorosamente. Os dentes rangiam em fúria. Arrancava com as mãos 
os lindos cabelos. Os pés batiam no soalho. Os olhos reviravam-se nas 
órbitas, escondendo a pupila. Toda ela se maltratava, rolando como 
uma frenética, uivando dolorosamente.  

Todos os que assistiam a esta cena estavam comovidos. O pai, 
debruçado sobre o corpo da filha, chorava como uma criança. 

De repente, a moça pareceu sossegar um pouco, mas não foi senão o 
princípio de uma nova crise. Inteiriçou-se. Ficou imóvel. Encolheu 
depois os braços, dobrou-os a modo de asas de pássaro, bateu-os por 
vezes nas ilhargas, e, entreabrindo a boca, deixou sair um longo grito 
que nada tinha de humano, um grito que ecoou lugubremente pela 
igreja: 

- Acauã! (SOUSA: 2005, p. 76). 

No primeiro trecho, temos a metamorfose de uma personagem que surgiu fora 

dos padrões normais, pois ela surgiu dos elementos da natureza – veio proveniente da 

água para viver na terra, havendo, assim, uma ruptura do espaço-tempo. Pela descrição, 

parece que a menina foi entregue ao Jerônimo pela cobra grande, logo é um ser mítico e, 

portanto, tinha poderes sobrenaturais e atitudes estranhas aos olhos da razão humana. 

Já no segundo excerto, narra-se a transformação de Aninha – proveniente de um 

espaço dito “normal”, mas que fora vítima de fenômenos sobrenaturais e por isso, ao 

final da história, é narrado o momento em que a menina fora “encantada” e levada pelo 

ser lendário – a Cobra Grande. Sobre esse aspecto, Lauro Figueira escreve: 

Nesse conto de Inglês de Sousa consumam-se acontecimentos 
misteriosos, enigmáticos: crianças que surgem fora do padrão normal 
de nascimento, que passam de um espaço a outro, da terra à água, ao 
ar; da água para a terra (ruptura da lógica do espaço-tempo); situações 
de encantamento; experiências sem explicações naturais; aceitação 
natural de fenômenos sobrenaturais, perfazendo a ambiência de um 
mundo em que o insólito resulta do convívio simultâneo ‘sem 
conflito’ da ordem do natural e do sobrenatural. (FIGUEIRA: 1998, p. 
53). 
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 No conto analisado, o insólito é sugerido desde seu próprio título, pois “Acauã” 

é uma ave agourenta que come cobra, sendo detentora de forças aéreas e aquático-

terrestres, ela surge na narrativa para “aturdir, desnortear a tessitura, de um conto em 

que o autor movimenta a imersão do insólito a custa de poder, sobretudo costurar a 

malha das palavras” (TUPIASSU: 2005, p. 24), além disso, deixa em aberto alguns 

temas ao gosto do naturalismo, como a sugestão do lesbianismo entre as irmãs. É esse 

justamente um dos fatores que norteiam o estranho, pois a justificativa para tal 

lesbianismo seria o fato de uma delas ter o poder de se transformar em um acauã, ou 

seja, ser uma pessoa encantada, como se fala na Amazônia. 

Segundo Todorov, “o homossexualismo é uma outra variedade de amor que a 

literatura fantástica retoma freqüentemente” (TODOROV: 2004, p. 140). No conto 

percebemos esse tema a começar pela descrição de Vitória:  

Apesar da incontestável formosura, tinha alguma coisa de masculino 
nas feições e nos modos. A boca, ornada de magníficos dentes, tinha 
um sorriso de gelo. Fitava com arrogância os homens até obrigá-los a 
baixar os olhos. (SOUSA: 2005, p. 72). 

Por volta dos quinze anos, Vitória ausentava-se da casa e ao mesmo tempo 

Aninha enfraquecia:  

Jerônimo Ferreira começou a notar que a sua filha adotiva ausentava-
se da casa freqüentemente, em horas impróprias e suspeitas, sem 
nunca querer dizer por onde andava. Ao mesmo tempo em que isso 
sucedia, Aninha ficava mais fraca e abatida. Não falava, não sorria, 
dois círculos arroxeados salientavam-se a morbidez dos grandes olhos 
pardos. Uma espécie de cansaço geral dos órgãos parecia que lhe ia 
tirando pouco a pouco a energia da vida. (SOUSA: 2005, p. 72). 

Nesse trecho notamos que Vitória já possuía atitudes estranhas e sobrenaturais, 

bem como neste outro: “ausentava-se da casa durante muitas horas, metia-se pelos 

matos, dando gargalhadas que assustavam os passarinhos”. (SOUSA: 2005, p. 74). 

Sendo assim, “Acauã” é uma narrativa fantástico-maravilhosa porque em seu 

fim há uma aceitação do sobrenatural por parte das personagens, além disso, a hesitação 

parte também delas próprias, conforme se observa no trecho abaixo: 

E a moça, cerrando os olhos como em êxtase, com o corpo imóvel, à 
exceção dos braços, continuou aquele canto lúgubre: 

- Acauã! Acauã! 

Por cima do telhado, uma voz respondeu à de Aninha: 

- Acauã! Acauã! 
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Um silêncio tumular reinou entre os assistentes. Todos compreendiam 
a horrível desgraça. 

Era o Acauã! (SOUSA, 2005, p. 76). 

REFERÊNCIAS: 

CESERANI, Remo. O fantástico. Tradução de Nilton Cezar Tridapalli. Curitiba: Ed. 
UFPR, 2006.  

FIGUEIRA, Lauro Roberto do Carmo. Acauã: fantástico e realismo maravilhoso no 
naturalista Inglês de Sousa. Belém: Dissertação de Mestrado em Letras. Centro de 
Letras e Artes. Universidade Federal do Pará, 1998, 156f. 

FURTADO, Felipe. A construção do fantástico na narrativa. Lisboa: Livros Horizonte, 
1980. 

PEREIRA, Lúcia Miguel. História da literatura brasileira: prosa de ficção: de 1870 a 
1920. Belo Horizonte; Itatiaia/SP: Editora da Universidade de São Paulo, 1988. 

SOUSA, H. M. Inglês de. Contos amazônicos. Belém: EDUFPA, 2005. 

TODOROV, Tzevtan. Introdução à Literatura Fantástica. Tradução Maria Clara 
Correa Castello. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

TUPIASSU, Amarílis. Inglês de Sousa e a consciência de ser amazônico. In: SOUSA, 
H. M. Inglês de. Contos amazônicos. Belém: EDUFPA, 2005. 



32 
 

Amor, morte e vampirismo: a questão da alteridade 
feminina levantada no conto  

“A morta apaixonada”, de Théophile Gautier 
Fabianna Simão Bellizzi CARNEIRO∗ 

OS PRIMEIROS REGISTROS DOS VAMPIROS 

Dentre as grandes catástrofes que marcaram a história das nações, possivelmente 

a peste negra foi não apenas o evento que mais matou pessoas, chegando a dizimar um 

terço da população européia, mas também o que mais influenciou os costumes e valores 

do seu tempo. 

Vindo da Ásia pela rota da seda, a peste, transmitida essencialmente pelos 

parasitas como pulgas e ratos entra na Europa pelo sul da Itália no início de 134720 e se 

espalha pelos outros países rapidamente a ponto de, no auge da sua infestação, não 

haver mais madeira suficiente para fabricar os caixões, levando os mortos a lotarem as 

ruas dos vilarejos e cidades européias.  

Anos depois, por volta do século XVIII, um novo surto da peste eclodiu e se 

estendeu nas mesmas regiões. Este cenário composto não só pela peste como por outras 

epidemias, cadáveres em decomposição pelas ruas, guerras (a Europa vivia o auge da 

conquista de novos territórios), fome, transformações sociais e políticas, propiciou a 

crença de que as leis naturais do mundo estavam em crise, abrindo espaço para criaturas 

do outro mundo e seres monstruosos. Segundo Maria Lucia Del Priori, “a Igreja 

reconhecia a existência de mortos-vivos. Foi o suficiente para que almas do outro 

mundo, vampiros e lobisomens invadissem os sonhos e as realidades dos homens 

modernos.” (PRIORI, 2000, p.102-103) 

No século XVIII países como Prússia, Sérvia, Áustria, Polônia, Morávia e 

Rússia vivem uma “espécie de idade de ouro do sanguessuga” (Ibidem, p.107). Aqui um 

aspecto merece destaque: as baixíssimas temperaturas destes países favoreciam uma 

                                                            
∗ Graduanda do curso de Letras da Universidade Federal de Goiás. Este artigo está vinculado a pesquisa: 
“O que o monstro mostra: debatendo a alteridade na Literatura Fantástica”, do Programa de Licenciatura 
(PROLICEN) da Universidade Federal de Goiás, Campus Avançado de Catalão (CAC),  sob orientação 
do Drº Alexander Meireles da Silva, Profº Adjunto da UFG. 

20 Georges Duby faz um interessante levantamento da rota da peste negra na Europa, bem como os 
estragos causados por ela na obra: ano 1000. ano 2000: na pista de nossos medos. São Paulo: Editora 
Unesp, 1998, p.81. 
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conservação dos cadáveres, daí que os primeiros relatos de estudiosos traziam o aspecto 

de morto-vivo dos vampiros.  

A partir de então, as diversas narrativas que circulavam na região chamaram a 

atenção de estudiosos e, claro, artistas dos grandes centros europeus, principalmente da 

Alemanha. Foi neste país que, em 1748, o curto poema “O Vampiro” (“Der Vampir”), 

de Heinrich August Ossenfelder marcou a entrada do vampiro na Literatura. Todavia, 

foi a partir do século XIX que a representação do mito moderno dos vampiros na 

literatura ganha destaque através de três grandes nomes: John William Polidori (1795-

1821), J. Sheridan Le Fanu (1814-1873) e Bram Stoker (1847-1912)21. Este último foi o 

que melhor criou a imagem do vampiro veiculada nas telas dos cinemas e séries de TV. 

Em comum os três autores ilustram os vampiros tendo como principais características a 

tez lívida, a fome de sangue, suas origens desconhecidas. Esta última característica 

ganha destaque na novela de Le Fanu: “Não me disse o nome de sua família, nem o que 

havia no desenho de seu brasão, nem o nome de suas terras, nem mesmo o país de onde 

vinha.” (COSTA, 2005, p.70). Além destes pontos também estão presentes a aversão ao 

sol e, principalmente, o livre acesso ao mundo dos vivos. Diferente dos escritores 

mencionados, no entanto, Le Fanu inova a literatura vampírica ao trazer uma mulher 

como vampiro para sua novela Carmilla (1871), introduzindo nesta forma literária 

outros elementos como a estaca e a capacidade de os vampiros poderem assumir 

diversas formas e até se transformarem em animais, principalmente em gatos. Ao 

contrário do que muitos pensam, “não é o morcego o animal mais ligado ao 

vampirismo, mas o gato. No folclore relacionado aos vampiros, especialmente na 

Grécia, acredita-se que se um gato pular sobre um corpo antes de seu enterro, este se 

transformará em vampiro.” (SILVA, 2010, p. 19) 

O QUE DIZ O MITO 

Por causa do cenário de peste, conflitos políticos, guerras de conquistas por 

novos territórios, catástrofes naturais, o homem medieval carregou o fardo do medo, de 

algo desconhecido que pudesse perturbar seu sono, sua vida e sua família. 

A partir da hegemonia de seu poder sobre a mentalidade da época, a Igreja 

Católica, com bastante habilidade começa a propagar seus valores através da ideologia 

                                                            

21 Estes autores são citados como os mais representativos da literatura gótica na obra História dos 
Vampiros: Autópsia de um mito, de Claude Lecouteux. São Paulo: Editora Unesp, 2005, p.19 
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do Cristianismo, ou seja, a Igreja “salvaria” seus fieis contra as forças do mal. Sendo 

assim, tudo aquilo ou todo aquele que abalasse os dogmas da Igreja deveria ser banido 

da sociedade. Minorias como judeus, muçulmanos, seguidores de seitas não católicas e 

até cristãos pertencentes a outras correntes não reconhecidas pela Igreja eram 

perseguidos e muitas vezes torturados. Em casos extremos eram degolados ou 

queimados em praça pública. Neste cenário chama a atenção o temor católico a um 

grupo social identificado pelo seu gênero: a mulher. Mas por que este temor ao sexo 

feminino? Essa questão encontra parte de sua resposta no mistério da Maternidade. 

A mitologia clássica traz o mito da androginia, que posteriormente foi citado na 

obra O Banquete, de Platão (189 a.C. a 190 a.C.), como sendo o mito que deu origem 

aos seres masculino e feminino. Aristófanes, um dos convidados do banquete, cita que 

no início a humanidade era composta por três sexos: masculino, feminino e um terceiro, 

os andróginos. Os andróginos, seres rotundos e possuidores de duas faces, quatro 

pernas, quatro braços, carregavam um poder e fortaleza a ponto de desafiarem os 

deuses. Zeus, temeroso em relação a este poder, decide cortá-los ao meio para que não 

mais desafiassem suas ordens. Assim, divididos estariam em maior quantidade e 

poderiam servir melhor aos deuses. Eros, o deus do Amor, penalizado com tal situação, 

se oferece para auxiliar os seres partidos a encontrarem suas metades. Como coloca 

Lucia Castello Branco: 

Após essa divisão, os novos seres, mutilados e incompletos, passaram 
a procurar suas metades correspondentes. Quando se encontraram, 
abraçaram-se e se entrelaçaram num insopitável desejo de novamente 
se unirem para sempre. E daí se originou Eros, o impulso para 
recompor a antiga natureza e restaurar a antiga perfeição. (BRANCO, 
1987, p.10) 

Aqui encontramos um vetor que une o mito da androginia à própria condição da 

mulher grávida. Como não compararmos os seres “rotundos” às próprias grávidas que 

carregam dois genitais, quatro braços, quatro pernas e duas faces? Como não 

circunscrevermos a maternidade aos domínios de Eros? “A mulher carrega, portanto, a 

capacidade natural de experienciar a totalidade e a fusão com o universo e de viver 

temporariamente sob os desígnos de Eros.” (BRANCO,2004, p.13).  

Ao reviverem o mito durante os nove meses, as grávidas reavivam 

metaforicamente o poder e a força dos andróginos. Mais ainda: não só revivem o mito 

da androginia, como os mitos de Eros e Tânatos (que mais tarde a Psicanálise os 

estudaria como as pulsões de vida e morte respectivamente), uma vez que a mulher 
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carrega o mito de Eros (pulsão da vida), quando óvulo e espermatozóide unem-se 

originando o novo ser; e o mito de Tânatos (pulsão da morte), para que haja a fusão e se 

origine o ovo, óvulo e espermatozóide precisam morrer. Há também a morte metafórica 

da grávida quando nasce uma criança. Finalmente, o ciclo hormonal de vinte e oito dias 

da mulher encerra-se quando óvulo não fecundado morre, dando início ao período 

menstrual e aí novo ciclo se inicia. Mais uma vez a ambigüidade, mistério e poder que 

durante muitos anos associaram as mulheres à magia, bruxaria e pacto com Satã, se 

fortalece através da marca impura que as mulheres carregam devido ao sangue: 

A idéia da santa comunhão para mulheres menstruadas foi quase 
sempre proibida durante a Idade Média, embora de forma mais severa 
na Igreja Oriental do que na Ocidental. O Patriarca Dionísio de 
Alexandria (m. 264/65), discípulo de Orígenes, dizia ser fora de 
propósito indagar se a mulher poderia receber a comunhão, “porque a 
mulher devota, pia, nem sequer pensaria em se encostar no altar ou 
tocar no Corpo e no Sangue de Cristo” (Ep. Can. 2, PG 10, 1281 A). 
(HEINEMANN, 1996, p35) 

Também a mitologia hebraica menciona a impureza relacionada ao sangue 

feminino, como a narrativa da lenda de Lilith. Diversas versões do mito de Lilith foram 

apresentadas desde o período babilônico passando pelo folclore cristão e islâmico. Mas 

é no Talude hebraico (6 a.C.) que Lilith é apresentada como a primeira mulher de Adão: 

“Depois Jeová Deus disse: Não é bem que o homem esteja só: quero lhe fazer uma 

ajudante a ele correspondente.” (GÊNESIS II, 18)22. A partir desta necessidade de 

diferenciação nasce Lilith, a primeira mulher de Adão. Lilith, em sua primeira aparição 

surge para Adão cheia de saliva e sangue: 

E então, quem era essa mulher da primeira vez, descrita de maneira a 
provocar o desgosto de Adão? Quem era esta primeira obra de Deus, 
cheia de saliva e sangue? Nós pensamos em Lilith. A primeira 
companheira foi Lilith, cheia de sangue e saliva. (SICUTERI, 1985, 
p.27) 

Daí que associamos o sangue de Lilith ao próprio fluxo menstrual, “usado como 

metáfora alegórica para fazer perceber o caráter carnal, fisiológico, vital e instintivo da 

mulher.” (SICUTERI, 1985, p.27). Fonte de tabus e mistério, o sangue feminino está 

diretamente ligado à maternidade. 

Adão perturba-se ao ver sua primeira mulher cheia de saliva e sangue – o 

componente sexual da saliva é utilizado como metáfora do beijo profundo e assinala 

                                                            
22 Citado por Roberto Sicuteri em O Mito de Lilith e suas fontes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985, p.20 
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uma importante questão: o homem amedrontado diante da mulher lasciva, dominadora e 

caçadora. 

Lilith já traz, na sua criação, uma marca demoníaca. O calendário hebraico, que 

foi considerado pela tradição jeovística quando se tratou de fixar os sete dias da criação 

diz que: “então Lilith nasce com Adão, logo após Adão: répteis, demônios e Lilith 

foram as últimas criações de Deus no sexto dia” (Ibidem, p.29). Portanto Lilith 

transgride em três momentos: na sua criação, na sua apariação primeira e na sua 

intimidade afetiva com Adão, quando questiona o porquê de deitar-se por baixo de seu 

companheiro: “_Por que devo deitar-me embaixo de ti? Por que devo abrir-me sob teu 

corpo?” (Ibidem, p. 35). Momento em que Lilith quebra a regra do equilíbrio natural. 

Tenta transgredir a posição sexual para então estabelecer igualdade entre dois corpos e 

daí se rebela contra Adão. 

Não é de se estranhar que em uma sociedade patriarcal, autoritária e ascética 

como a medieval, a repressão sexual, a humilhação feminina e o temor à mulher fossem 

tão propagados. A figura mítica de Lilith e o temor da maternidade como fonte de 

impureza foram muito bem utilizados pela Igreja Católica como forma de mostrar à 

sociedade da época que a mulher era a representante de todo mal. Transgressora por 

excelência, a mulher foi objeto de escárnio principalmente no campo sexual. Aliás, a 

repressão sexual foi utilizada como uma forma bastante refinada de conter Eros, pois, 

segundo Octavio paz, “o sexo é subversivo” (PAZ, 1994, p.17). Uma vez que o sexo 

traz em si a procriação e sendo a mulher aquela que gera a vida, essa perigosa 

associação faz da mulher uma subversiva, aquela capaz de quebrar a ordem vigente, a 

causadora do pecado original, aquela que se origina de forças satânicas.  

Morte, vida, sexo, amor... uma perigosa combinação que nos fornece um 

importante traçado da história das mulheres como vampiros. 

VAMPIRAS E ALTERIDADE FEMININA 

As minorias que abalavam o poderio cristão medieval continham traços um 

pouco mais definidos daquilo que incomodava a ordem. Os judeus surgem no cenário 

com força econômica; os muçulmanos não pertenciam à Igreja Católica, por exemplo. 

Mas, e as mulheres? De que forma se prevenir de alguém que carrega a força da 

maternidade, a ambigüidade da morte e vida e a impureza do sangue?  
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Consideradas perigosas por natureza e desestabilizadoras de um sistema que 

repousa inteiramente no controle ideológico, as mulheres trazem o princípio da 

integração e da força erótica, capaz de religar seres partidos e retomar a força perdida 

dos andróides. Por isso é preciso precaver-se de todas as maneiras contra a mulher. 

Impedi-la de interferir nos processos decisórios e fazer com que ela absorva uma 

ideologia que a convença de sua inferioridade. 

Em um mundo teocrático, a transgressão da fé era quase que uma transgressão 

política. Assim, os inquisidores habilmente ligavam a transgressão sexual à transgressão 

da fé. Daí a punição sexual que regia vários decretos e bulas lançados na época, como o 

De planctu ecclesiae.  Redigido por volta de 1330 pelo franciscano Álvaro Pelayo, o De 

planctu ecclesiae dirige-se às mulheres como sendo imperfeitas, orgulhosas e 

causadoras de perturbações contra a Igreja, como podemos constatar na seguinte 

passagem citada por Jean Delemeau em História do Medo no Ocidente (2009): 

Ao mesmo tempo orgulhosas e impuras, as mulheres perturbam a vida 
da Igreja. Falam durante os ofícios e assistem a eles de cabeça 
descoberta (...) Ora, elas deveriam cobrir os cabelos em sinal de 
submissão e de vergonha pelo pecado que a mulher, em primeiro 
lugar, introduziu no mundo. (DELEMEAU, 2009, p. 484) 

Sendo assim, a Igreja se apodera deste temor à mulher (que não é uma invenção 

dos ascetas cristãos, tendo visto que desde a Idade Clássica este temor já existia), e 

assim reforça seu poderio através de um discurso moralizante que colocava a mulher em 

constante situação de ameaça. Uma descrição que encontra terreno de propagação nas 

inúmeras narrativas sobre vampiros. 

Transgressores por natureza, os vampiros desafiam a principal lei natural do 

homem: a morte. Claude Lecouteux diz que “desde a Antiguidade Clássica os eruditos 

proclamam que todo homem tem uma duração de vida preestabelecida ao nascer, que é, 

em média, de setenta a oitenta anos.” (LECOUTEUX, 2005, p.40). Os Antigos 

clássicos, segundo o autor, defendiam a idéia de que o não cumprimento deste prazo 

(caso em que as pessoas morriam prematuramente) traria perigosas conseqüência, como 

por exemplo, a morte má. Desta forma, acreditava-se que a pessoa ficaria bloqueada 

entre este mundo e o além. Não só aqueles que não tivessem cumprido os 70 anos, mas 

também os vingadores, suicidas, os que foram enterrados sem os derradeiros 

sacramentos, os marginais, os ciumentos, os feiticeiros, os homens de má fé. Como 

coloca Lecouteux: 
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Os únicos defuntos não muito temidos são os que tiveram uma vida 
em conformidade com os códigos morais e comportamentais da 
sociedade em que viveram. O modo de vida tem, portanto, uma 
imensa importância porque o transpasse depende dele. É preciso, 
então, distinguir entre a morte má, evocada anteriormente, e a boa 
morte, aquela que se chama “um favor dos deuses”, aquela que é 
proclamada na Ladainha dos Santos: Libera nos a subitânea et 
improvisa morte! (LECOUTEUX, 2005, p.43) 

Encarnação do homem imoral, perverso e de má conduta, os vampiros não 

descansam em paz porque cometeram algum tipo de infração em vida. Não conseguem 

romper os laços com suas vidas anteriores. Mais temerosos ainda se tornam quando 

representados pelo sexo feminino. “De uma fria crueldade, exigindo abandono total e 

volúpia, elas se deleitam com a dor e a fria agonia da vítima.” (LECOUTEUX, 2005, 

p.30). Uma colocação que nos leva diretamente aos decretos e bulas utilizados contra as 

mulheres (já mencionados anteriormente) reforçando, mais uma vez, a iconografia 

malévola desenhada em relação ao sexo feminino. 

Thèophile Gautier traz elementos complexos no conto “A Morta Apaixonada”, 

uma vez que um padre católico se apaixona por uma vampira, ou seja, o conto retoma 

uma questão nunca encerrada pela Igreja Católica: o celibato. Além disso, reacende o 

preconceito em relação à mulher nos campos sexual e erótico. 

O início do canto traz o próprio protagonista relatando a história que se passara 

entre ele e Clarimunda há mais de 40 anos: 

Eu nunca estivera no mundo; o mundo era para mim o reduto do 
colégio e do seminário. Eu sabia vagamente que havia algo que se 
chamava mulher, mas não detinha nisso meu pensamento; eu era de 
uma inocência perfeita. Só via minha mãe velha e enferma duas vezes 
por ano. Estas eram todas as minhas relações com o exterior. 
(COSTA, 2002, p.164) 

Mais a frente o protagonista descreve com detalhes como foi o momento em que 

vira Clarimunda pela primeira vez, os enfeites de sua roupa, sua aparência, altura: “ela 

era bastante alta, com aparência e porte de deusa” (COSTA, 2002, p.165). Até mesmo a 

sua beleza é descrita de forma bastante minuciosa: “Quanto a seu nariz, era de uma 

delicadeza e de um orgulho absolutamente reais e revelava a mais nobre origem.” 

(Ibidem, p.165). Belos traços físicos que revelam uma mulher sedutora e pronta para 

assediar o páraco no momento em que ele está se preparando para receber a ordenação 

de padre: “Se quiseres ser meu, eu te farei mais feliz do que o próprio Deus em seu 
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paraíso (...). Rasga esta fúnebre mortalha na qual te vais envolver; eu sou a beleza, eu 

sou a juventude, eu sou a vida; vem a mim, nós seremos o amor.” (Ibidem, p.167) 

Algum tempo depois, o padre Romualdo é chamado às pressas para velar o 

corpo de uma cortesã da região. Ao perceber que a morta era Clarimunda, Romualdo 

beija-lhe e esta reponde abrindo os olhos e voltando a respirar. A partir daí uma 

sucessão de acontecimentos sobrenaturais marcam a narrativa: primeiro Clarimunda 

anuncia que morreu após uma longa espera por Romualdo. Depois diz que ficaram 

noivos e que irá visitá-lo em sua casa. Por fim despede-se e morre: “Adeus, Romualdo, 

adeus! Amo você, é tudo o que eu queria dizer, e te entrego a vida que você fez recordar 

em mim por um minuto com o seu beijo. Até breve.” (Ibidem, p.176). O protagonista, 

então, surpreende-se ao acordar no presbítero com a notícia de que estava, há três dias, 

acamado, enfraquecido, sem qualquer sinal de vida além de uma respiração insensível. 

Aqui o insólito se instaura a partir do instante em que Romualdo sai para velar o 

corpo de Clarimunda, porém ele “permanece” no presbítero em estado de letargia. Na 

sequência Romualdo é advertido pelo abade Serapião que afirma ser Clarimunda uma 

vampira: “Sempre correram sobre essa Clarimunda histórias muito estranhas, e todos os 

seus amantes terminam de forma miserável ou violenta. Disseram que era uma 

vampiresa, um vampiro mulher, mas para mim era Belzebu em pessoa.” (Ibidem, 

p.178). O abade adverte-o, ainda, quanto à sua morte afirmando que não é a primeira 

vez que ela morre. Romualdo não resiste e se esquece dos avisos do abade: “(...) eu 

ainda custava a acreditar que fosse um demônio; pelo menos ela não tinha a aparência 

de um e nunca Satã escondeu melhor suas garras e seus chifres.” (Ibidem, p.179)  

Importante observar que é através de um sonho que Romualdo tem o primeiro 

contato físico com Clarimunda, estando ela na posição de quem seduz _ uma analogia 

muito próxima da figura de Lilith, que sempre dominava as investidas sexuais e também 

surgia para Adão à noite: 

A imagem do demônio noturno que desliza para o leito daquele que 
dorme incauto é, entretanto, a preferida das religiões modernas. O 
exemplo de uma instigadora inclinada para o mal é o que melhor 
expressa os preconceitos que predominaram em relação à função 
perturbadora das mulheres, eternas responsáveis pelo pecado original 
que levou os homens a perderem a sua pureza, a se envergonharem do 
próprio corpo e a atentar contra os ditames divinos ao aspirarem a 
imortalidade. (ROBLES, 2006, p.35)  

Aliás, dormir e sonhar para o páraco eram, portanto, momentos nos quais se 

davam os encontros com Clarimunda: “Não conseguia mais distinguir o sono da vigília 
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e não sabia onde começava a realidade e onde terminava a ilusão.” (COSTA, 2005, 

p.182). Nos sonhos eles viajavam pelo mundo, amavam-se e entregavam-se aos prazeres 

mundanos. Em um determinado momento, Clarimunda, pálida e doente não conseguia 

curar-se com nenhuma medicação. Nesta ocasião, Romualdo está a velar seu sono e 

então se corta com uma faca durante seu almoço. Imediatamente ela lança-se sobre ele e 

chupa-lhe o sangue “com ar de indescritível volúpia.” (Ibidem, p.184). A partir daí a 

saúde da cortesã melhora, porém o páraco amanhace a cada dia mais e mais fraco. 

Cansado de uma vida dupla que mesclava realidade e sonho, Romualdo aceita a 

sugestão do abade Serapião e decide abrir o túmulo no qual estava enterrado o corpo de 

Clarimunda. Surpresos com o corpo ainda intacto da cortesã, o abade joga água benta 

sobre este, que se transforma em cinzas e ossos semi-calcinados. 

Os dois principais aspectos do conto compreendem não só o fato de uma 

vampira estar assediando um homem, mas sim o pavor de um páraco que reluta para não 

sucumbir aos desejos da mulher que o tenta. Cabe, em especial, uma importante 

colocação feita por Jean Delumeau em relação ao celibato. Entre os séculos XVI e XVII 

o discurso eclesiástico (já devidamente embasado pelos perigos que rondam o sexo 

feminino) encontra grande suporte no decereto O martelo das feiticeiras. Escrito em 

1484 pelos inquisidores Heinrich Kramer e James Sprenger, ele coloca, por exemplo, 

“que a experiência ensina que a perfídia (de feitiçaria) se encontra mais freqüentemente 

entre as mulheres do que entre os homens” (DELEMEAU,2009, p.488), ou: “A mulher 

é uma quimera(...). Seu aspecto é belo; seu contato fétido, sua companhia mortal.” 

(Ibidem, p.489). Em se tratando de uma sociedade religiosa com predominância 

masculina e que pretendia manter-se assim23, como se proteger de possíveis mulheres 

(as esposas!) que se apresentassem ornamentadas, “cabelos frisados, rostos pintados e 

rebocados, brincos ou outros semelhantes ornamentos cheios de vaidade” (Ibidem, 

p.491), se os próprios decretos diziam que a mulher se pinta para atrair o homem para o 

abismo da sensualidade? O trecho abaixo é bastante ilustrativo em relação ao temor que 

as mulheres causavam: 

Salvo autorização maduramente ponderada de um superior, um padre 
de menos de trinta anos não confessará as mulheres. (...) Assim, para a 
Igreja Católica de então, o padre é um ser constantemente em perigo, e 
seu grande inimigo é a mulher. A esse respeito, ele não é vigiado – e 
não se vigia – jamais suficientemente. (Delemeau, p.491) 

                                                            
23 De acordo com estudos levantados por Jean Delemeau em História do Medo no Ocidente, de 3 a 4% 
dos padres não viviam em comcubinato. São Paulo: Cia da Letras, 2009, p.491. 
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Por fim, no momento em que Romualdo aceita o conselho do abade e resolve 

abrir o túmulo de Clarimunda encerra-se não só o seu sofrimento bem como a 

perturbação que uma vampira causava à ordem cristã. E aí o conto termina com as 

seguintes palavras de Romualdo: “Jamais olhe para uma mulher e ande sempre com os 

olhos fixos no chão, pois, por mais casto e mais calmo que você seja, basta um minuto 

para fazê-lo perder a eternidade.” (COSTA, 2005, p.188).  

O SANGUE É VIDA 

O sangue, fluido de significados variados ao longo da história da humanidade, 

fonte de tabu e marca da alteridade feminina, era também a fonte de vida de 

Clarimunda. Sem ele, Clarimunda morre. Uma interessante leitura do mito feminino, 

uma vez que o sangue sempre foi lido como um componente perigoso da mulher. 

Graças a ele as vampiras vivem. Graças a ele as mulheres se afirmam. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Utilizar elementos puramente biológicos para explicarmos o medo à mulher 

seria um tanto quanto tendencioso e nos levaria a um reducionismo que em nada 

colabora para que possamos nortear a questão que se coloca. 

O arquétipo da mulher sexualmente dominadora representada pela figura da 

vampira Lilith embasa bastante a figura da mulher enquanto representante das forças 

satânicas e foi devidamente apropriada e utilizada pela Igreja Católica que, durante 

muitos anos, foi soberana enquanto força ideológica. Porém, não são fatos suficientes. 

Existem aspectos sociais que podem ter sido utilizados contra as mulheres.  

Na contemporaneidade, onde os cenários ainda são muito obscuros, onde a 

virtualização ganha espaço e a sociedade ganha contornos incertos, não há como 

encerrarmos uma questão que durante vários séculos povoou o imaginário das pessoas: 

o medo à mulher. 

Infelizmente ainda existe uma hostilidade em relação às mulheres. O que mudou, 

sim, foi o discurso. Atualmente camufla-se a alteridade através de um discurso 

politicamente correto, no qual às mulheres devem ser dadas leis e delegacias especiais, 

melhores condições salariais, licença-maternidade um pouco mais prolongada, ou seja, 

algo parecido com o que é feito em relação às cotas especiais para negros – uma fala 
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que acaba por reforçar algo que por muitos anos foi posto em evidência: o medo em 

relação às minorias. 

Por outro lado a luz no fim do túnel aponta para uma reinserção do feminino na 

história, resgatando o prazer, a re-união com a natureza, a solidariedade. Valores que 

ficaram muito engessados no mundo patriarcal. Felizmente, ao invés de queimarmos 

bruxas vivas, queimamos sutiãs e assim torcemos para que alguma bruxaria seja feita e 

passamos a nos reconhecer como pessoas diferentes com suas características e 

necessidades próprias e não mais como categoria feminina. Yo non creo en las brujas, 

pero que las hay, las hay! 
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O mito de Circe em Three Fingered Jack l’Obi  (1833), 
de Pétrus Borel 
Fernanda Almeida LIMA∗  

Na França de 1830, uma nova geração de artistas românticos sobe à cena 

literária do romantismo. Este grupo de “pequenos românticos” investe na excentricidade 

de porte e vestimentas, bem como num modelo de comportamento transgressor e anti-

burguês, na busca de distinção e distanciamento dos “Grandes Magos” do romantismo 

francês. Numa aberta oposição ao “romantismo lacrimoso” e ao neoclassicismo, os 

jovens românticos de 1830 desenvolvem uma estética de cunho subversivo e 

paroxístico, classificada como romantismo frenético. Esta se caracteriza por privilegiar 

temas grotescos, escatológicos, lúgubres, violentos, satânicos, eróticos, assim como pela 

transgressão dos clássicos padrões narrativos e poéticos. O escritor francês Pétrus Borel 

(1809-1859) figura como um dos mais legítimos representantes do frenesi romântico de 

1830, assumindo a posição de líder do Pequeno Cenáculo (1830-1833), grupo que 

também contava com outros nomes relevantes do romantismo francês, como os 

escritores Théophile Gautier e Gérard de Nerval, e o pintor e vinhetista Célestin 

Nanteuil, autor das ilustrações de Notre-Dame de Paris (1831), de Victor Hugo. 

Dentre as obras mais significativas da prosa frenética de Pétrus Borel, pode-se 

citar Champavert, contes immoraux, publicado em 1833, pelo famoso e cobiçado editor, 

Eugène Renduel. O volume é composto por sete contos, classificados pelo próprio autor 

como imorais, como evidencia o título da obra. Champavert traz estampado em seu 

prefácio, o objetivo de desvelar o “escândalo do Mal” e expor os opróbrios sociais, 

tecendo críticas ferozes à sociedade burguesa. No que se refere à seleção temática para a 

composição da obra, Borel privilegiou temas como a escravidão, a fatalidade, o 

sofrimento da virtude oprimida e a corrupção da Justiça. Assim, os sete contos que 

compõem o livro são permeados por cenas de assassinato, infanticídio, suicídio, roubo e 

estupro. Num nível estrutural, manifestam-se outros traços frenéticos, tais como a 

abundância de epígrafes, o exagero na composição da “cor local”, mistura de idiomas, 

de registros de linguagem e de gêneros textuais (cartas, testamento, partituras ou letras 

musicais, contratos nupciais), bruscas alterações na linearidade da narração, devido à 

                                                            
∗ Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas da UFRJ, área: Estudos Literários 
Neolatinos, opção: Literaturas de Língua Francesa. 
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presença de digressões, intervenções e comentários irônicos do narrador, abismamento, 

irrupção de ações ou cenas violentas, satíricas ou eróticas. Champavert encerra em sua 

composição uma série de “lugares comuns” do romantismo, como a atração por cenas 

de guilhotina e rituais de execução, descrição de cenários exóticos e personagens que 

ilustravam uma sorte de pureza original ou autenticidade primitiva e violenta, bem 

como o interesse ou paixão pela era medieval, que indica a tentativa de regeneração e 

valorização do passado nacional, em oposição à retomada e exaltação da Antigüidade, 

empreendida pelos representantes do Neoclassicismo. 

O conto Three Fingered Jack, l’obi, selecionado como corpus de análise deste 

trabalho, constitui a quarta narrativa de Champavert, contes immoraux. A trama de 

Three Fingered Jack, l’obi se desenrola na Jamaica, por volta de 1832, na época da 

colonização inglesa. Para obter informações precisas acerca dos negros jamaicanos, seus 

hábitos e superstições, bem como da dinâmica do trabalho escravo nos canaviais e da 

violência do processo de colonização, Pétrus Borel recorre à leitura do Treatise on 

Sugar, escrito por volta de 1780, pelo desconhecido Doutor Benjamin Moseley. Neste 

tratado, o Doutor Moseley relata a existência de Jack, um negro fugitivo, com 

conhecimentos de feitiçaria, temido pelos escravos e pelos colonizadores. Desse modo, 

Borel se baseia em tais informações para compor Three Fingered Jack, l’obi, criando 

outros personagens, como a heroína, Abigail, e atribuindo ao herói Jack características 

titânicas e poderes de magia, no intuito de galvanizar as aventuras vividas pelo 

protagonista. Em seguida, Borel relata a reação estratégica dos colonizadores ingleses 

que, temendo revoltas, pilhagens e ataques liderados por Jack, oferecem uma alta 

recompensa por sua cabeça. Movidos pela cobiça, os próprios negros, entre eles Sam e 

Reeder, noivo de Abigail, caçam Jack e matam-no com golpes de faca e pedradas. 

Quando desfilam pela cidade, exibindo a cabeça de Jack, os assassinos são mortos pela 

bela negra Abigail que, em posse do patuá do herói, adquire seus poderes de feitiçaria. 

Com base em diferentes indícios, tais como a descrição da heroína Abigail, a 

qualificação dos habitantes da ilha como bestas ferozes, os poderes de feitiçaria dos 

protagonistas e as alusões do narrador à mitologia grega, o presente trabalho tratará da 

retomada do mito de Circe, empreendida de forma irônica por Pétrus Borel, na 

composição da narrativa em foco. 

Na mitologia grega, Circe, filha de Hélio, o deus sol, e de Perse, filha de 

Oceano, vivia num palácio, na ilha Eéia, cercada e protegida por cães, leões e lobos. 

Circe é apresentada como uma deusa feiticeira, que gostava de cantar para seduzir os 
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homens e enfeitiçá-los, transformando-os em animais. No canto X da Odisséia, os 

companheiros de Odisseu são seduzidos por Circe, convidados a participar de um 

banquete e, em seguida, transformados em porcos. Tais informações nortearão a análise 

da retomada do mito de Circe, pelo viés da subversão irônica, em Three Fingered Jack, 

l’obi. Na primeira página do conto, Borel nos fornece esta descrição da heroína Abigail:   

[...] uma jovem negra, ingenuamente bela, enfeitada com um simples 
xale, [...] sentada no chão, à porta de uma rica moradia, trazia, 
empoleirada em seu belo dedo, uma arara branca, que ela acariciava; 
por vezes, cantarolava esta cantiga crioula das Antilhas francesas, cujo 
sentido certamente era ignorado por ela: Mounché Béqué li un boun 
blan / Quand li coqué li payé comptant/ Résonnablement!24 (BOREL: 
2002, p. 93) 

Por sua beleza, seu charme natural, sua voz doce e melodiosa, Abigail era 

desejada por brancos e negros, e amada pelas crianças da ilha, que adoravam sentar a 

seus pés para ouvi-la cantarolar ou contar histórias sobre Jack. Desta forma, a beleza e o 

gosto pelo canto constituem os primeiros indícios da relação entre a heroína negra de 

Borel e o mito de Circe. A partir de então, verifica-se espelhamentos irônicos ao mito, 

como a substituição do castelo argênteo habitado por Circe pela rica moradia do 

colonizador inglês, onde Abigail residia na condição de escrava. Em contraposição aos 

traços sublimes que caracterizam a heroína de Three Fingered Jack, l’obi, passa-se à 

descrição da ilha e de seus habitantes. A ilha é exaltada pela diversidade da flora, com 

palmeiras, árvores frutíferas, e pelo exotismo tropical, de modo que a beleza e a pureza 

do cenário figuram como contraponto à cobiça inglesa e às práticas cruéis de 

colonização. Na qualificação dos habitantes da ilha, percebe-se a utilização expressiva 

de metáforas de animais.  Os negros, por sua ferocidade e insubmissão aos ingleses, são 

comparados a tigres e leões. O herói Jack que, na condição de escravo fugitivo e 

sofrendo de uma aguda misantropia, vive solitário nas montanhas e cavernas, 

aparecendo apenas para liderar o contra-ataque dos negros, recebe a classificação de 

licantropo. Já os colonizadores, por sua maldade e cobiça, são qualificados como lobos, 

que atacam à noite, de forma traiçoeira, e também como monstros ou bestas ferozes, que 

se deliciam com o suor e o sangue dos negros. Assim, constata-se que no conto de 

Pétrus Borel, os colonizadores ingleses e os escravos jamaicanos ocupam o lugar dos 

cães, lobos e leões que protegiam a ilha de Circe.    

                                                            
24 Tradução da cantiga crioula: “O Senhor Béqué é um branco bom/Quando faz amor ele paga 
imediatamente/E razoavelmente!”.    
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O termo obi, que serve de epíteto ao nome de Jack no título do conto, designa 

tanto o feitiço quanto o feiticeiro. O sachê obiano consiste numa sorte de patuá, 

contendo ingredientes típicos de feitiçaria, que Jack confeccionava e distribuía aos 

negros fugitivos que se juntavam a ele. Este patuá era pendurado na soleira das portas, 

para proteger as casas e os esconderijos dos escravos, ou usado junto ao corpo, 

pendurado no pescoço, para fechar o corpo dos negros, tornando-os invulneráveis às 

armas de fogo dos ingleses. No livro do Doutor Moseley, Borel encontra a descrição 

exata do patuá especial usado por Jack, realizada com base numa análise longa e 

minuciosa do material encontrado no sachê. O obi do herói consistia 

[...] num pedaço de chifre de bode cheio de uma poção composta por 
poeira de sepultura, sangue de um gato preto e gordura humana, tudo 
moído, em consistência de pasta; [...] um sapo ressequido, uma pata de 
gato, igualmente preto, um rabo de porco, uma tira de pergaminho de 
pele de cabrito, na qual se encontravam alguns caracteres escritos com 
sangue [...] (BOREL: 2002, p. 104)  

 Desse modo, Pétrus Borel atribui conhecimentos e poderes de feitiçaria ao herói 

da narrativa, visto que Abigail, em posse do obi de Jack, só adquire força sobrenatural e 

assume comportamento selvagem e agressivo, no epílogo do conto, após o assassinato 

de Jack. Entretanto, verifica-se que, em mais uma retomada irônica do mito de Circe, 

Borel concede à heroína poderes de encantamento distintos daqueles atribuídos a Jack. 

Quando a cabeça do protagonista é posta prêmio, o negro Reeder marca um encontro 

com sua noiva Abigail, promete que conseguirá matar Jack e com a recompensa 

prometida, comprar a liberdade, para viverem, finalmente, a união sonhada. Abigail 

implora pela vida de Jack, emprega todos os esforços possíveis para dissuadir o noivo 

de tal propósito, e argumenta que o dinheiro é o obi dos brancos, que só traria 

infelicidade aos habitantes da ilha. Indignado com a reação da noiva e atraído como 

uma fera esfomeada pelo cheiro do dinheiro, Reeder a responde desta forma: “-Ouve, 

Abigail, uma mulher que amolece um homem forte é uma mulher desprezível! 

Acreditas que teus encantos sejam tão poderosos para me prender a ti? Acreditas que 

tuas lágrimas vão me fazer mudar de opinião? Não! Teus beijos são vãos!” (BOREL: 

2002, p. 97). Em seguida, Abigail procura o herói feiticeiro para alertá-lo acerca das 

intenções de Reeder. Jack não teme o duelo com negros nem com brancos, pois tem seu 

corpo fechado pelo obi que traz consigo. No entanto, Abigail lhe pede que poupe a vida 

do noivo ganancioso e Jack, encantado com a beleza e a pureza da heroína, promete não 

matar Reeder e passa seu sachê obiano para Abigail, visando protegê-la dos brancos 
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após a sua morte. Preso aos encantos da bela negra e fiel à promessa que lhe fizera, o 

herói selvagem, com força titânica e poderes de feitiçaria se deixa abater por Reeder e 

seus companheiros. Assim, percebe-se que, ao contrário de Circe, que transformava os 

homens em animais, os encantos de Abigail têm por função suscitar sentimentos 

sublimes, humanizando os negros, já transformados em feras, por conta da violência da 

colonização inglesa. Esta inversão na retomada dos atributos de Circe para a 

caracterização de Abigail permite entrever a implícita crítica social tecida por Borel. 

Constata-se que uma das imoralidades denunciadas nos contos de Pétrus Borel consiste 

na impunidade da qual desfrutará, na maioria dos casos, o executor do mal. Em sua 

introdução à edição de 2002 de Champavert, Jean-Luc Steinmetz, organizador do 

volume, ressalta que, ao compor suas narrativas imorais, Borel não se limita a elencar 

exemplos do “escândalo do Mal”, pondo também em discussão preocupações típicas de 

sua época, como a pena de morte, as políticas de colonização e a união livre. 

Com relação à pretensa maldade e violência de Jack, difundida entre escravos e 

colonizadores, o Doutor Moseley, no Treatise on Sugar, declara que Jack poderia até 

fabricar um caldeirão de Medeia para acabar com toda a ilha, mas que seria incapaz de 

causar sofrimento a uma mulher. Após esta referência à mitologia grega, o narrador 

recusa ironicamente o intertexto clássico, por meio desta confissão: “[...] No que me diz 

respeito, confesso francamente que não sei bem o que é um caldeirão de Medeia, asno 

que sou em mitologia, puritano que nunca tocou, nem mesmo com a ponta do pé, o 

dicionário do pagão Chompré”25 (BOREL: 2002, p. 105). Percebe-se, então, que a 

pretensa ignorância do narrador em assuntos mitológicos, visa desqualificar, por meio 

de uma enunciação irônica, o intertexto clássico, que estrutura, por contraste, a 

composição do conto protagonizado por Jack. Vale destacar que Medeia é sobrinha de 

Circe, compartilhando seus poderes de feitiçaria e sua vulnerabilidade à erva Moly.   

Segundo Philippe Hamon, todo texto irônico se configura pela menção ou pelo 

“eco” de outro texto, devendo, então, tecer referências explícitas ou implícitas a um 

contexto de substituição. Este corpus literário, acionado como contexto de substituição, 

precisa conter uma estabilidade expressiva, assegurando seu reconhecimento e 

decodificação por gerações sucessivas de leitores, e também um valor reconhecido por 

todos. Hamon sustenta que apenas os clássicos, os estereótipos, os topoï e os clichês 

                                                            
25 No século XVIII, Chompré escreveu várias obras de caráter educativo, dentre as quais se pode citar o 
Dictionnaire de la Fable (1727), obra ridicularizada entre os românticos franceses e utilizada como mera 
“vitrine” de temas mitológicos. 
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culturais possuem tais propriedades. Estes textos possibilitam ao escritor “sinalizar 

corretamente a intenção irônica, seja devido ao fato de que os textos citados já sejam 

irônicos, reconhecidos como tais, ou que sejam textos sérios que estarão ali a título de 

repulsores internos, permitindo também ao escritor de se situar, com relação a outras 

fontes de enunciação” (HAMON: 1996, p. 25). Desse modo, a seleção do intertexto 

referente à mitologia grega e a uma passagem da Odisséia, como contexto de 

substituição e alvo da ironia, possibilita a Borel       instaurar, em Three Fingered Jack 

l’obi, um jogo de fácil identificação, já que fundamentado num código cultural 

canônico. Por meio da referência irônica ao mito de Circe e da aberta recusa de 

reconhecimento e valorização do caldeirão de Medeia, Pétrus Borel reafirma seu 

posicionamento subversivo e marginal de romântico frenético.  

No que concerne à presença de outros componentes peculiares à cena discursiva 

irônica, a narrativa Three Fingered Jack l’obi contém elementos igualmente relevantes. 

Verifica-se uma sorte de charivari lingüístico, caracterizado por interferências do 

inglês, do espanhol e do dialeto jamaicano, na narração em francês. Nesta narrativa, as 

intervenções do autor são freqüentes e no capítulo “Tiresome chapter”, classificado 

como pedantesco e fastidiosamente acadêmico, a ação é interrompida por uma longa 

digressão, que conta com uma análise etimológica do termo obi. É possível afirmar que 

a narrativa como um todo constitui uma macroestrutura da blague (pilhéria). Trata-se do 

mais simples procedimento do jogo irônico, o discurso que contém sua própria negação. 

O narrador se apresenta como uma testemunha das aventuras vividas por Jack e sustenta 

a legitimidade da história. Entretanto, ao final do conto encontra-se esta declaração: 

“Quando eu disse que me encontrava em Spanishtown, no momento em que Sam e 

Reeder passaram, isto não era verdade, eu menti [...]!...” (BOREL: 2002, p. 111). Esta 

propriedade da ironia é classificada pelo lingüista francês Dominique Maingueneau 

como reflexividade, discurso que se refere ao ato enunciativo. De acordo com 

Maingueneau, o emprego da ironia permite ao escritor definir um público qualificado, 

capaz de decodificar o enunciado irônico como mensagem indireta. A ironia, enquanto 

paradoxo pragmático, é justificada pelo lingüista nestes termos: “[...] a enunciação se 

coloca e se destrói ao mesmo tempo para afirmar obliquamente o poder do enunciador e 

de seu código de linguagem” (MAINGUENEAU: 1996, p. 191). Tal declaração põe em 

evidência o potencial da ironia como fator de autonomia artística. 

Com base na análise empreendida no presente trabalho, é possível afirmar que o 

mito de Circe possui função determinante na configuração do esquema enunciativo do 
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conto Three Fingered Jack l’obi, de Pétrus Borel. A referência irônica à Circe e ao 

canto X da Odisséia apresenta importância estrutural, tanto no desenvolvimento da 

trama narrativa como na composição dos personagens. Finalmente, pode-se concluir que 

subvertendo ironicamente o intertexto concernente à mitologia e à epopéia gregas, Borel 

põe em xeque regras internas e externas, em vigor no campo literário francês do século 

XIX. Dentre estas regras, constam a hierarquia dos gêneros e a supremacia daqueles 

representativos da tradição greco-romana, a exaltação dos postulados clássicos de 

clareza, harmonia e sobriedade, e o profundo conhecimento do panteão clássico, como 

qualificação requerida para o exercício legítimo da literatura. Por meio da retomada 

irônica e camuflada do mito de Circe, bem como da recusa de decodificação do 

caldeirão de Medeia, Pétrus Borel sinaliza sua oposição à reabilitação da Antigüidade, 

proposta pelo neoclassicismo, defendendo e promovendo postulados estéticos inversos, 

no caso, as formas excêntricas, os temas paroxísticos e transgressores e a liberdade de 

expressão, reivindicados pelos românticos frenéticos de 1830. 
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Das bruxas de Macbeth  ao vampiro de Crepúsculo: 
um breve passeio pelas representações de 

vampiros e feiticeiras nas literaturas 
 de língua inglesa 
Glória Elena Pereira NUNES∗ 

O objetivo deste trabalho é discutir as representações de vampiros e feiticeiras 

em obras pontuais das literaturas de língua inglesa e verificar como, de Shakespeare a 

Anne Rice, de Stoker a Meyer, o dualismo e a ambigüidade são traços em comum nos 

textos aqui estudados. 

Além disso, pretendemos analisar o contexto histórico em que as obras foram 

publicadas e como, em todos eles, de certa forma, o mundo estava “de cabeça para 

baixo”, conforme afirmou Hegel. Em cosequência disso, há uma busca pelo 

“monstruoso que há em nós e em torno de nós” (SAFRANSKI: 2010, p.52) porque, na 

condição de seres em conflito, esses personagens personificam as angústias de Hamlet 

quando afirma: “Nosso tempo está desnorteado. Maldita sina / Que me fez nascer um 

dia para consertá-lo!” (SHAKESPEARE:1988, p.36) 

Para isso, a primeira obra que pretendemos analisar é a  Macbeth.  Acredita-se 

que o texto tenha sido escrito por Shakespeare em 1606, para “agradar” a Jaime I, o rei 

sucessor de Elizabeth I, e de quem Banquo, um dos personagens centrais da peça, era 

ascendente. Aliado a isso, o rei, que era muito louvado por seu conhecimento, tinha, 

antes de sua chegada à Inglaterra, não só examinado pessoalmente uma mulher acusada 

de feitiçaria, como também feito um relato formal das práticas e ilusões de espíritos 

malignos, os pactos das bruxas, as cerimônias usadas por elas, a maneira de detectá-las 

e a justiça de puni-las, em seu diálogo da Daemologie, escrito no dialeto escocês e 

publicado em Edimburgo.  

                                                            
∗ Doutora em Letras pela Universidade Federal Fluminense (2006). É professora e coordenadora  de 
Língua Inglesa do  Liceu Franco Brasileiro, professora assistente da UNISUAM, onde ministra as 
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de Direito da Universidade Estácio de Sá, onde leciona Teoria da Argumentação e Interpretação e 
Produção de Textos Aplicadas ao Direito. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Literatura, 
atuando principalmente nos seguintes temas: Shakespeare, Machado de Assis, Literatura e Cinema, 
Leitura,  Retórica, e Teoria da Argumentação. 
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Esse livro foi, logo depois de sua subida ao trono, reimpresso em Londres, e, 

como a maneira mais fácil de cair nas graças do Rei Jaime era elogiar suas 

especulações, o sistema da Daemologie foi imediatamente adotado por todos que 

desejassem algum cargo honorífico ou não perdê-lo. Assim, a doutrina da feitiçaria foi 

inculcada de forma muito poderosa (...)” no imaginário da época.(JOHNSON: 1998, p. 

123) Fora isso, o fato de Jaime I ser descendente direto de Banquo dá à peça um tom de 

“homenagem” ao rei, ao mesmo tempo em que trata de um assunto muito caro ao 

público da época , a bruxaria.  

Macbeth tem uma abertura das mais desconcertantes do cânone shakespeariano, 

na medida em que instaura o espectador em uma atmosfera emblemática e dúbia já na 

primeira cena do primeiro ato: “O belo é podre, o podre belo sabe ser; /  Ambos pairam 

na cerração e na imundície do ar.” (SHAKESPEARE: 2002, p.7) 

Dessa forma, o espectador é convidado a penetrar num mundo dúbio, nebuloso e 

imundo, representado pela névoa, o “símbolo do indeterminado”, “do período 

transitório”, “mescla de água e fogo”, daquilo que “precede revelações importantes” 

(CHEVALIER: 2005, p.634). Do mesmo modo, o primeiro contato de Macbeth e 

Banquo com as feiticeiras revela, pela descrição feitas das “weird sisters”, a mesma 

repugnância sentida por Jonathan Harper com a aparência física Conde Drácula, ao vê-

lo pela primeira vez: 

BANQUO: (...)O que são essas figuras, tão murchas e claudicantes e 
tão fantásticas e desvairadas em seus trajes a ponto de não parecerem 
habitantes da Terra e, no entanto, podemos ver que estão sobre a terra. 
Vivem vocês? Ou seriam vocês alguma coisa que não admite 
perguntas humanas? (...) Vocês têm toda a aparência de mulheres e, no 
entanto, suas barbas proíbem-me de interpretar suas figuras como 
tal.”(SHAKESPEARE: 2002, p.13-14, grifo nosso) 

Assim, em Macbeth, mergulhamos no mistério e no sobrenatural, somos levados 

a desconfiar de que as coisas nem sempre são aquilo que parecem ser. Ao dar vazão a 

seus instintos, Macbeth, apesar de quase levar a Escócia ao caos completo e à total 

escuridão, mostra-se, nesse percurso, por inteiro à platéia: dual, fragmentado, 

contraditório. Por isso, todo o conflito moral em Macbeth se dá na mente do 

personagem principal – ele é ao mesmo tempo o criminoso e o seu próprio executor. O 

vilão é o herói, e a ordem moral, de caráter social, não escapa à sua consciência 

individual. Não há um antagonista na peça, a não ser a dupla natureza de Macbeth. O 

casal reflete um mundo que, como eles, não é nem bom nem mau: o que os torna 
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trágicos é o juízo do mal que habita dentro deles e a ousadia de pôr em prática seus 

desejos mais sombrios: 

MACBETH (à parte): (...) Estrelas, escondam o seu brilho, 

Não permitam que a luz veja meus mais profundos e escuros desejos 
(...) (SHAKESPEARE: 2002b, p.22) 

Nesse sentido, como mostra Kott, “Macbeth define-se pela negação. (...) “Ser” 

possui para Macbeth uma significação múltipla, ou pelo menos dupla; é uma 

contradição constante, dilacerada entre a existência e a essência” (KOTT: 2003, 

98):devido à consciência, asfixiam-se em conjecturas, ou, como analisa Hamlet, “a 

reflexão faz de todos nós covardes”.   

Por isso, o presente no qual se encontra o protagonista é, como afirma Kermode 

“o longo ínterim entre pensamento e ação”, e a linguagem com a qual Macbeth se 

expressa representa a lacuna ainda existente entre o pensar e o agir. As palavras 

sedutoras proferidas pelas bruxas estão, por sua vez, imersas na ambigüidade, formando 

um “discurso imperfeito a ser completado” (KERMODE: 2000, p. 205): 

(...) 

TERCEIRA BRUXA: Salve Macbeth, aquele que no futuro será Rei. 
(...) 

PRIMEIRA BRUXA: [para Banquo] Menos importante que Macbeth, 
e mais poderoso. 

SEGUNDA BRUXA: Menos feliz e, no entanto, muito mais feliz. 

TERCEIRA BRUXA: Filhos teus serão reis, embora tu não o sejas. 
Assim sendo ... Salve, Macbeth! E salve, Banquo! 

(...) 

MACBETH: Fiquem, vocês que se pronunciam de modo tão 
imperfeito. Digam-me mais (...). (SHAKESPEARE: 2002b, p. 14-15) 

No entanto, segundo Garber, as bruxas dizem ao protagonista o que ele “já havia 

pensado” : elas existem para serem interpretadas, e, num mundo duplo onde tudo é 

equívoco, espelham/ refletem “o próprio apetite de Macbeth, a realização de seu próprio 

desejo incensurado (...) Sua mente já está em condições de receber as bruxas e sua 

mensagem tentadora.” (GARBER: 2004, p. 700) 

Nesse sentido, um dos aspectos mais fascinantes de Macbeth é o de apresentar a 

dualidade do ser humano, o “herói cindido em si mesmo”, seu próprio antagonista, 

“aquele que carrega em si o bem e o mal de cujo conflito nascerá a tragédia” 

(HELIODORA:2001, p. 117). A consciência do mal torna o personagem mais trágico e, 
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ao mesmo tempo, para nós, espectadores, mais humano: somos levados a nos identificar 

com sua duplicidade e suas fraquezas. Como um ser dividido, encontramos no 

protagonista um embate entre luz e sombras, Apolo e Dioniso; uma luta interior travada 

pelo personagem ao longo da peça entre a razão que o faz consciente do mal e o ímpeto 

e desejo de praticá-lo.  

O embate entre luz e sombras, entre Apolo e Dioniso é retomado pelo 

Romantismo, mas especificamente pela Literatura Gótica, da qual a Literatura 

Vampiresca é uma ramificação. Conforme afirma Safranski, na geração romântica, “o 

inexplicável não é mais apenas escândalo, mas encanto.” (2010, p. 55). Não podemos 

nos esquecer que quando Bram Stoker cria o “vilão vampiro” definitivo, a Inglaterra já 

vive a decadência da Era Vitoriana (1837-1901), e Drácula vem retratar essa sociedade 

de códigos de conduta e moral rigorosos e suas contradições: 

Em 1987, o Império Britânico estava entrando no início de seu 
declínio que se realizaria de forma completa nas primeiras décadas do 
século XX, e o público britânico já estava começando a sentir a 
ansiedade em relação à longa estabilidade da Grã-Bretanha em seu 
papel como único e mais importante poder mundial. (JOHNSON: s/d, 
p. 78, tradução nossa)  

Visto como um “invasor”, Drácula metaforiza os desejos reprimidos da 

sociedade vitoriana e representa uma ameaça, não só à saúde da população, mas 

também à estabilidade de uma sociedade em que cada papel tinha de ser exercido de 

acordo com normas sociais bastante claras e pré-determinadas. Nas palavras do próprio 

Bram Stoker, “o livro [Drácula] é necessariamente cheio de horrores e terrores, mas 

acredito que estes são calculados para limpar a mente [ao causarem] pena e terror [em 

seus leitores].” (FRAYLING, 1995, p.3, tradução nossa). Ou seja, apesar de conterrâneo 

e contemporâneo do irlandês Oscar Wilde, Stoker não partilhava com o autor de A 

Importância de ser Prudente (ou honesto, no trocadilho com a palavra “earnest”, em 

inglês) a vontade de expor, através da literatura, a hipocrisia da sociedade vitoriana, 

pelo menos não conscientemente. 

Curioso é constatar que 1897 é também o ano no qual Wilde é libertado da 

prisão, depois de responder a um processo e cumprir dois anos de prisão, após ter sido 

acusado sodomia. Nesse sentido, mesmo contra a “vontade” de seu autor, o romance, 

apesar de impor às personagens femininas punições por suas transgressões – apresenta, 

eu seu subtexto, até pela sua narrativa fragmentada, vários pontos de vistas que 
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permitem ao leitor contemporâneo ver além da “limpeza moral” que seu autor 

acreditava estar preconizando ao escrever o romance.  

Aliás, segundo Stoker, a obra lhe surgiu em um pesadelo que teria tido na noite 

de 7 de março de 1990, no qual o escritor sonhou com “um jovem que vê mulheres – 

uma das quais tenta beijá-lo não nos lábios, mas no pescoço. Um velho conde interfere 

– raiva e fúria diabólica – este homem pertence a mim, eu o quero” – tais são as 

anotações de Stoker (FRAYLING: 1995, p, 2, tradução nossa) em seu bloco de notas 

que mantinha no Lyceum Theatre, onde era assistente de Henry Irving, ator 

shakespeariano, que tinha, aliás, especial apreço por Macbeth – uma de suas peças 

favoritas. 

É, portanto, nesse ambiente de sonho e realidade, atração e repulsa que o 

romance é criado. Espelhando a visão de seu criador, Jonathan Harper, ao descrever o 

Conde, o autor reafirma a concepção do vampiro como um ser diabólico e asqueroso, o 

invasor a ser combatido e eliminado. Segundo o historiador Claude Lecouteux (2003), a 

figura do vampiro que povoa o imaginário humano revela os nossos anseios ancestrais, 

como o da passagem da vida para a morte. Isso se fortalece após o apogeu do 

racionalismo científico na Europa dando forma à inquietação derivada da ruptura da 

ordem que marca a sociedade moderna.   

(...) Tive, então, a oportunidade de observá-lo e achei sua fisionomia 
muito marcante. Seu rosto era forte, muito forte, aquilino, com um 
nariz fino e alto e narinas particularmente arqueadas; a testa era alta e 
imponente, e o cabelo, embora parco ao redor das têmporas, crescia 
profusamente em outros lugares. (...)Quanto ao resto, as orelhas eram 
pálidas (...). O efeito geral era de uma palidez extraordinária. (...) 
Quando o Conde se curvou sobre mim e suas mãos me tocaram, não 
pude reprimir um estremecimento. Podia ter sido pelo fato de seu 
hálito parecer rançoso; mas, de qualquer forma, fui acometido de uma 
náusea que mal conseguia disfarçar.” (STOKER:2009, p. 31, grifos 
nossos)  

O exemplo acima ilustra o paradigma que Stoker ajudou a estabelecer: a do 

vampiro demoníaco, fisicamente repulsivo e moralmente condenável, cuja morte é um 

triunfo do bem contra o mal. Conforme se lê na última entrada do diário de Mina: 

Enquanto os contemplava, seus olhos [de Drácula] pareciam dirigir-se 
ao sol, já prestes a se pôr, e seu olhar de ódio ia adquirindo um brilho 
triunfante. 

Mas, nesse preciso instante, flamejou um sibilante golpe da cortante 
lâmina empunhada por Jonathan. Nada mais fiz que estremecer 
quando a vi mergulhar em sua garganta. E como numa perfeita 
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sincronização, o aguçado facão do Sr. Morris trespassou o coração do 
monstro. 

Tudo acontecera por um milagre. Mas diante dos meus olhos 
marejados de alegres lágrimas, num átimo fugaz, seu corpo já inerte 
se desfez em pó e desapareceu de minha vista. (...). 

E, quase morrendo, Morris falou: 

“Deus seja louvado! Agradeçamos a Deus, que tudo o que fizemos 
não tenha sido em vão! (...)” (STOKER, idem, p. 332-333, grifos 
nossos) 

O século XX, no entanto, introduziria na literatura – depois do personagem ter 

sido tema de inúmeros filmes que, de maneira geral, seguiam a representação do 

“vampiro vilão” iniciada por Stoker – um vampiro menos demoníaco e mais 

espiritualizado, fruto de  mudanças nos conceitos absolutos de bem e de mal. Conforme 

analisa Fountain,“a influência do início de um novo milênio e a mudança do clima 

político dos anos noventa não podem ser subestimados.” Á medida que as ansiedades na 

Guerra do Golfo se dissipam em uma atmosfera mais “solta” que caracteriza a 

administração Clinton, “sem a ameaça global da violência (...) o foco da nação se volta 

mais para dentro” e, em conseqüência disso, o vampiro passa a “refletir medos menores, 

mais íntimos” conforme a cultura americana “começa a reconsiderar questões mais 

abrangentes [como a] social, moral e espiritual que encaravam a 

humanidade”(FOUNTAIN: 2000, p. 22, tradução nossa). 

Nesse sentido, Entrevista com o Vampiro, publicado por Anne Rice em 1976, é 

fruto desse novo contexto e revela, na figura de Loius, o vampiro em permanente 

dilaceramento interno e conflito consigo mesmo: 

Dilacerado pelo desejo de não tomar nenhuma atitude – morrer de 
fome, definhar em pensamentos de um Aldo, e o impulso de matar do 
outro – cheguei a uma rua deserta (...). Mas havia alternativas: os ratos 
abundavam pelas ruas (...).” (RICE:1992, p. 82) 

Em seus embates filosóficos com Lestat, Louis antecipa os questionamentos de 

Edward Cullen, ao lutar contra sua natureza, ao procurar se alimentar de animais e não 

condenar outros seres humanos a uma vida de escuridão. No entanto, Lestat, por sua 

vez, também questiona as motivações para que Loius não siga aquilo que “a natureza 

lhe ordena”: 

O mal é um ponto de vista. (...) Somos imortais. (...) Deus mata, assim 
como nós; indiscriminadamente. Ele toma o mais rico e o mais pobre, 
assim como nós, pois nenhuma criatura sob os céus é como nós, 
nenhuma se parece tanto com Ele como nós mesmos, anjos negros não 
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confinados ao parco limite do inferno, mas perambulando por toda a 
Sua terra e por todos os Seus reinos. (...). (RICE: idem, p. 93) 

É nessa dualidade que Edwrad Cullen se insere: alguém que luta consigo mesmo 

porque se recusa a condenar a mulher que ama “à eternidade da noite”: 

Não tenha medo", ele murmurou, sua voz sedosa era muito atraente 
mesmo sem essa 

intenção. "Eu prometo..." ele hesitou. "Eu juro que não vou te 
machucar". Ele parecia 

estar mais preocupado em se convencer disso do que a mim. 
(MEYER: 2009, p. 195) 

Acreditamos, portanto, que a permanência da figura do vampiro na literatura 

contemporânea se dá pela releitura romântica feita por escritoras como Rice e Meyer, 

que, ao atualizarem o subjetivismo, o sentimentalismo e o byronismo, dentre outras 

características da estética romântica, dialogam com o leitor contemporâneo que, em um 

contexto pós 11 de setembro, vê em obras como Crepúsculo um escapismo do real o 

qual, em episódios como o atentado contra as Torres Gêmeas, parece mais e 

aterrorizador do que a própria ficção.  

Aliás, a fronteira entre sonho e realidade permeia não só as obras aqui analisadas 

como a própria gênese de Drácula, como vimos anteriormente, e a de Crepúsculo. 

Segundo a autora, no dia 2 de junho de 2003, acordou pela manhã “com um sonho que 

não consegue tirar da cabeça (...): um vampiro belíssimo e frio brilha ao sol. (...) Tudo 

começou com um sonho: o casal numa clareira” (BARDOLA: 2009, p. 13-14), o  que 

mais tarde seria o capítulo 13 do primeiro volume da saga.  

Assim, na cena da clareira, há a retomada do que Safranski chama de preferência 

pelo “jardim desordenado” por parte dos românticos, que recusam a linha reta aguda e 

determinada, preferem “o que é escuro” que “permite divagações” na medida em que “o 

espaço e o tempo geometrizados se [tornaram] a imagem aterrorizadora de um 

Iluminismo ruim.” (SAFRANSKI: 2010, p. 184-185): 

(...) A floresta se espalhava à nossa volta em um labirinto ilimitado de 
árvores antigas (...). 

Depois de várias horas, a luz que se infiltrava pelas copas das árvores 
se transformou, o tom verde-oliva escuro passando para um jade-
claro. O dia ficara ensolarado, assim como ele previra.  

Na luz do sol, Edward era chocante. Sua pele (...) faiscava, como se 
milhares de diamantes pequenininhos estivessem incrustados na 
superfície.(...) (MEYER: 2009, p. 190-192) 
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Portanto, no diálogo entre luz e sombras encontramos a chave para a 

interpretação dos vampiros modernos. Conforme analisa W.H. Auden, Macbeth e Lady 

Macbeth “tentam ser assassinos sem maldade. As bruxas (...) gostam do que fazem. O 

que Macbeth fez só pode ser feito sem sofrimento se for inteiramente maldoso. (...) 

Macbeth e Lady Macbeth (...) agem como diabos sem se transformar em diabos, e isso 

os destrói.(AUDEN: 2009, p. 187, grifo nosso). 

Sendo assim, no breve passeio aqui traçado, desde as bruxas de Macbeth - com 

sua ambiguidade de quem, apesar do gostar do que faz, também não deixam de espelhar 

o mal que trazemos dentro de nós – e essa consciência corrói o protagonista a ponto de 

destruí-lo – passando por Loiu e Lestat – duas faces de um mundo em que “o mal é um 

ponto de vista” – até chegar a um vampiro que brilha ao sol – percorremos um embate 

que se dá no âmago de nossa natureza demasiadamente humana: a eterna luta entre 

Apolo e Dioniso, razão e emoção, consciência e instinto.  

Por tudo isso, acreditamos que a imagem de um vampiro que faísca como um 

diamante traz consigo a quebra de um paradigma em que vampiros e feiticeiras tinham 

lugares muito definidos e pertenciam necessariamente ao mundo da escuridão. No 

entanto, assim como a Inglaterra de Shakespeare passava por profundas transformações 

que forçavam o indivíduo a repensar seu lugar na sociedade, vampiros como Edward 

Cullen, ao serem associados à luz – sem perder seu lado obscuro – refletem a era em 

que foram concebidos: um mundo fora do lugar, um “globo alterado”, nas palavras de 

Hamlet, enfim, “uma aglomeração de vapores fétidos e pestilentos” em que habita o 

homem, “nobre em sua razão”, e, ao mesmo tempo, “quintessência do pó”, tentando 

encontrar a si mesmo.  
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Aspectos do imaginário associado ao demônio e à 
feitiçaria nas narrativas da “Dama do pé de cabra” 

Henrique Marques SAMYN* 

Este texto constitui uma reflexão em torno do seguinte questionamento: de que 

forma o imaginário associado ao demônio e à feitiçaria faz-se presente nas narrativas 

acerca da “Dama do pé de cabra”? Nosso corpus de análise será constituído por duas 

versões literárias da narrativa, a saber: aquela presente no Livro de Linhagens do Conde 

D. Pedro (séc. XIV); e a versão assinada por Alexandre Herculano, constante de Lendas 

e narrativas (séc. XIX). Analisando passagens das duas narrativas, a partir de uma 

perspectiva comparatista, tencionamos investigar de que forma as representações 

literárias acolhem e reformulam elementos do imaginário (anti)cristão. 

Constante de um dos últimos livros de linhagens compilados – aqueles que, em 

vez de meras listagens nominais e árvores genealógicas, já traziam textos em que é 

possível entrever alguma intenção literária (MOISÉS: 1997, p. 30) –, a versão medieval 

da lenda desdobra-se, efetivamente, em dois núcleos narrativos mais ou menos 

autônomos; desse modo, na compilação de José Mattoso (1983, p. 70-71), ao texto “A 

Dama do pé de cabra” segue-se a narrativa “O cavalo Pardalo”, em que a misteriosa 

mulher faz uma breve reaparição26. Procedamos a uma leitura analítica dessa versão da 

lenda, segundo a proposta que anteriormente expusemos. 

Certo dia, dom Diego Lopez, oitavo senhor de Biscaia, participa de uma caçada 

com seus homens. De repente, enquanto espreita um porco, é surpreendido por uma alta 

voz: vê então uma mulher, formosa e muito bem vestida, que canta em cima de uma 

pedra. Tendo-se aproximado, Diego Lopez solicita que a mulher se apresente; ela 

declara proceder de muito alta linhagem, o que enseja um pedido de casamento. A dama 

consente, desde que Diego Lopez respeite uma estranha condição: não poderá, jamais, 

santificar-se. A imposição é aceita – o texto não faz menção a qualquer hesitação; 

assim, os dois partem. É nesse ponto que a narrativa introduz uma singular característica 

da mulher: embora seja muito formosa e muito bem feita de corpo, ela tem o pé forcado 

como o de uma cabra. 

                                                            

*Doutor em Literatura Comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

26Devido às limitações inerentes a um texto a ser apresentado em uma sessão de comunicação, 
limitaremos nossa análise à primeira narrativa  
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Façamos, a esta altura, uma breve interrupção para analisar alguns dos elementos 

já presentes na narrativa. Não é por acaso que a dama surge na floresta – um daqueles 

recantos da natureza em que se abrigavam as forças ocultas banidas pelo cristianismo. 

Historicamente, a associação entre as bruxas27 e a floresta viria a fortalecer-se com a 

consolidação do imaginário associado ao sabá – o noturno consórcio das bruxas, pleno 

de ritos que negavam a ordem cristã por meio da inversão: a blasfêmia, a exacerbação 

do sexo, a adoração do demônio. No início do século XIV, o imaginário em torno do 

sabá ainda não se havia consolidado; um famoso documento – o julgamento de Alice 

Kyteler, na Irlanda, em 1324 – traz apenas alguns elementos da celebração: o encontro 

noturno, as celebrações anticristãs, a adoração ao diabo; contudo, não há ainda os 

relatos de infanticídio e a referência a uma aparição efetiva do demônio, que mais tarde 

se tornarão comuns (LEVACK: 2004 , p. 39-42). Mais relevante no caso de Alice 

Kyteler é notar que se tratava de uma mulher, rica, que rejeitava a fé cristã – estando aí 

a essencial intercessão entre a sua representação e a mulher descrita em “A Dama do pé 

de Cabra”. 

Diego Lopez e a Dama do pé de cabra viveram longo tempo juntos, tendo dois 

filhos: um varão, de nome Enheguez Guerra, e uma menina, cujo nome é 

sintomaticamente omitido do texto; o texto se encerra com uma referência ao episódio 

que determinou sua separação. A família tinha por hábito sentar-se à mesa de refeições 

assim disposta: de um lado, sentavam-se Diego Lopez e o filho; do outro lado, a Dama 

do pé de cabra, com a filha. Certa vez, quando comiam um porco muito grande que 

Diego Lopez obtivera em uma caçada, lançaram da mesa um osso, sobre o qual 

avançaram os cães da família: um alão e uma podenga – entretanto, a podenga de tal 

forma abocanhou a garganta do alão que acabou por matá-lo. Surpreso diante do 

inusitado acontecimento, Diego Lopez benzeu-se e invocou o nome de santa Maria; 

diante desse gesto, a Dama do pé de cabra imediatamente tentou agarrar os filhos, sendo 

o menino salvo pela intervenção de Diego Lopez. Assim, levando consigo a filha, a 

Dama do pé de cabra fugiu por uma janela em direção às montanhas, de modo que 

nunca mais nenhuma das duas foi vista (“E ela recudio com a filha por ũa fresta do 

paaço, e foi-se pera as montanhas, em guisa que a nom virom mais, nem a filha”). 

Se, analisando a narrativa, é fácil identificar todo um conjunto de elementos que 

remetem ao imaginário demoníaco, cabe delimitar mais precisamente a função desse 
                                                            

27Neste artigo, utilizaremos os termos 'bruxa' e 'feiticeira' como sinônimos; como ficará explícito, a 
Dama do pé de cabra é um foco de convergência de elementos pagãos e anticristãos. 

INSÓLITO, MITOS, LENDAS, CRENÇAS –  Simpósios 1 – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-80-7 



62 
 

campo de referências. Como ressalta José Mattoso, cabe considerar que, às narrativas de 

fundo mítico presentes nos livros de linhagens, subjazem influxos célticos; por outro 

lado, a ascensão do cristianismo confinara aos mais misteriosos recantos da natureza as 

forças que escapavam ao controle humano: emergindo da floresta, a mulher traz as 

marcas de uma origem tão obscura quanto poderosa. Desse modo, a união entre Diego 

López e a Dama do pé de cabra representa não apenas “o pacto com as forças ocultas da 

natureza, mas também a luta da humanidade regenerada pelo cristianismo com as 

potências demoníacas que constantemente o tentam” (MATTOSO: 1983, p. 66). A 

Dama do pé de cabra é, portanto, o foco para onde convergem todos aqueles elementos 

que se opõem ao cristianismo; é, por assim dizer, uma das formas do demônio. 

Se já as circunstâncias em que a Dama aparece – na floresta, campo de potências 

secretas, cantando sobre uma pedra, o que remete às secretas forças telúricas – 

anunciam sua origem sobrenatural, é a condição que impõe a Diego López quando 

pedida em casamento que explicita sua dimensão anticristã. Ao exigir-lhe que não se 

“santifique”, a Dama do pé de cabra tenciona preservar sua integridade e proteger-se 

contra o que pode forçá-la a revelar a sua natureza, como observa Isabel Cardigos dos 

Reis (2006, p. 96). Observe-se que a narrativa é construída de maneira a determinar 

paulatinamente os atributos demoníacos da Dama do pé de cabra, que vêm a luz ao 

longo de uma série de etapas: 

aparição na floresta 

↓ 

proibição do sinal cristão 

↓ 

revelação do pé de cabra 

Evidentemente, o traço definitivo é o momento derradeiro, quando a narrativa 

afirma que, embora fosse “muito formosa e muito bem feita de corpo” tinha o pé 

“forcado como um pé de cabra”. Essa última característica determina, de maneira 

definitiva, a vinculação da Dama ao imaginário demoníaco, visto que o bode – e, por 

extensão, a cabra – é uma das formas mais comumente assumida pelo Diabo, algo que 

se deve à sua associação com os deuses pagãos, sobretudo Pã e Tor (MUCHEMBLED: 

2003, p. 16). Postula Jeffrey Russell que a imagem do Diabo mesclou-se à de Pã por 

conta da vinculação daquele com as divindades ctônicas relacionadas à fertilidade, 

rejeitadas pelos cristãos como demônios, assim como outros deuses pagãos temidos por 
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sua associação com o ambiente selvagem e com o descontrole sexual: “a associação do 

ctônico tanto com o sexo quanto com os subterrâneos, e por conseguinte com a morte, 

selou a união” (RUSSELL: 1987, p.  126). Note-se, por outro lado, que a narrativa não 

deixa claro se Diego López tinha ou não ciência da singular marca física de sua esposa. 

O que enseja a revelação da verdadeira natureza da Dama do pé de cabra é uma 

acontecimento inusitado: disposta à mesa de refeições, a família testemunha o momento 

em que, disputando um osso de porco, a podenga mata o alão, abocanhando-lhe a 

garganta. Diante do inusitado acontecimento, Diego Lopez santifica-se, evocando santa 

Maria; é isso o que motiva a fuga da Dama do pé de cabra, que ainda tenta raptar os dois 

filhos, mas só logra levar consigo a menina28. Note-se, portanto, que há um primeiro 

evento anormal (a morte do alão pela podenga) que enseja a revelação do sobrenatural: 

ao fugir com a filha para a montanha, a Dama do pé de cabra retorna ao seu lugar de 

origem – à natureza, fonte das forças naturais que escapam ao domínio do cristianismo. 

Passemos agora à leitura da versão oitocentista da lenda. Muito já se refletiu 

acerca da peculiar maneira como Herculano construiu sua narrativa. Sem nos 

estendermos demasiadamente sobre esse ponto, consideremos as pertinentes 

observações de Maria Fernanda de Abreu (1997, p. 314-315), que incidem sobre um 

ponto de nosso interesse: ao questionar o motivo de Herculano, ao longo das diversas 

versões da narrativa, haver abandonado a classificação de “conto” que originalmente 

concedera ao seu texto, observa a referida autora que, ao optar por uma nova 

classificação – qualificando o texto como um “rimance” –, Herculano podia não apenas 

encontrar uma justificativa para a transgressão formal que realizara no texto, mas 

também cumprir a tarefa do escritor romântico de resgatar e valorizar as antigas 

tradições narrativas peninsulares; por outro lado, era essa uma forma de introduzir na 

literatura portuguesa um novo gênero então em voga – o romance fantástico, à maneira 

de Hoffman – adaptando-o ao gosto já consolidado de um público: nas palavras de 

Abreu (1997, p. 315; trad. nossa), “introduzir o ‘fantástico’ através do ‘rimance’ 

poderia, portanto, dar lugar a um eficaz compromisso que, conjugando velhas tradições 

com novos gostos, serviria a diferentes leitores”. 

                                                            

28Evidentemente, isso não ocorre por acaso: há aí um reforço da associação do sobrenatural com o sexo 
feminino – questão que, embora aqui não aprofundemos, deve ser considerada. 
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Ao recontar a história29, Alexandre Herculano dota-a de detalhes estranhos ao 

texto medievo: além do maior descritivismo, tanto no que tange à ambiência quanto no 

que diz respeito às ações e expressões dos personagens, assoma o cuidado em recriar o 

diálogo que Diego Lopez supostamente travara com a misteriosa Dama. Com isso, pode 

Herculano introduzir na narrativa um elemento significativo: a Dama exige 

explicitamente que o senhor de Biscaia esqueça os conselhos maternos, renunciando ao 

hábito de benzer-se que lhe fora  ensinado pela bondosa mãe. Dupla será, portanto, a 

traição de Diego Lopez: trata-se não só de ofender a fé cristã, mas também de renunciar 

conscientemente a um dever filial. A temeridade do gesto torna-se mais nítida se 

notamos que, no texto de Herculano, menciona-se explicitamente o fato de que Diego 

Lopez percebe que a dama tem pés forcados (HERCULANO: 1865, p. 10). 

O que Herculano traz como nova e relevante questão é o seguinte: reside o mal 

apenas na Dama do pé de cabra, ou se trata de uma condição fundamentalmente 

humana? Esclareçamos melhor esse questionamento. Na narrativa medieval, a fronteira 

entre a condição sobrenatural da misteriosa mulher e a humanidade de Diego Lopez 

dizia respeito à natureza de um e de outro: aquela viera das florestas, nascera das forças 

telúricas; encarnava, portanto, todas as potências que escapavam aos domínios da 

religião cristã. No texto de Herculano, embora a Dama do pé de cabra ainda apresente 

características fantásticas associadas ao demônio – não apenas por sua conformação 

anatômica, mas também pela transformação física descrita no texto, à qual logo faremos 

referência, –, o mal que ela representa não é absolutamente distinto do mal a que o 

próprio senhor de Biscaia opta por se entregar quando consente em renunciar aos 

princípios cristãos. Ao contrário da narrativa medieval, o aqui está em jogo não é um 

confronto de naturezas, mas de subjetividades; e, quando cede às exigências de sua 

amada, Diego Lopez acaba por despertar em si um mal que a ela o identifica – o que 

explica o fato de ele perceber com naturalidade os pés forcados da mulher. 

Há outros elementos que denunciam as técnicas narrativas empregadas pelo 

escritor no texto oitocentista. Ao descrever a cena do jantar, o comportamento dos cães 

é apresentado de forma contrastiva: a pelagem da podenga é descrita como negra, o que 

enseja um instigante jogo – além das implicações simbólicas daquela cor, os podengos 

de pelagem preta são tidos como particularmente ágeis, ativos e bons caçadores; desse 

                                                            

29Para viabilizar a análise, também no que tange a esse texto trataremos apenas da parte inicial da 
narrativa (Primeira Trova), cabendo observar que uma leitura integral do texto pode ensejar uma 
reelaboração das conclusões ora apresentadas. 
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modo, afirma Herculano que a podenga “corria pelo aposento viva e inquieta, pulando 

como um diabrete”; ao passo que o alão, semi-adormecido, cabeceava “como um abade 

velho em seu coro” (HERCULANO: 1865, p. 12). Por trás dessa oposição de 

comportamentos, oculta-se algo mais profundo: trata-se, de fato, de uma clivagem que 

já indicia a emergência da perturbadora instância sobrenatural em meio à inércia 

cotidiana; isso fica mais nítido quando Diego Lopez, esquecendo-se da promessa feita à 

esposa, começa a benzer-se frente ao fatal ataque da podenga ao alão. No texto de 

Herculano, isso enseja uma transformação física na Dama do pé de cabra: seus olhos 

brilham, a face enegrece, eriçam-se os cabelos; seu braço se alonga, estendendo-se em 

direção aos filhos – e a mão, com garras recurvas, com que rapta a filha é “preta e 

luzidia” como o pelo da podenga (HERCULANO: 1865, p. 14). 

Há, portanto, um conjunto de elementos que esta primeira leitura – enfatizemos: 

restrita a apenas trechos iniciais das obras que nos interessam – nos permitiu elencar, e 

que devem ser considerados aspectos relevantes para uma investigação posterior. 

Importa considerar o tratamento que Herculano concede aos personagens da narrativa: a 

construção das subjetividades enseja um questionamento moral que se estende à ordem 

social e familiar; para além disso, a consciência da traição de Diego Lopez – bem como 

a referência explícita à sua percepção do pé forcado – indiciam uma percepção 

antropológica particular, tributária das concepções góticas. As intervenções textuais 

operadas por Herculano devem ser lidas como o (duplo) trabalho do ficcionista-

historiador que, se por um lado visam à reconstrução de uma atmosfera historicamente 

ambientada, por outro lado dizem respeito a uma aclimatação estética, relacionada em 

particular à intenção de introduzir no âmbito literário português novos gêneros. 

Finalmente, é pertinente reiterar que, visto havermos tratado apenas de uma pequena 

parte dos corpora narrativos, tencionamos apresentar somente indícios para um estudo a 

ser consideravelmente ampliado. 
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Do oriente ao ocidente, o maravilhoso no universo 
feminino medieval a contemporaneidade:  

Uma Avalon quase possível. 
Karla Duarte CARVALHO30 

Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. 
(Adágio espanhol) 

Como afirma Propp “todo pesquisador parte de determinadas premissas que 

antecedem seu trabalho” (1996: 2) a falta de verificação de qualquer pesquisa conduz a 

conclusões errôneas. Nós partimos do pressuposto de que o fato de a mulher medieval 

ser enxergada como a encarnação do mal advém da disseminação de ideias de religiões 

patriarcais que por não comungarem com o universo feminino, por estarem à margem 

desse universo, não o compreendiam gerando ignorância e medo. A junção desses 

fatores levou essas sociedades a histeria e ao consequente massacre de milhares de 

inocentes, em sua maioria mulheres. Carl Jung, em O homem e seus símbolos (2008) 

concebe a teoria de um inconsciente coletivo. Este seria o lugar no qual as ideias 

primárias são manifestadas e onde participariam todos os homens. Logo os mesmos 

mitos, porém com nomes diferentes, seriam compartilhados por culturas tão distintas. 

Walter Benjamin em seu ensaio “O narrador. Considerações sobre a obra de 

Nikolai Leskov” discorre, entre outras coisas, sobre o caráter utilitário das narrativas. O 

ensaísta assevera que a natureza da verdadeira narrativa “tem sempre em si, às vezes de 

forma latente, uma dimensão utilitária. Essa utilidade pode consistir em seja num 

ensinamento moral, seja numa sugestão prática, seja num provérbio ou numa nova 

norma de vida.” (BENJAMIN: 2005, p. 200). O narrador clássico de Benjamin, aquele 

homem que juntou a sabedoria de outras terras com a tradição, seria o agente que teria 

possibilitado o intercâmbio dessas histórias em todo mundo, aqui residiria o motivo pelo 

qual nós encontramos narrativas tão parecidas em terras tão distantes.  

Abordaremos como a tradição oral reforçou a ideia da mulher como potencia do 

mal, a contribuição da teoria dos arquétipos formulada por Jung para a disseminação de 

                                                            
30 Mestranda de Literatura Portuguesa na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sob orientação da 
Profª. Drª. Maria Cristina Batalha. 

Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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narrativas em lugares diferentes e o porquê do interesse na atualidade na figura da 

feiticeira.  

A teoria da mulher como origem e potencia do mal remonta a antiguidade. 

Muitos historiadores apontam para o fato de que existiram sociedades matriarcais, no 

entanto elas foram desarticuladas pelas sociedades patriarcais. O universo feminino foi, 

e ainda é na atualidade, um grande enigma para os homens. Houve um momento da 

História nas sociedades antigas em que as mulheres possuíram um lugar central, eram 

respeitadas e consideradas sagradas, pois a vida só era possível por intermédio delas. 

Sua fertilidade era assim relacionada à natureza, elas traziam consigo a capacidade de 

perceber os ciclos da natureza, o poder dos elementos, a importância de determinadas 

plantas.  

Na sociedade céltica exerciam um papel importante, podendo ascender à casta 

de guerreiros ou tornar-se rainha. Algumas se dedicavam ao sacerdócio, outras se 

envolviam nos estudos dos elementos naturais e dos astros. Conheciam as propriedades 

medicinais das plantas, sabiam o segredo da combinação de alimentos para recuperação 

e revitalização dos guerreiros. Em algumas ocasiões eram temidas porque eram 

consideradas como deusas ou fadas com poderes para interferir no mundo físico ou 

espiritual. O casamento era uma espécie de acordo comercial onde a mulher escolhia o 

parceiro, ambos aplicavam o mesmo valor de dote, o cônjuge mais rico detinha o poder 

independentemente do sexo. 

Com o passar do tempo as sociedades se transformaram de sociedades coletoras 

e agrárias – que valorizavam a mãe terra, deusa maior que gerava vida – a sociedades 

caçadoras, criadoras de gado. A força tomou o lugar da fertilidade e a subjugou, a 

religião acompanhou essa mudança, a mulher perdeu seu valor, passou a ser um objeto 

pertencente ao homem que poderia fazer dela o que melhor lhe aprouvesse. A figura da 

sacerdotisa converteu-se na da bruxa, seguidora do diabo, cheia de lascívia e perfídia, 

traiçoeira, má, sempre pronta a fazer um sortilégio... 

O mito grego de criação da mulher denota uma marcante misoginia. Dois mitos 

se entrelaçam nessa história; o de Prometeu, que criou o homem à imagem dos deuses; e 

o de Pandora, responsável pela queda do homem. Zeus mandou que Hefesto criasse 

Pandora em retaliação a Prometeu pelo roubo do fogo divino – outro castigo imposto a 

Prometeu é ficar acorrentado a um monte onde diariamente uma águia come o seu 

fígado. Pandora é enviada a Epiteu – irmão de Prometeu – que encantado a recebe como 
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esposa. A moça carrega consigo uma caixa ao abri-la descarrega todos os males no 

mundo.  

Zeus sabia que em algum momento Pandora abriria a caixa porque a curiosidade 

lhe era inerente, fazia parte da sua natureza. Assim no mito grego vislumbramos 

vestígio do mito judaico cristão com a ressalva que no grego o deus estimula a queda do 

homem pela mão feminina. 

Pela visão cristã o problema feminino começa com o “Livro do Gênesis” onde 

Eva, a começar, é feita de uma costela de Adão, e não moldada ao barro. Em seguida, 

ela é estimulada pela serpente a desobedecer a ordem de Deus comendo do fruto da 

árvore do Bem e do Mal. Há presente também a questão de que talvez Eva não fizesse 

parte dos planos de Deus que só a concebeu por causa da necessidade de Adão: “Não é 

bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea” (Gênesis 

2,18). Logo de acordo com as escrituras – que são textos confeccionados pelos homens 

– Eva veio ao mundo para complementar a Adão e não pela vontade divina. 

Os homens medievais interpretavam de maneira literal: Eva foi construída a 

partir de Adão porque ela não era igual, estava no patamar abaixo. Para deixar nítida 

essa relação de submissão foi feita de uma costela e não do mesmo barro do qual Adão 

foi moldado. De posse desta ideia a sociedade patriarcal cristã julgou ter poderes 

absolutos sobre a mulher, o que podemos verificar estudando as práticas sociais dessas 

sociedades antigas e medievais. No “Livro do Gênesis” encontramos a história de 

Abraão e Sara, os dois pertenciam a sociedade patriarcal israelita, Abraão obriga sua 

esposa Sara a passar-se por sua irmã para obter vantagens no Egito. Ele sabia que no 

momento em que dissesse que sua mulher era sua irmã exporia Sara a eventuais 

assédios. Mesmo assim segue adiante. A Bíblia Sagrada dos cristãos assim como O 

Corão dos muçulmanos são textos passíveis de várias leituras e interpretações. Os 

medievais tendiam a entender as escrituras de forma perniciosa, estavam à procura do 

pecado com a certeza de que o pecador atendia por um nome feminino. 

A Igreja Católica carregou e ainda carrega o estigma de grande vilã da vitimação 

feminina, em parte por causa da grande vigilância exercida por seus clérigos sobre a 

lascívia feminina, em parte por causa da “santa” inquisição que assassinou homens e 

mulheres, muito mais mulheres. Muitos pesquisadores omitem o fato de que durante um 

bom tempo uma parte da Igreja procurou não compactuar a histeria e fantasia reinantes. 

O papa Inocêncio VIII não responsabilizava as mulheres pelos crimes diabólicos, ele 

acreditava que o problema vinha de ambos os sexos. O bispo Georg Cosler se manteve 
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fiel ao Canon Episcopi1, recusando a feitiçaria, liberando as mulheres prisioneiras e 

chamando os inquisidores de infantis e caducos. Não obstante em 1487 os inquisidores 

dominicanos Heinrich Kramer e James Sprenger publicaram em Estrasburgo uma 

escritura denominada Malleus Maleficarum onde apontavam as mulheres como 

principais responsáveis pela difusão da obra do demônio.  

Mais ainda dentro de uma perspectiva muçulmana, a mulher já sofria o flagelo. 

Não era tratada como igual, e sim considerada um objeto de prazer. As mulheres 

pertenciam aos homens, estes detinham todos os direitos sobre elas. Com o advento do 

Islã, que significa submissão, as atrocidades cometidas contra o universo feminino 

diminuíram, alguns homens que abraçaram o islamismo procuraram seguir as leis de 

Alá:  

Quando a algum deles é anunciado o nascimento de uma filha o seu 
semblante se entristece e fica angustiado. Oculta-se do seu povo, pela 
má notícia que lhe foi anunciada: deixá-la-á viver, envergonhado, ou a 
enterrará viva? Que péssimo é o que julgam. (SURATA 16: 58,59).  

Porém isso não significou que às mulheres foram concedidos direitos, mas que 

situações corriqueiras da Península Arábica e adjacências, por exemplo, pais que 

matavam as filhas enterrando-as vivas, ou viúvas que eram queimadas igualmente vivas, 

passaram a serem entendidas como pecado e abolidas em alguns casos. No entanto, a 

mulher continuava a mercê do universo masculino. Há no Islamismo inúmeros 

problemas com relação ao entendimento de suas leis e regras; o idioma árabe que dá 

margem a ambigüidade; o pensamento divergente das escolas Islâmicas Hanbali; Hanafi 

e Mahki – com raízes xiitas, simpatizantes de Fátima filha do profeta e de seu marido 

Ali, ou sunitas, simpatizantes de Aisha a esposa favorita de Maomé. Não há a intenção 

de retratar o Islã de maneira leviana. O Islã, como toda sociedade patriarcal, ao lado dos 

cristãos e judeus, tem sua cota de responsabilidade no universo misógino medieval.  

Existiu, e continua recorrente na atualidade, a reunião de cultura com religião. 

Algumas práticas culturais buscaram em O Corão respaldo para subsistirem e 

encontraram no texto sagrado as ambiguidades necessárias para serem utilizadas como 

arma religiosa. Todavia não há como negar que o Livro Sagrado Islâmico difere da 

                                                            
1 Espécie de guia espiritual, escrito no ano de 906 d. C, por Regino de Prüm abade de Tréveris., a pedido 
do arcebispo de Trier. Neste guia, o abade afirma que as histórias de bruxaria não passavam de mera 
ilusão, histórias ridículas e sem sentido, às quais não deviam dar demasiada atenção. À época do Malleus 
Maleficarum, o Canon Episcopi ficou numa situação delicada acusado de defender as feiticeiras.  
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Bíblia Sagrada Cristã ao colocar homem e mulher no mesmo patamar ao serem ambos 

seduzidos por Satanás para comer do fruto proibido: 

Então, Satã lhe cochichou, para revelar-lhes o que, até então, lhes 
havia sido ocultado das suas vergonhas, dizendo-lhes: Vosso Senhor 
vos proibiu esta árvore para que não vos convertêsseis em dois anjos 
ou não estivésseis entre os imortais. E ele lhes jurou: Sou para vós um 
fiel conselheiro. E, com enganos, seduziu-os. Mas quando colheram o 
fruto da árvore, manifestaram-se-lhes as vergonhas e começaram a 
cobrir-se com folhas, das plantas do Paraíso. Então, seu Senhor os 
admoestou: Não vos havia vedado esta árvore e não vos havia dito que 
Satanás era vosso inimigo declarado? Disseram: Ó Senhor nosso, nós 
mesmos nos condenamos e, se não nos perdoares a Te apiedares de 
nós, seremos desventurados! (SURATA 7: 20,23). 

A redenção cristã medieval veio através do culto à virgem Maria, modelo ideal e 

o oposto de Eva. Maria, escolhida para ser a mãe do Salvador e redentor da 

humanidade, concebeu virgem longe do pecado da carne ao qual, de acordo com as 

teorias religiosas, as mulheres se dedicavam com voracidade. Dividiu-se assim a 

imagem feminina entre esses dois parâmetros: Eva um exemplo a não ser seguido. Uma 

mulher desobediente que lançou a humanidade num mundo de pecado, sofrimento, 

angústia. Maria, essa sim um exemplo a seguir, obediente a Deus, submissa ao marido, 

boa mãe... Entretanto Maria continuou submetida ao universo masculino. A figura da 

feiticeira aparece na História como a antítese da imagem idealizada da mulher. 

Os exemplares mais antigos encontrados por investigadores e críticos do gênero 

maravilhoso são: Kalila e Dimna, As Mil e Uma Noites, Sendebar libro de los enganos 

de las mujeres, onde estão presentes não somente o caráter utilitário, mas a misoginia 

em forma da demonização do universo feminino. Nos três textos, fortemente marcados 

pela religião muçulmana, a figura da mulher está incondicionalmente relacionada ao 

caminho da perdição, subjugada pela força masculina onde o uso da violência é 

justificado por questões de honra. 

Em As Mil e Uma Noites o caráter misógino é ressaltado no começo do livro 

com a história que dá origem a saga de Cheherazade. O rei Chahriar ao descobrir a 

traição da rainha manda matá-la. Depois persuadido de que não havia mulher recatada 

iniciou seu reino de terror contra o universo feminino, tomando uma esposa por noite e 

assassinando-a no dia seguinte, até seus caminhos cruzarem com os da esperta 

Cheherazade.  

A moça é uma exceção a regra que tange o comportamento feminino em textos 

orientais medievais. Inteligente, Cheherazade escapa da morte contando suas histórias. 
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Pessoa versada com um intelecto diferente das mulheres de sua época, o narrador faz 

questão de frisar: 

Cheherazade possuía coragem acima do seu sexo, muitíssimo espírito 
e admirável penetração. Cultíssima, era dona de memória tão 
prodigiosa que nada lhe escapava de tudo quanto havia lido. Aplicara-
se com felicidade ao estudo da filosofia, da medicina, da história e das 
artes; e compunha versos mais lindos que os dos poetas mais famosos 
do seu tempo. Além disso, tinha beleza extraordinária. E uma virtude 
solidíssima coroava tantas lindas qualidades. (GALLANT: s/d, p. 32). 
(Grifos nossos). 

Ela engendra um plano para acabar com a matança do sultão. Propõe ao grão-

vizir, seu pai e encarregado de trazer uma nova noiva a cada noite para Chariar, que a dê 

em matrimônio ao sultão. Depois de muito relutar, ele atende ao pedido da filha, que já 

tem em mente uma maneira de permanecer viva.  

Sendo assim eles se casam, Cheherazade pede a presença de sua irmã mais nova, 

Dinarzade, para passar a última noite no que é prontamente atendida pelo sultão. Ao 

amanhecer Dinarzade pede que a irmã conte-lhe uma última história, fato que havia sido 

previamente combinado. Com a permissão do sultão Cheherazade começa os seus 

relatos, o anzol é fisgado pelo esposo que, aguçado pela curiosidade, a cada dia 

postergava a execução da esposa para o dia seguinte, até que os anos se passaram. 

Chariar abdica da monstruosa promessa.  

É pela sabedoria que a sultana escapa a morte – a personagem era quase um 

“homem de saias”, pois carregava as características que eram inerentes aos homens, de 

acordo com o pensamento vigente na época. Não obstante ela é uma exceção a regra – 

junto a outras poucas personagens – porque nas histórias relatadas em As mil e uma 

noites as mulheres apresentam perfídia, lascívia e traição como características pessoais. 

Ao longo do tempo, o ser humano sempre buscou resposta para acontecimentos 

naturais, utilizavam mitos, contos e lendas para explicarem os fenômenos que à época 

ainda não tinham explicações. Diz uma lenda brasileira que as águas do mar são 

salgadas devido às lágrimas de Labismina que não foi desencantada por sua amiga 

Maria, então chora eternamente. (PHILIP:  2007, p. 46). No século XVII quando a 

figura do vampiro estava em voga, as pessoas atribuíram alguns processos físicos a 

fenômenos ligados a zumbis. Não havia estudos sobre o corpo humano, pouco se sabia 

sobre o seu funcionamento. Julgavam como premissas básicas para comprovação da 

existência de mortos-vivos o fato de um cadáver depois de alguns dias apresentar 

secreções, inchaços, retrações. Ora, procuravam responder às perguntas que os 
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assolavam de acordo com o que acreditavam. Qual explicação para a seca que se abate 

sobre a colheita? Para a virilidade perdida ou exacerbada? Ou para a morte repentina de 

ente querido? Quem conhece a fundo a natureza? Que possui o dom da vida por 

intermédio da gestação? Que tem a sabedoria de fazer poções que curam, mas que 

também podem levar ao caminho da sepultura? A mulher. E isso a tornava responsável 

pelos males que atingiam pessoas e povoado, “ai de quem” negar sua existência: 

As leis eclesiásticas demonstram também que negar a existência de 
bruxas é contrário ao sentido óbvio do Cânon. Dispomos da opinião 
de comentaristas de Cânon que assim começam: “Se qualquer um, 
através de artes mágicas ou de bruxaria...” E, reafirmamos, existem 
autores que falam de homens impotentes e enfeitiçados que, dado o 
obstáculo causado pela bruxaria, ficaram incapacitados de copular e 
tiveram seus contratos de casamentos anulados: viram-se na 
impossibilidade de consumar o matrimônio. (KRAMER E 
SPRENGER: 2007, p. 53). 

Criou-se a imagem da mulher como uma criatura pérfida, dissimulada, cheia de 

desejos obscuros, capaz de qualquer ato hostil. Este ser lascivo não poderia ser obra de 

uma vontade divina, era uma ovelha desgarrada que precisava ser reincorporada ao 

rebanho, utilizando a força e a violência se necessário. 

Quando voltamos o olhar ao mundo medieval, como contemporâneos, é 

dificílima a tarefa de entrar no universo desses homens e mulheres que estavam à mercê 

de um tempo onde o desconhecido habitava ao lado, onde realidade e fantasia se 

misturavam, onde imagem e arquétipos adquiriram forças tais que a ignorância era 

saciada com o sangue dos inocentes. De acordo com a autora Nelly Novaes Coelho em 

seu livro Literatura Infantil (2005) a identificação entre o imaginário infantil e o 

popular dá-se pelo pela consciência primária de ambos que apreendem a realidade pela 

emoção e não pelo racional – como acontece com a mente adulta. O que podemos 

verificar com a explicação de Michelet em A Feiticeira (2003) para o aparecimento da 

hagiografia na Idade Média “os frades as escreviam, mas o povo as fazia” (MICHELET: 

2003, p. 34).  

A vida precária e inquieta desses tempos de violência tornava as 
pobres tribos imaginativas crédulas nos próprios sonhos, que as 
tranquilizavam. Sonhos estranhos, ricos em milagres, de loucuras 
absurdas e fascinantes. Essas famílias, isoladas na floresta e na 
montanha (como ainda se vê no Tirol e nos Alpes), de onde desciam 
um dia por semana, não faltavam no deserto de alucinações. Uma 
criança tinha visto isto, uma mulher sonhara aquilo. Um novo santo 
surgia. A história corria pelos campos, como canção popular, 
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grosseiramente rimada. Cantavam-na e dançavam-na à noite no 
carvalho da fonte. (MICHELET: 2003, p. 35). 

Logo podemos aferir que o surgimento das histórias sobre bruxas não é muito 

diferente do surgimento das histórias da vida dos santos. Alguém viu, alguém escutou, 

alguém sonhou... Com o agravante das injúrias utilizadas por maldosos como artimanha 

para vingança ou para atingir objetivos escusos.  

As histórias da tradição carregadas de simbolismo eram ferramentas capazes de 

transmitir valores, padrões de pensamento ou conduta, mas também um caminho para 

tortura, fogueira, morte. O que não é de todo sem sentido numa época em que pouco se 

sabia a respeito da ciência, onde as religiões patriarcais ofereciam o céu como consolo 

em troca de uma vida terrena dura, árdua... Os próprios livros sagrados respaldavam a 

perseguição ao universo feminino, a eloquência dos oradores tornava suas orações 

irrefutáveis: 

Sabemos pelas Sagradas Escrituras dos desastres que recaíram sobre 
Jô – de como o fogo vindo dos céus atingiu seu rebanho e seus servos 
e os consumiu, e de como violento vendaval derrubou uma casa pelos 
seus quatros cantos por sobre as crianças que lá dentro se 
encontravam, matando-as. O diabo, por si só, sem a cooperação de 
qualquer bruxa, tão-somente com a permissão de Deus, foi capaz de 
provocar todos esses desastres... E pode-se dizer que o demônio se 
utiliza das bruxas, não porque precisa de semelhantes agentes, mas 
porque visa à sua perdição. (KRAMER E SPRENGER: 2007, p. 64). 

Cumpre dizer, que três parecem ser os vícios que exercem um 
domínio especial sobre as mulheres perversas, quais sejam, a 
infidelidade, a ambição e a luxúria. São estas portanto, mais inclinadas 
que as outras à bruxaria, por mais se entregarem a tais vícios. Como 
desses três vícios predomina o último, por serem as mulheres 
insaciáveis etc., conclui-se que, dentre as mulheres ambiciosas, as 
mais profundamente contaminadas são as que mais ardentemente 
tentam saciar a sua lascívia obscena: as adúlteras, as fornicadoras e as 
concubinas dos Poderosos. (KRAMER E SPRENGER: 2007, p. 121) 

As sociedades antigas usavam os mitos como harmonizadores do corpo e da 

mente. Em O Poder do Mito (1990) Joseph Campbell defende que os estágios de 

desenvolvimento do homem de hoje são os mesmos dos homens antigos: 

Você tem o mesmo corpo, com os mesmos órgãos e energias que o homem de 
Cro‐Magnon tinha trinta mil anos atrás. Viver uma vida humana na cidade de 
Nova  Iorque  ou nas  cavernas  é passar pelos mesmos  estágios da  infância  à 
maturidade  sexual,  pela  transformação  da  dependência  da  infância  em 
responsabilidade,  própria  do  homem  ou  da mulher,  o  casamento,  depois  a 
decadência  física,  a  perda  gradual  das  capacidades  e  a morte.  Você  tem  o 
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mesmo corpo, as mesmas experiências corporais, e com isso reage as mesmas 
imagens. (CAMPBELL: 1990, p. 39). 

Se na atualidade possuímos os mesmos estágios de desenvolvimento do homem 

antigo, nossas necessidades são próximas, embora anos nos separem. Logo para nós os 

rituais são também inevitáveis, sob a pena de sem eles não conseguirmos nos localizar 

no tempo. Quando não temos pontuadas as mudanças pelas quais temos que passar, 

sofremos. Ainda hoje histórias e rituais nos ensinam e nos preparam para o 

enfrentamento da vida. Passamos por estágios, os católicos, por exemplo, ao nascerem 

são batizados, depois fazem a primeira comunhão, casam-se na igreja, quando morrem 

recebem a extrema-unção e são sepultados com orações e benções. 

 As histórias da tradição oral ajudaram o homem a se localizar no mundo. Elas 

comportaram a função de induzi-lo a participar da vida, do mundo e depois de 

desengajá-lo quando a morte chegasse. Foram fontes de aprendizado e percepção. Os 

símbolos empregados, as alegorias utilizadas trouxeram compreensão ao humano. Por 

exemplo, a espiritualidade céltica era permeada pelo simbolismo. O número três 

assumia grande importância e era representado pelo triskel – desenho de três espirais 

unidas. O triskel seria uma figura conectada com o sagrado – geralmente presente em 

túmulos mortuários – estaria relacionado com a passagem do tempo e com o trânsito 

entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ao triskel também era atribuída à tarefa 

de conduzir o homem ao grau mais elevado de sua consciência.  

Walter Benjamin (1996) frisava a importância das narrativas orais argumentando 

que a raiz da narrativa por estar intrinsecamente ligada ao miraculoso deixava o seu 

ouvinte livre para interpretar a história e para completá-la. Ele utilizava como ilustração 

o relato de Heródoto – o primeiro narrador grego – retirado do capítulo XIV do terceiro 

livro de suas Histórias (BENJAMIN: 1996, p. 205). Benjamin assegurava que nessa 

história estava presente o que era a verdadeira narrativa, que “conserva suas forças e 

depois de muito tempo ainda era capaz de se desenvolver” (BENJAMIN: 2005, p. 204). 

O autor argumentava que a fonte a qual recorriam todos os narradores era a experiência 

humana passada de pessoa a pessoa e que as melhores narrativas escritas eram aquelas 

que se mantinham fiéis às histórias orais transmitidas por seus narradores.  

Campbell assevera que em algumas sociedades antigas existiam rituais 

preparatórios para serem executados antes de uma grande caçada ou de uma guerra. 

Neles as pessoas se juntavam para representarem ou desenharem a história que estava 
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por acontecer. (CAMPBELL: 1990, p. 76). O ritual era realizado com o intuito de se 

prepararem para os acontecimentos posteriores. Contar histórias trazia conforto e 

harmonizava as sociedades que por intermédio das narrativas atingiam uma espécie de 

entendimento acerca do tema, para depois poder seguir adiante. Enfim um espaço 

seguro onde o homem poderia vivenciar coisas e preparar-se para a vida. 

A ideia em torno da figura da feiticeira tomou força a partir do século XII e teve 

seu ápice no século XIV. Carl Jung (2008) acreditava que a figura da feiticeira seria 

uma projeção da anima masculina, do aspecto feminino primitivo que subsistiria no 

inconsciente do homem funcionando como o “bode expiatório” das desgraças do 

mundo. Ele cria que assim como o corpo, a mente traria consigo imagens mentais que se 

manifestariam por intermédio dos sonhos, essas imagens estabeleceriam padrões 

mentais coletivos, os arquétipos. Para respaldar a sua ideia utiliza como exemplo os 

sonhos de uma criança de dez anos: 

Um caso muito importante foi de um psiquiatra que veio-me procurar. 
Trouxe-me um pequeno caderno manuscrito que recebera da sua filha 
de dez anos como presente de Natal. Continha uma série de sonhos 
que ela tivera aos oito anos de idade. Foi a série de sonhos mais 
fantástica que já vi e pude bem entender porque deixaram o pai tão 
intrigado. Apesar de infantis, os desenhos tinham algo de sobrenatural, 
e a origem de suas imagens era absolutamente incompreensível para o 
meu cliente. (JUNG: 2008, p. 85). 

Jung fica extremamente encantado com esses sonhos, porque são de uma criança 

de oito anos que apesar de ser criada por pais protestantes possuía uma educação 

religiosa muito limitada, pois seus pais não conheciam de fato a Bíblia Sagrada. Assim 

a hipótese dessa menina ter tido contato com algum daqueles elementos presentes em 

seu sonho estaria descartada, ademais os sonhos traziam também elementos pagãos. O 

pai da menina antes de levar o caso a Jung tentou fazer associações entre os sonhos e a 

vida da garota, não conseguiu encontrar nenhuma ponte. Bom, nessa pequena criança de 

oito anos residiria à prova de que não só nosso corpo é o mesmo dos primeiros seres 

humanos a habitar a Terra, mas nossa mente também traz elementos primordiais. 

Ao pesquisar lendas medievais encontramos impreterivelmente a figura da 

bruxa. Por quê? Porque a feiticeira está presente desde os primórdios da humanidade. 

Na Antiguidade respeitada. Na Idade Média perseguida e vilipendiada: 

O que ali viu o fez estremecer. Tantas mulheres desnudas e todas a 
brincar e a derrubar-se na arena, rindo e correndo uma atrás da outra. 
Havia alguns homens também, mas eram poucos e muitas velhas. 
Todos pareciam loucos. Que coisas faziam! Lutavam, voltavam a 

Maria Cristina Batalha (org.) 



77 
 

derrubar-se... O diabo! Eu disse o diabo? Sim o diabo também estava 
ali, naquela reunião enlouquecida e desonesta... O diabo via tudo 
aquilo sorrindo alegremente... (CARRÉ ALVARELLOS: 2008, p. 76). 

No entanto o papel da bruxa, da feiticeira foi modificado através dos tempos. Se 

antes a sua presença causava medo, hoje causa fascínio. Podemos atribuir essa mudança 

a tênue ligação que o ser humano mantém com o fantástico, e aqui entendemos o 

fantástico numa perspectiva moderna, ou seja, como o lugar do não provável, não 

possível, do não esperado. Atribuímos também a modificação no papel exercido pela 

bruxa e feiticeira a mudanças sociais no que concerne ao universo feminino ocidental.  

A figura da feiticeira em voga na contemporaneidade é recorrente em lendas 

antigas e medievais, porém vista por um olhar diferente. Com a fragmentação do mundo 

contemporâneo, procuramos uma conexão com a natureza, que se torna possível por 

intermédio de um ritual antigo: contar histórias. Estamos vivendo um tempo onde há 

plena competição entre tecnologia e resgates míticos, nessa exaustiva competição 

começamos a caminhar para dentro.  

Michelet defende a ideia de que a figura da feiticeira é datada “dos tempos do 

desespero” (MICHELET, 2003: 17), do profundo desespero que o mundo da Igreja 

criou, da ideia de exterminar o mundo, a natureza: 

Alguns autores garantem-nos que, pouco tempo antes da vitória do 
Cristianismo, uma voz misteriosa corria pelas margens do mar Egeu, 
dizendo: “O grande Pã morreu”. 

O antigo Deus universal da Natureza acabara. Grande alegria. 
Imagina-se que, morta a Natureza, morta seria a tentação. Durante 
tanto tempo perturbada pela tempestade, a alma humana ia pois 
repousar. (MICHELET: 2003, p. 25). 

O Cristianismo se consolidou no mundo medieval. Entretanto não esteve 

sozinho, não podemos eximir as outras religiões patriarcais que nada fizeram além de 

estimular a misoginia reinante.  

As histórias fazem parte de nós, vão conosco aonde formos e nos acompanham 

até a morte, não precisamos de nada além de um contador e um ouvinte para o 

acontecimento. Podem ser complexas ou simples, escritas ou orais, trágicas ou 

esperançosas não importa. As narrativas por intermédio dos mitos e das lendas nos 

ajudaram – e ajudam – a entender o mundo que nos cerca e a vivenciá-lo. Nas palavras 

da doutora Jean Shinoda Bolen: 
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Os mitos evocam sentimentos e imaginação e tocam temas que são 
parte da herança coletiva humana. Os mitos gregos – e todos os outros 
contos de fada e mitos que ainda são contados há milhares de anos – 
permanecem correntes e pessoalmente relevantes, porque há 
ressonância de verdade neles sobre experiências humanas 
compartilhadas. (BOLEN: 2005, p. 27). 

Por que há na atualidade histórias com teor gótico, amores platônicos, heróis 

quase românticos que trazem a figura da feiticeira ou do vampiro com tintas diferentes 

das anteriores? Uma tentativa de retorno a um mundo menos racional, lógico e 

apressado? O mundo do não provável, do não possível? Uma fuga – arquitetada por 

pessoas que se permitem olhar o mundo de maneira não ortodoxa – de um lugar onde a 

imaginação escapa do homem para a máquina que faz dela prisioneira? 

Nós nos apropriamos da figura da feiticeira nos primórdios pela tradição oral, na 

atualidade pela literatura. Essa apropriação nos faz um grande favor ao devolver à 

mulher seus direitos naturais usurpados pelas sociedades patriarcais, torna Avalon um 

sonho quase possível. 
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Drácula: a eternidade é solidão 
Marco Antonio SANTOS∗ 

RESUMO : O desejo da vida eterna está presente em todas as culturas e em todas as 
épocas. O homem aspira uma eternidade como possibilidade de realizar-se em todas as 
suas vontades. Em função disso, sua busca confunde-se, perde-se e se desvencilha de 
seus objetivos presentes. Ao perceber a fragilidade do ser eterno, surge como paradigma 
o Conde Drácula, aquele cuja eternidade passa a ser uma maldição, já que para que ele 
seja eterno, é necessário alimentar-se do desejo e da energia de outros, ao mesmo tempo 
em que a ele é negado o maior bem que um homem pode alcançar: o amor. O mito do 
vampiro Drácula percorre o imaginário na literatura mundial, até mesmo em outras 
representações, como a eternidade solitária e patética em Odisseu na ilha de Calipso. 
Vampiro e romântico, o Conde Drácula representa uma triste figura de alguém que 
possui o sonho de todos os homens de uma sociedade capitalista, mesmo tendo que 
abdicar dos valores humanos e dos prazeres da simplicidade. O Conde Drácula caminha 
pelos becos escuros dos desvalidos e pelos salões iluminados da burguesia sem uma 
meta, a não ser a de manter-se eterno, atemporal e universal, como um ser vazio de 
identidade. Assim, dá-se a relação com o insólito no momento em que não há uma linha 
de tempo, não há início, meio e fim, somente uma solidão eterna em uma vida eterna, 
distinta, inclusive, na sua aparência sedutora e mortal.  

PALAVRAS-CHAVE: insólito. Drácula. Eternidade. Solidão. 

O Conde Drácula é uma personagem que sempre encantou pela sua figura 

dissimulada e  sedutora e a obra de Bram Stoker (1847 - 1912), Drácula, publicada em 

maio de 1897, até hoje é freqüentemente, adaptada para cinema, teatro e literatura. 

Talvez seja uma das personagens mais populares da literatura britânica e mundial, ao 

lado de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle (1859-1930), e Frankenstein de Mary 

Shelley (1797 - 1851). Todos esses emblemas de uma época que assistia à decadência 

da Inglaterra Vitoriana e o início do século XIX, Era Eduardiana, com a Belle-Époque. 

A época estava extremamente propícia para o surgimento de uma literatura 

mística, ritualística que condenava o materialismo ao privilegiar apenas a racionalidade. 

Sistemas filosóficos vão despertar na sociedade a valorização do gótico, do esoterismo, 

ocultismo e muitos grupos de iniciação ao insólito surgem sob a luz do pensamento de 

Leibiniz, Gaston Bachelard e Henri Bérgson, o principal iniciador da teoria da luz 

intuitiva que não tem explicação à luz do cientificismo. Junto a essa tendência, o 

jornalismo urbano produziu um grande número de argumentos para a criação de 
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narrativas fantásticas, onde o tema central serão os assassinatos misteriosos com 

características semelhantes aos rituais de sangue e magia. 

Entretanto, como um mito surgido no século XV, possivelmente no príncipe 

Vlad Tepes, Vlad III, cujo pai , Vlad II, chamado de Dracul por ser membro da ordem 

do Dragão, daí o nome Drácula, pode ressurgir, com tanta força, quatro séculos depois?  

É claro que poder da arte vai além do tempo e faz renascer mitos e realidades distantes, 

dando a eles sutis traços de atualidade percebidos nos mais variados elementos e 

recursos da narrativa. Nenhuma obra, nem mesmo a narrativa histórica ou memorial, 

encerra-se em uma determinada época por tratar-se sempre das paixões e dos desejos 

humanos, objetos atemporais. As leituras se justificam por trazerem à tona, através do 

mito, as questões eternas e universais que acompanham o homem.  

A análise do Conde Drácula, desde o seu boom na literatura, através de  Bram 

Stoker, possibilita um olhar através de duas vertentes bastante coerentes para sua época. 

A primeira situa o conde como símbolo da aristocracia decadente do século XVIII e 

início do XIX; e uma segunda interpretação relaciona a personagem aos princípios do 

Romantismo e vê, na sua imagem, o lado místico, sentimental, solitário e metafísico. 

Ambas as leituras, de ordem social e de ordem existencial, respectivamente, 

complementam-se e descobrem, nessa personagem, um mundo rico de certezas e 

mistério.  

Já no século XVIII, observa-se o fim da arte palaciana e dos privilégios da 

aristocracia. Surge uma classe burguesa que recupera o poder econômico, social e 

político e vai revidar, com todas as armas, os anos de desmandos e usurpações da 

aristocracia. A burguesia impõe o seu gosto, o seu estilo, o seu desejo, retoma, 

inclusive, alguns privilégios que a aristocracia lhe havia tirado. Mas foi a morte de Luís 

XIV, que marcou definitivamente o fim da corte e a sociedade encontra caminhos 

abertos com o novo regente, Luís XV. Arnold Hauser retrata com precisão tal ruptura: 

 A vida da “cidade” deixou de ser subsidiária à da “corte”; ocupa o 
lugar da corte e assume suas funções  culturais. A melancólica 
exclamação da condessa palatina Elizabeth Charlotte da Baviera, mãe 
do regente – “já não existe uma corte na França!” –, está inteiramente 
de acordo com os fatos. E essa situação não é um episódio passageiro; 
a corte, em sua antiga acepção, desapareceu para sempre, de fato. 
(HAUSER: 1998, p.501) 

Como o próprio Hauser cita, até o maior dos aristocratas, Filipe de Orléans, 

transfere sua residência de Versalhes para Paris, dissolvendo a corte. Esse ambiente de 
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decadência da aristocracia francesa se estende por toda a Europa. Na Inglaterra, assiste-

se ao fim da Era Vitoriana. Com isso,as relações sociais e culturais entre aristocracia e 

burguesia vão originar uma guerra de despeito e revanche, onde a burguesia, detentora 

do poder econômico, perde os limites, busca os mesmos gostos e gastos. Por outro lado, 

a aristocracia, consciente de sua realidade, não mede esforços em perpetuar seu 

glamour, até as últimas possibilidades de luxúria. Ocorreu reciprocamente um processo 

de rivalidade e admiração encoberta, de repulsa pelo poder e atração pelo estilo. Na 

Inglaterra, os aristocratas detêm um certo poder comercial, mas com consciência de que 

o Estado é o novo operador da economia. Segundo Hauser: 

Numa palavra, quanto mais a nobreza perdia seu poder real, mais 
obstinadamente se agarrava aos privilégios que ainda gozava e mais 
ostensivamente os exibia; por outro lado, quanto mais bens materiais 
lograva adquirir a burguesia, mais vergonhosa considerava a 
discriminação social a que estava sujeita e mais exasperadamente se 
batia pela igualdade política. ( HAUSER: 1998, p.505) 

Nesse esquema, a arte torna-se despretensiosa, mais humana, e com liberdade 

suficiente para criar um imaginário próprio, uma configuração mais simples e cotidiana, 

incluindo aí uma forte crítica à aristocracia falida. Assim pode-se ler a personagem de 

Drácula como um retrato fiel e triste dessa aristocracia que se agarra às últimas forças 

da sua linhagem.  O obscuro e mal acabado castelo afastado da cidade, nos Montes 

Cárpados, sua carruagem, o seu único serviçal e adorador, seguindo o mito de Dom 

Quixote e Sancho Pança, apesar de no romance de Stoker, serem citados outros 

serviçais que nunca aparecem e seu título de conde são signos que o identificam como 

membro da nobreza que conserva a memória, além de lhe abrirem as portas das grandes 

festas nas casas dos burgueses. A admiração que os plebeus têm por ele, é mais pela 

casta do que pela pessoa em si. A burguesia ainda buscava apropriar-se dos valores da 

aristocracia e nada melhor do que ter um legítimo aristocrata em suas tertúlias. Da 

mesma forma, havia a necessidade de os aristocratas adaptarem-se à nova ordem para 

sobreviver. No próprio romance, aparece o desejo de troca de valores culturais entre as 

duas classes: 

Enquanto estava examinando os livros, a porta se abriu e o Conde 
entrou. Saudou-me, cordialmente, e acrescentou: 

— Estou satisfeito que tenha achado o caminho para aqui pois tenho 
certeza de que há aqui muita coisa que o interessará. Estes 
companheiros — disse, apontando para o livros — têm sido bons 
amigos para mim e, há alguns anos, desde que tive a ideia de ir para 
Londres me têm dado muitas horas de prazer. Através deles, aprendi a 
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conhecer sua grande Inglaterra; e conhecê-la é amá-la. Estou ansioso 
para ir para as ruas repletas de gente de Londres, ver-me no meio do 
turbilhão da humanidade, compartilhar de sua vida, suas 
transformações, sua morte. Mas, infelizmente, só conheço seu idioma 
através dos livros. Quero aprender a falá-lo com o senhor. 
(Stoker:1983,p.105) 

Outro ponto interessante é sua necessidade de sangue para sobreviver. 

Simbolicamente, o aristocrata é aquele que suga o poder social e econômico dos 

burgueses, vive deles. A burguesia vê os aristocratas falidos como um vampiro, um 

sugador das festas, dos bordéis, dos cafés; enfim do novo laissez-faire que a burguesia 

conquistou para expandir seus domínios. Não é à toa que as mulheres desejadas por 

Drácula são burguesas, virgens e belas, enquanto as prostituas dos becos ou as mocinhas 

operárias do setor fabril são violadas e levadas para seu castelo para lhe servirem como 

escravas sexuais.  

Outro elemento que coloca o Conde Drácula como símbolo da sociedade 

aristocrata decadente dos séculos XVIII e início do XIX é o seu corte na linhagem dos 

Vlads. Drácula não tem primogênito e por isso, não tem herdeiros. A aristocracia 

inglesa ainda possuía título por hereditariedade, mas a diferença entre as classes estava 

muito opaca e os bens a serem transmitidos já não eram tão valiosos quanto antes para 

justificar um filho a quem deixar seus bens. Também não cabe a aristocracia perpetuar a 

ideia de hereditariedade.  

Um conde perdido no meio de uma cidade de plebeus, cujos valores estão agora 

na mais valia e não no requinte da corte, de sua capa preta e vermelha e seu cetro 

servindo de bengala. Muitos elementos ratificam o Conde Drácula como uma crítica à 

aristocracia. Sua coroa de príncipe fica no castelo, na cidade, ele usa uma cartola; o 

medo da luz solar é a metáfora da ameaça social trazida pelo dia, quando todos 

assumem sua função na sociedade industrial. Uma cruz ou uma estaca no coração o 

destroem assim como a religião e o proletariado. Literatura e política são aliadas na 

revanche dos excluídos.  

No segundo enfoque de análise, além da figura amedrontadora e imponente, o 

que temos por trás de sua condição de vampiro é uma condenação à solidão, 

conseqüência da eternidade vista como prêmio por todos os humanos. Privilégio e 

condenação fazem desta personagem um paradigma da modernidade. 

A busca da eternidade é uma angústia para o homem que ainda não sabe o que 

encontrará no outro lado e nem ao menos quando partirá. Entretanto, para o Conde 
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Drácula, essa busca é maldição, não privilégio. Da mesma forma que os gregos 

construíram a sua teogonia em função do movimento, da mutação de naturezas físicas e 

existenciais, o próprio Homero já sabia das mazelas trazidas pela imortalidade. Depois 

de dez anos na ilha intocável de Calipso, onde nem o vento remodela a areia, nem 

derruba folhas secas, porque lá nada envelhece, Odisseu se cansa da banalidade, da 

imutabilidade, da perfeição e prefere partir para o mundo conflituoso dos humanos. 

Hércules também buscou a purificação da alma e a imortalidade através das doze tarefas 

impostas por Eristeu, o que lhe foi extremamente penoso. 

A vida eterna pode aparentar fisicamente uma espécie de poder, ou desejo de 

igualar-se aos deuses, porém há um preço a pagar: a solidão. Os deuses não estão 

solitários porque comandam a vida terrena e têm seus amores e paixões. O homem, por 

sua vez, ao conquistar a imortalidade, está sozinho, fora do plano humano, não comanda 

nem mesmo a história que passa frente a seus olhos.  

Atravessando séculos, o Conde Drácula possui a condição de imunidade e sofre 

por não  envelhecer e nem rejuvenescer, não acompanha a história, não aprende e não 

erra. Drácula é simultaneamente vilão e vítima, impossibilitado de fazer sua história, ele 

não é um ser coletivo que divide os temores do passado e os anseios do futuro. A sua 

maior angústia é estar fadado ao desamor, pois ao possuir o privilégio da imortalidade, 

não lhe cabe amar e, mesmo que isso ocorra, está fatalmente condenado a perder sua 

amada pelas próprias condições impostas pela natureza. Por sua necessidade de sangue, 

teme condenar a  amada à mesma sorte e, por amor, prefere deixá-la. Ele sabe o castigo 

que é ser imortal. Abdicar do amor pela bondade, pela felicidade do ser amado é o que o 

faz ser um Drácula triste, pensativo e perdedor. Já que não pode ter o seu amor 

verdadeiro, renega a vida e, nos bairros pobres e nas prostitutas, realiza o seu lado 

vampiresco,  metade humano, metade morcego, seu instinto de ferir, de defender-se 

como animal que percebe a aproximação do perigo ou aquele que ataca para alimentar-

se e sobreviver. Ele pode não ter o amor, mas o desejo sexual é uma condição 

irrevogável. Os seus dentes afiados são seu membro, o desfalecimento da vítima em 

seus braços é o orgasmo, sua saciedade de sangue é também saciedade sexual. 

A sedução, a valorização do sexo, as várias servas ao seu redor, o gosto pelo 

luxo, tudo vem da impossibilidade de ser um simples homem, de ver nascerem-lhe 

rugas, ter filhos, amigos, amores, pois o amor é experiência, crescimento da alma, 

envelhecimento e fortalecimento do ser; amor não é assunto para os imortais. Por isso é 

mais garantido ter prostitutas  ao seu dispor, é mais garantida a mordida orgásmica e a 
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contaminação dos que não ama, que a conquista amorosa pela palavra e pela ação. 

Talvez seja esta a metáfora da mordida como um ato sexual, não um ato de fome ou de 

ódio. Quando se tem alguém pela imposição do instinto, pela irracionalidade ou pela 

inconsciência não é uma partilha de sentimentos, é vampirisação, a própria paixão é 

uma maneira de ter o outro pela vampirisação, pela posse irrestrita das energias, da 

presença, da entrega total do tempo, do impedimento que o outro construa a sua história. 

Quando me apaixono, impeço que o objeto da paixão faça a sua individualidade, pois eu 

quero ser a individualidade dele. Toda paixão exacerbada é vampirisação.  

A verdadeira desgraça de Drácula é a sua condição essencial para a perpetuação 

do mito. Drácula tem título de nobreza, nunca envelhece, nunca adoece, não é humano. 

É um eterno invejoso dos mortais, a  atemporalidade e universalidade deixam-no 

perdido, sem a mínima referência. Ao passar pela história  e transpassar pelo espaço, 

não possui a referência que o tornaria um ser social e histórico. O tempo deixa de existir 

e o espaço não tem fronteiras, já que ele se adapta a qualquer lugar e época. Por isso 

está em qualquer parte ou em parte alguma; em qualquer século ou em século algum. É 

terrível assistir a todos os movimentos históricos sem poder afirmar sua existência, sem 

poder interferir, sem existir; daí o sono no caixão, o sono da morte durante o dia. 

O famoso Conde é o paradigma do homem eterno que conquistou o que todo 

homem buscou e buscará: o Santo Graal, o fim do arco-íris, o Éden, o creme 

rejuvenescedor, o corte do bisturi. Mas, por não ter direito a um amor na mesma 

condição, sofre e se perde em seu destino, abusa da Ciência, interfere na natureza, perde 

seus valores morais, tudo em função de ser imortal. Ele caminha pelos becos escuros 

dos desvalidos e pelos salões iluminados da burguesia sem uma meta, a não ser a de 

manter-se eterno, atemporal e universal, como um ser vazio de identidade. Nem mesmo 

possui reflexo de imagem no espelho. O Conde Drácula representa a triste metáfora de 

uma sociedade capitalista em busca do ideal de felicidade no consumo, na solidão, na 

impessoalidade. Uma sociedade baseada na limitação de felicidade, de sexualidade, de 

prazer em função da técnica, do trabalho.  

Assim como o conde, a humanidade erra por rejeitar a felicidade transitória e o 

caminho que tem início e fim, por não aceitar a mandala, nascer, viver, morrer, e levar 

para o outro lado tudo o quanto se deu de amor e engrandecimento, o que se aprendeu e 

repassou, o que plantou de bem, para, em seguida, fechar os olhos e partir satisfeito por 

ter a certeza que valeu à pena a participação neste complexo palco da vida.  

   

INSÓLITO, MITOS, LENDAS, CRENÇAS –  Simpósios 1 – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-80-7 



86 
 

Maria Cristina Batalha (org.) 

REFERÊNCIAS: 

HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. Tradução Álvaro Cabral. São 
Paulo: Martins Fontes, 1998. 

STOKER, Bram. Drácula. Trad. Theobaldo de Souza. Porto Alegre: L&PM, 1983. 

   



87 
 

As feiticeiras e suas múltiplas  
representações literárias 

Maria Cristina BATALHA31 

Sabemos a importância, as diferentes implicações simbólicas e as variantes 

múltiplas que assume o mito da feiticeira através da literatura de muitos países no 

Ocidente. A figura da feiticeira traz consigo uma expressiva carga de sexualidade e 

suscita julgamentos ambíguos com relação às suas raízes e aos papéis que lhe foram 

atribuídos ao longo da História. Sua imagem transitou entre a sedução e o horror, entre 

o saber e a magia, entre o poder e a submissão. 

Desde a Bíblia, coube à primeira mulher – Eva – conduzir seu parceiro a provar 

do fruto proibido. Sua desobediência é ao mesmo tempo negação e rebeldia, mas é 

também afirmação da capacidade humana de dizer não. Por seu estatuto de 

ambigüidade, a mulher serve muitas vezes de veículo para a ação do diabo e a ela é 

imputada a responsabilidade do desregramento dos desejos. A identificação da mulher 

como um perigoso agente de Satã percorre uma longa história na civilização ocidental, 

ao longo da qual ela era associada aos mistérios do sexo e aos tabus que sobre ele 

pesavam. São os depoimentos que a História registra sobre os processos contra 

feiticeiras que nos revelam uma parte importante do imaginário coletivo de uma época, 

mesclado aos sonhos e temores de cada indivíduo. Segundo Nubia Hanciau, “sobre a 

feiticeira, a comunidade despejava seus demônios internos, suas angústias, dúvidas e 

incertezas.” (HANCIAU: 2004, p. 113)  

Por outro lado, a feiticeira, assim como a mulher-vampira, inscrita na tradição de 

mulheres fatais responsáveis pela perda do homem, precipitando-o no abismo, é o 

arquétipo da mãe devoradora, mas, ao mesmo tempo em que é aquela que “possui” o 

outro, também oferece seu corpo para receber esse outro. Assim, a mulher é “fatal” para 

o homem, que a imagina insaciável, provocadora do Mal, do prazer funesto e do pecado 

sobre a terra. À mulher foi então atribuída, pela tradição, a capacidade de desviar do 

bom caminho todo homem que se deixa seduzir pelos atrativos falaciosos e demoníacos 
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da cúmplice preferida de Satã. No jogo amoroso, ela é o corpo, o desejo e o impulso 

incontroláveis; ele, a razão vigilante, a espiritualidade elevada e o juiz de sua vontade. 

Da Europa ao Novo Mundo, particularmente dos séculos XIV ao XVIII, o 

discurso em circulação, em vez de reconhecer na mulher o livre-arbítrio, a força e um 

conhecimento próprios, preferiu identificá-la pela sua perfídia, ou, quando detentora de 

poder, como criatura terrível, em oposição à mulher-mãe. Encarnação das trevas e 

instrumento do mal, “a natureza a fez feiticeira”, como dizia Michelet, inimiga da Igreja 

e da elite dominante – logo de toda a coletividade, que interioriza preconceitos, propaga 

superstições e a persegue. Agente da desordem, a ação da feiticeira a situa em esfera 

oposta à esfera da santa, da fada ou da Virgem Maria, figuras maternais, tidas como 

ideais.  

Pensando então na maneira como a literatura se apropria desse mito, usaremos 

como exemplo O diabo enamorado32, de Jacques Cazotte, considerado pela crítica 

especializada como a primeira manifestação da literatura fantástica no Ocidente, gênero 

que tomamos aqui em seu sentido strito. 

O romance O diabo enamorado (1772) conta a história de Alvare às voltas com 

uma encantadora jovem chamada Biondetta, de origem diabólica como ela própria 

revela ao rapaz, logo que aparece a sua frente, na forma da cabeça de um camelo. Esta 

tenta por todos os meios seduzir o rapaz e mantê-lo sob sua influência. Alvare procura 

resistir aos encantos da moça que, contrariando a tradição da literatura maravilhosa que 

enfoca os espíritos elementares como destituídos de alma e de sentimentos, sofre como 

uma simples mortal com a indecisão de Alvare. Instala-se então entre os dois um amor 

ambíguo, contra o qual a mãe do protagonista busca alertá-lo em nome do bom senso e 

da tradição. Depois de inúmeras aventuras em que este consegue fugir da sedução de 

Biondetta, o jovem termina por deixar-se levar pelos encantos da moça. Porém, no 

momento da consumação do amor, esta relembra a Alvare sua verdadeira origem e sua 

figura se transforma novamente em cabeça de camelo, como durante sua primeira 

aparição. Alvare desperta então como de um pesadelo maldito, segue para casa de sua 

mãe, na Espanha, onde o doutor Quebracuernos lhe explica as artimanhas do diabo que 

quase causaram sua perdição, sugerindo que a partir de então o jovem estaria 

amadurecido para viver um amor verdadeiro, sem os riscos dos excessos da 

adolescência.  
                                                            
32 CAZOTTE, Jacques. Le diable amoureux. Préface et notes de MILNER, Max. Paris: Garnier-
Flammarion, 1979. Todas as citações serão referentes a essa edição. 
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Biondetta, encarnação do diabo, é assim aquela que vem para “dividir”, 

conforme nos informa a etimologia de diaballein que significa “divisão” (FABRE: 

1992), o que deveria estar em harmonia no homem, ou seja, as duas partes de que é 

composto: um corpo e uma alma. Em um século em que a vontade de saber se estende 

por todos os campos – consciente ou inconsciente, manifesto ou implícito – o desejo 

erótico transforma-se em um terreno privilegiado para a exploração científica, sobretudo 

quando este ocupa um papel fundamental no processo de educação e de 

amadurecimento do homem. 

A dupla freudiana Eros e Tanatos presente na obra de Cazotte, problematizada e 

relativizada pela perspectiva do fantástico presente nesse romance, vale como uma 

forma de escapar à censura, pois, como lembra Jean Fabre, o terrível poder de Eros não 

investe “contra”, mas encontra sua razão de ser no “âmago mesmo” da mentalidade 

puritana, que vai gerar este processo de erotização fantástica, já que no mecanismo do 

erotismo, abriga-se uma zona de impulsos que escapam à consciência e, por isso 

mesmo, provocam medo e fascinação.  (FABRE: 1992, p. 231) É este Eros destruidor 

que surge como representante dos poderes mágicos, capazes de devorar a razão e o 

livre-arbítrio. 

No combate entre uma religiosidade “popular”, segundo as palavras de Jacques 

Le Goff, e a religião institucionalizada que orientava-se pela “recusa do prazer”, as 

práticas de magias ritualísticas foram marginalizadas pela Igreja e sobre a mulher 

feiticeira, presença efetiva do Mal, recaiu o ônus do perigo da danação da alma pela 

degradação do corpo.  

Para Georges Bataille33, o erotismo é uma afirmação da vida que se estende até a 

morte. Ele expressa a busca de continuidade presente na morte através da atividade 

sexual ligada à reprodução, vivida por dois seres “descontínuos” que experimentam a 

vertigem do abismo que existe entre eles. Este abismo representa, em certo sentido, a 

morte - por isso a expressão “a pequena morte” para designar o orgasmo -, suscitando 

ao mesmo tempo horror e fascinação. A reprodução significa separação e distinção entre 

o sujeito individual e o sujeito reproduzido, ao passo que o erotismo, por sua intimidade 

com a morte, devolve ao sujeito sua soberania ilimitada e apaga qualquer limite, pois 

introduz a ambivalência no jogo das distinções.  

                                                            
33 BATAILLE, Georges. L’Erotisme .Paris: Union Générale d’Éditions, s/d. Col. Le Monde en 10-18. 
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Se o erotismo se vincula aos limites da possibilidade de um lado, e se ele ignora 

valores, códigos e discursos, de outro, ele impede que se desenvolva uma teoria 

humanista da sexualidade. Não há, nesta perspectiva, a possibilidade de uma 

sexualidade positiva e pacífica, ao contrário, o erotismo desencadeia uma violência 

desregrada e um desequilíbrio naquele que o experimenta. Ao erotismo concebido como 

ponto de coincidência entre a vida e a morte, segundo Bataille, a religião cristã substitui 

uma sexualidade circunscrita à reprodução da vida, domesticando assim a sexualidade, 

ao desviar a violência que lhe é inerente. Então, a evolução do erotismo é paralela à 

evolução da impureza: a assimilação do Mal acompanha o desconhecimento de seu 

caráter sagrado. E o Mal não é a transgressão em si, mas a transgressão condenada, ou 

seja, o Mal é o pecado, configurado na imagem do demônio, agente do Mal por 

excelência. 

No erotismo está em jogo a dissolução das formas de vida social e a 

regularidade, que fundam a ordem descontínua de individualidades que somos todos 

nós. O erotismo é então o desequilíbrio através do qual o ser se coloca em questão de 

modo consciente. Parece-nos então que é a figura ambígua de Biondetta, com sua 

capacidade de metamorfose e a ambigüidade de sua natureza sobrenatural atuando por 

métodos persuasivos bastante “naturais”, que permite a Alvare especular sobre seu 

desejo e compreender a relação entre o proibido e o permitido, presentes no erotismo. 

Biondetta encontra na sexualidade uma fonte primitiva de alegria e vitalidade, 

fazendo da liberdade erótica uma forma de expressão. Ora, a sexualidade, de acordo 

com Bataille (1967), funciona como um reduto de reservas energéticas excedentes, 

indispensáveis para o cumprimento das leis da existência. Portanto, se por um lado ela 

contribui para o equilíbrio da sociedade, por outro, coloca em risco esta mesma 

sociedade. Daí a necessidade de ordenar-lhe os impulsos por intermédio de uma ordem 

puritana, que tenta intervir exatamente no campo em que o imaginário do ser humano 

exerce suas fantasias com liberdade absoluta. É na tentativa de disciplinar os 

comportamentos sexuais dos indivíduos que a sociedade cria seus códigos de tabus; a 

infração a eles torna-se então inaceitável e se reveste de forte carga contestatória. Por 

essa razão, “queimar a feiticeira significa exterminar a parte da natureza selvagem que 

freia o desenvolvimento social” (OUELETTE-MICHALSKA: 1990, p. 222), e 

Biondetta, sílfide “sem pai nem mãe”, tampouco poderia contribuir para uma 

“reprodução disciplinada”. 
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Assim, exceder-se significa perder o controle e o domínio consciente de si 

mesmo, e existir apenas pelo corpo, que se esgota e se consome sem reservas, em pura 

perda, impedindo o acesso da razão e do conhecimento. Esse ponto limite é o instante 

da transgressão, gesto gratuito e inútil, esvaziado de qualquer função ou sentido. A 

transgressão, livre do pensamento e da medida, abre-se para um gasto a fundo perdido e 

para o luxo, que estão no pólo oposto ao do trabalho e da economia, requeridos pelo 

pensamento. (BATAILLE: 1967, p. 203-4) 

No Diabo enamorado, romance de formação característico do século XVIII, o 

homem se transforma em palco de uma luta mais ampla entre as forças do Bem e as 

forças do Mal. Como vimos, aprisionado por uma concepção cristã, o sexo é uma fonte 

de pecado e está na origem de todas as culpas, devendo ser regulado por instâncias 

legitimadoras e mecanismos de controle que asseguram a “boa” e a “saudável” 

educação do homem. No combate travado no interior do próprio indivíduo, Satã, apesar 

de seu imenso poder, só poderá triunfar se conseguir o abandono completo da alma 

humana, cuja liberdade é, no entanto, capaz de se opor às suas artimanhas. Essa 

polaridade é emblematizada no Diabo enamorado por, de um lado, Biondetta, que 

representa a agitação e o desregramento dos sentidos, de outro, pela mãe de Alvare – 

Doña Mencia – que expressa a ordem, a continuidade da tradição e a manutenção de 

uma certa organização social. Biondetta aponta para a possibilidade de realização do 

desejo amoroso completamente isento das limitações impostas pela censura, porém, 

como subjaz ao texto sua origem diabólica, há, nO Diabo enamorado, o jogo ambíguo 

entre a moral repressora imposta aos jovens amantes e a crença no poder ilimitado de 

seres infernais que escapam à fragilidade da condição humana, promovendo um 

repensar dos valores estabelecidos e a relativização dos campos do sagrado e do 

profano. 

Ao longo dos tempos, a resistência ao poder soube tomar emprestado formas 

diversas: revolta, ação direta, desobediência, inação, estratégias locais de contra-poder. 

Protegidas por temores seculares e pelo mistério que as envolve, o mito das feiticeiras – 

figuras situadas entre o profano e o sagrado - resiste ao tempo e continua a seduzir, seja 

pelo seu valor simbólico, seja pela capacidade de resistência que elas encarnam. 

Julgamos assim que, pelo espaço da liberdade que ela introduz e a força do contra-poder 

que ela pode instalar, a figura feminina da feiticeira inverte a tradição e relativiza a 

dicotomia entre sagrado e profano. Sua presença permite celebrar características 

femininas desvalorizadas pela sociedade e denunciar a opressão e a injustiça presentes 
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em um mundo dominado pelo masculino, antevendo novas possibilidades nas relações 

humanas. Como sugere Catherine Clément, “a sociedade rege de acordo com o princípio 

masculino puro, enquanto o sagrado resiste de acordo com o princípio feminino puro. 

Resistir seria a palavra que convém ao sagrado”. (CLÉMENT & KRISTEVA: 2001, p. 

69) 

A presença do “diabo” (Biondetta) – figura emblemática que reúne o desejo 

obscuro de perversão e, ao mesmo tempo, a punição – nos mostra que esta narrativa 

expõe a fissura entre uma atitude racionalista e uma atitude religiosa, com raízes 

profundas, não apenas culturais, mas também na própria psicologia humana, ou seja, na 

dupla essência do mundo: o Bem e o Mal.   
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A figura do feiticeiro (ou mais comumente da feiticeira) na literatura tem sido há 

várias gerações alvo e pretexto para muitas especulações. É sabido que à mulher, 

especialmente, foi conferido o estigma de feiticeira durante a Idade Média. Através dos 

tempos, o sexo feminino sofreu um processo de diabolização pela Igreja e pelos juízes 

leigos, oscilando entre a atração, a admiração e o fascínio que exercia sobre os homens 

e a repulsão, o medo e a hostilidade a que a mulher era submetida pela sociedade. 

Na literatura contemporânea, a presença desse ser com poderes sobrenaturais 

constitui um resgate de crenças e mitos inconscientes, que se atualizam nas narrativas, 

isentas do teor preconceituoso ou herético atribuído no passado. A exemplo de 

Guimarães Rosa, Saramago ou Mia Couto, essas figuras entrelaçam-se à matéria 

narrada, como parte da realidade ficcional, e sua função não é gratuita. 

Como sabemos, a famosa “metafísica” de Guimarães Rosa, muito citada e 

poucas vezes aprofundada, teve alguns estudos importantes, dos quais ressalto O bruxo 

da linguagem no Grande Sertão, de Consuelo Albergaria, datado de 1976. Conceituando 

a visão religiosa de Rosa a partir do que ele mesmo chamou de “metafísica”, em vários 

momentos de sua entrevista a Günter Lorenz, a autora afirma que “a “metafísica” de que 

fala Rosa se afasta das noções que têm a ver com o “conhecimento do ser enquanto ser”, 

de que trata Aristóteles.” Essa concepção permanece aquém da compreensão oriental 

para o termo metafísica: “A metafísica “oriental” ultrapassa o domínio do natural e, 

portanto, não pode ser definida como ciência; engloba em si o nível do sobrenatural, 

reservando-se uma parcela do inexprimível”. (ALBERGARIA, 1976, p.23-24) 

Benedito Nunes, em prefácio a essa obra, compara o recurso da criação de 

personagens e situações no plano da simbologia mística à “anamorfose”, “com que 

pintores do Renascimento, como Holbein, inscreveram nos retratos que produziram 

figuras ocultas, estranhas ao objeto da representação, e só perceptíveis ou decifráveis 

quando se as olham de determinado ângulo, refletidas num espelho.” (ALBERGARIA, 

1976, p.17)  
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De fato, figuras ocultas, elementos estranhos, não faltam nas narrativas de Rosa. 

São várias as representações que compõem o universo rosiano, não só em Grande 

Sertão: Veredas, mas também disseminadas na totalidade da obra, reiterando a visão 

místico-religiosa do autor. Centro-me aqui na figura de Joana Xaviel, uma espécie de 

feiticeira, presente em Uma estória de amor, uma das novelas de Corpo de Baile.  

Essa personagem, assim como outras concepções femininas de Corpo de Baile, é 

dotada de um brilho especial que a coloca numa dimensão mítica. Sua presença na 

narrativa funciona como um elemento essencial nas decisões existenciais do 

protagonista Manuelzão. Este vive um conflito por amar secretamente a esposa de seu 

filho, Leonísia, sabendo-se guardião do espaço familiar e impossibilitado de transgredir 

as regras. Dessa forma, Joana Xaviel, contadora de estórias, invade a intimidade de 

Manuelzão e mistura-se à sua insônia, sugerindo a correspondência entre as estórias 

contadas por ela e o dilema do protagonista. 

Configurada como mulher feia, “uma chapadeira percebida feiosa” , a 

personagem transforma-se no ato de contar estórias, adquirindo o brilho inexistente em 

sua vida mendiga: 

Joana Xaviel fogueava um entusiasmo. Uma valia, que ninguém 
governava, tomava conta dela, às tantas [...] Joana Xaviel virava outra. 
No clarão da lamparina, tinha hora em que ela estava vestida de ricos 
trajes, a cara demudava, desatava os traços, antecipava as belezas, 
ficava semblante. Homem de distraía, aviado, do abarcável vulto dela 
aquela: que era uma capiosa barranqueira, grossa roxa, demão um 
ressalto de papo no pescoço, mulher praceada nos quarenta, às todas 
unhas, sem trato. Mas que ardia ardor se fazia. Os olhos tiravam mais, 
sortiam sujos brilhos, enviavam. (ROSA, 1977, p.130) 

A transformação de Joana Xaviel, reiterada noutros trechos, revela o poder da 

palavra e a densidade do ritual que “gerava torto encanto. A gente se arreitava, concebia 

calor de se ir com ela, de se abraçar”. (ROSA, 1977, p.135) 

Ana Maria Machado observa que “Xaviel indica que é nas estórias contadas que 

está a chave, ou uma das chaves, já que não existe uma chave única para um único 

sentido”. (MACHADO, 1976, p.168) 

Entretanto, a personagem conta estórias que não se fecham. Seduzem as pessoas, 

mas deixam-lhes um enigma por desvendar: 

Todos que ouviam estranhavam muito: estória desigual das outras, 
danada de diversa. Mas essa estória estava errada, não era toda! Ah, 
ela tinha de ter outra parte – faltava a segunda parte? (ROSA, 1977, 
p.134) 
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Em se tratando de Guimarães Rosa, é possível fazer a leitura da chave, sugerida 

pelo nome “Xaviel”, como uma alusão à dupla polaridade aberto/fechado que 

corresponde, segundo à terminologia hermética, aos “Grandes” ou aos “Pequenos 

Mistérios” das práticas religiosas iniciáticas. (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1987, 

p.111). Assim como nas estórias de Joana Xaviel, também a Chave, como símbolo do 

mistério, participa do enigma a resolver, das etapas que conduzem à iluminação e à 

descoberta. No plano simbólico, possuir a chave significa ser iniciado, ter acesso á 

morada espiritual. Somente Joana Xaviel, pelo poder da palavra, tem acesso aos 

mistérios; o final da estória é o enigma a desvendar: “A Joana Xaviel dizia que não, que 

assim era que sabia, não havia doutra maneira. Mentira dela? A ver que sabia o resto, 

mas se esquecendo, escondendo.” (ROSA, 1977, p.134) 

Assim, as estórias narradas pela personagem-feiticeira, que possuem “amarugem 

e docice”, evocam o amor de Manuelzão por Leonísia, mesclando-se com os 

pensamentos insones do protagonista, em seu noturno conflito. O príncipe que se 

apaixona por outro guerreiro, na primeira estória, revelando um amor impossível; ou a 

estória do vaqueiro muito pobre, que recebe a missão de tomar conta da fazenda e da 

vaca de estimação do rico fazendeiro, terminando por matá-la para satisfazer os desejos 

da esposa, são relatos que fazem parte dos dilemas que povoam os pensamentos 

conflitados de Manuelzão, sugerindo a correspondência entre as estórias e o drama 

existencial da personagem. 

Em seu dom de exercer o domínio através da oralidade, a feiticeira revela a força 

da palavra, ao mesmo tempo em que remete para o mito, já que na concepção de Mircea 

Eliade, “o mito conta uma estória sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no 

tempo primordial, o tempo fabuloso do “princípio” (ELIADE, 1972, p.113). As estórias 

de Joana Xaviel, relatando condutas e atividades profanas do homem, evidenciam 

façanhas de entes sobrenaturais que lhes servem de modelo.  

As alusões ao mito não cessam aí, muitas outras semelhanças entre as estórias 

contadas por Joana Xaviel e os relatos míticos se observam ao longo da novela. É 

interessante sublinhar que, como ocorre com o elemento mítico sagrado, Joana Xaviel 

conta suas estórias à noite, em um dia de festa - a fundação da capela de Samarra -  

“desde o alumeio da lamparina”, quando as pessoas já se preparam para dormir. São 

elementos de magia, narrados “na cozinha, antes de se ir dormir, por uma mulher.” E, 

segundo Eliade: “Enquanto as ‘histórias falsas’ podem ser contadas em qualquer parte e 

a qualquer momento, os mitos não devem ser recitados senão durante um lapso de 
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tempo sagrado (geralmente durante o outono ou o inverno, e somente à noite)” 

(ELIADE, 1972, p.114, grifos meus) 

O caráter da repetição do mito evidencia-se na oralidade que as estórias, como 

relatos, revelam, passando de boca em boca. A veracidade do narrado fica por conta da 

crença no mito. O que importa é o momento, o ritual que reatualiza o mito, abolindo o 

tempo cronológico. É o que diz o narrador: “Mas, ainda que não se achasse mais a outra 

parte, a gente podia, carecia de nela acreditar, mesmo assim sem ouvir, sem ver, sem 

saber. Só essa parte é que era importante.” (ROSA, 1977, p.134) 

Assim, a figura da feiticeira nas narrativas rosianas está ligada diretamente às 

tradições orais e às crenças culturais, daí a importância da reatualização do mito. Na 

concepção de Guimarães Rosa, ao se atualizar, o mito resgata a narração primordial 

através dos contadores de estórias, bem como através de outros elementos mágicos. 

Nesse sentido, ao causar certo espanto e apreensão pelos seus relatos e ao se transformar 

fisicamente, no ato de contar estórias, a personagem Joana Xaviel é vista como feiticeira 

no universo da narrativa. 

Se a crença  no sobrenatural, na obra de Guimarães Rosa, está ligada a uma 

visão religiosa, na obra de Saramago, a escolha de Blimunda para representar a figura 

da feiticeira não parte de uma afirmação de que haveria alguma crença do sobrenatural 

por parte do autor. Muito pelo contrário, faz-se essa escolha de maneira consciente de 

que Saramago reafirma, a cada gesto, a cada palavra, sua posição anti-religiosa, mesmo 

sabendo que, como ele mesmo assinala em entrevista, não possa dizer-se “ateu”, já que 

“o ateu autêntico seria alguém que vivesse numa sociedade onde nunca tivesse existido 

uma ideia de Deus” (ARIAS,2000, p.98).   

Num dos trabalhos em que já fiz a aproximação entre os dois autores, eu afirmo 

que: 

O homem tanto em Rosa como em Saramago é visto como 
temporário, passageiro, em sua viagem pela terra. Nesse sentido, sua 
responsabilidade como ser ético é a mesma nos dois autores, o que os 
diferencia é apenas a concepção limítrofe entre vida e morte, atribuída 
pela convicção de cada um dos autores: a esperança de uma felicidade 
eterna, conquistada por seu crescimento existencial (Rosa) ou a 
própria consciência de seus atos, diante da qual, e apenas nela, o 
homem se expõe e se indaga (Saramago)”. (FONTES, 2006) 

Blimunda, presente em Memorial do Convento, possui um dom especial, que é o 

de enxergar dentro das pessoas. Reiterando a visão de mundo de Saramago, esse 

elemento insólito revela não um dom sobrenatural, mas, metaforicamente, alude ao 
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poder terreno e natural do homem. Blimunda manipula as vontades dos homens, a partir 

de seu dom de enxergar essas vontades. Entretanto, embora eu a situe no plano da 

feitiçaria, é a própria personagem que se incumbe de desmanchar esse tratamento que a 

igualaria a um ser concebido a partir de crenças no sobrenatural. Quando ela afirma: “O 

meu dom não é heresia, nem feitiçaria, os meus olhos são naturais. (...) eu só vejo o que 

está no mundo, não vejo o que é fora dele, céu ou inferno, não digo rezas, não faço 

passes de mãos, só vejo (...)” (SARAMAGO, 1997, p.75), certamente, reafirma a 

oposição entre o natural e o sobrenatural.  

Ao enxergar dentro das pessoas e captar-lhes as vontades, Blimunda pode 

realizar o sonho de voar, metáfora da condição humana de ampliar a liberdade pela luta 

coletiva e pela obstinação em realizar seus sonhos. Se Blimunda não é uma feiticeira, 

nascida da pena do autor como parte de sua crença, ela o é na urdidura romanesca, já 

que, por ser considerada “feiticeira”, teme a Inquisição, e, como o Padre Bartolomeu de 

Gusmão, o inventor da Passarola, esconde seu dom para não ser, como a mãe, queimada 

na fogueira. 

Nas palavras de Blimunda, “o que a pele esconde nunca é bom de ver-se” 

(SARAMAGO, 1997, p.76). Saramago aponta para a fraqueza humana que se expõe aos 

olhos de Blimunda. Mas, note-se, a personagem só enxerga dentro das pessoas quando 

está em jejum, como se, sem o alimento, terreno e profano, ela se tornasse mais sensível 

aos sentimentos e vontades dos homens. Em outras palavras, é como se em jejum, ela 

atingisse um estágio original de pureza, que os demais já perderam, o que lhe permite se 

indignar ainda e, ao mesmo tempo, expor a cegueira humana.  

Assim como Joana Xaviel, Blimunda é também um ser dotado de brilho e de 

magia. A crença nos poderes sobrenaturais perpassa a cultura que agrega a população 

interiorana do sertão rosiano, incluindo-se aí a própria Joana Xaviel. A diferença 

marcante entre esta e a personagem de Saramago é que enquanto Joana Xaviel se 

investe desses poderes, assumindo-os e transformando-se no momento em que é 

possuidora do dom de relatar estórias, como um feitiço, Blimunda não só questiona seu 

próprio dom, como também como um alter ego do narrador, juntamente com Baltasar, 

seu companheiro, entrega-se ao desânimo de enxergar um mundo em que não há lugar 

para os sonhos, porque as vontades dos homens estão fechadas, reprimidas: “Às vezes 

penso que devíamos abrir as esferas, e deixá-las ir [as vontades] (...) Continuam a 

parecer-se com nuvens fechadas, São nuvens fechadas.” (SARAMAGO, 1997, p. 262) 
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A ironia de Saramago expõe todo o tempo as contradições que compõem um 

mundo povoado de crenças religiosas, no qual a ciência, aqui representada pela máquina 

voadora, a Passarola, não tem vez, não só pelos desmandos da Inquisição, como 

também pela fé cega que escurece a mente dos homens. É assim, que em dado 

momento, o narrador constata que 

Vivemos num tempo que qualquer freira, como a mais natural coisa 
do mundo, encontra no claustro o Menino Jesus ou no coro um anjo 
tocando harpa, e, se está fechada em sua cela, onde, por causa do 
segredo, são mais corporais as manifestações, atormentam-na diabos 
sacudindo-lhe a cama, e assim lhe abalando os membros, (...) e em 
tudo se acredita, porém, não pode Baltasar Mateus, o Sete-Sóis, dizer, 
Eu voei de Lisboa ao Monte Juno, tomá-lo-iam por doido, e vá com 
muita sorte, por pouco não se inquietaria o Santo Ofício, é o que por aí 
não falta, loucos varridos em terra que a loucura varreu. 
(SARAMAGO, 1997, p.201) 

É com a mesma ironia que o narrador relata a partir dos próprios familiares de 

Blimunda e Baltasar o “maravilhoso caso da passagem do Espírito Santo por cima da 

vila”, referindo-se ao inusitado voo da Passarola, que foi visto por poucos, mas os que 

viram preferiram acreditar na passagem do Espírito Santo: “Disseram-no os frades para 

quem os quis ouvir, e tanto foi o Espírito Santo que se fez a procissão de graças.” 

(SARAMAGO, 1997, p.202) 

No final do romance, Blimunda perambulou durante nove anos na obstinada 

procura por Baltasar, que, sem que ela soubesse, desaparecera num último e inevitável 

voo da Passarola. Ao passar por percalços e insólitas situações das quais tinha que se 

defender, a personagem causava espanto, admiração e desassossego por onde andava à 

procura de seu homem. Entretanto, para não ser considerada uma vidente ou feiticeira 

ou louca, Blimunda era obrigada a dissimular sobre seu dom involuntário. Cansada 

fisicamente de peregrinar, evitava entrar em igreja para descansar quando houvesse 

gente. Saía logo quando indagada, alegando que entrara apenas para descansar, aquela 

não era sua casa: 

Os padres que ouviam falar dela mandavam-lhe recados para que 
viesse à confissão, curiosos de saber que mistérios se ocultavam 
naquela romeira e peregrina, que segredos se escondiam no rosto 
impenetrável, nos olhos parados, cujas pálpebras raramente batiam, e 
que a certas horas e certa luz pareciam lagos onde flutuavam sombras 
de nuvens, as sombras que dentro passavam, não as comuns do ar. 
(SARAMAGO, 1997, p.344) 
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Respondia-lhes Blimunda que só se confessaria quando se sentisse pecadora, 

deixando-os escandalizados. Em outros momentos vivia situações graves, quando sua 

estranha presença era incompreendida a ponto de ser apedrejada. Foi num desses 

momentos que, após ter sido expulsa de uma aldeia em que imperava a sede devido à 

secura das fontes, Blimunda usou seu dom para enxergar sob a terra a presença de um 

veio d’água pura. Por esse motivo, foi transformada de feiticeira em santa, recebendo o 

nome de “Olhos-de-Água. (SARAMAGO, 1997, p. 345) 

A concepção de Blimunda, carreada do “dom” de enxergar dentro de coisas e de 

pessoas, funciona como uma metáfora para o óbvio de uma situação natural. Por onde 

passa, Blimunda causa espanto, inveja, cobiça, desejo, admiração, ódio, rancor, medo. 

Enfim, mexe com os sentimentos mais humanos e traz o leitor ao questionamento.  Seu 

“dom” nada mais é que uma característica do ser humano que se perdeu com o processo 

civilizatório. O que as pessoas não podem ver, porque perderam a capacidade de 

enxergar - assim como na grande alegoria de Ensaio sobre a cegueira - é o óbvio. Falta-

lhes a vontade. 

Os homens estão tomados pela indiferença, é preciso que se despojem dos 

supérfluos e busquem sua essência mais pura, sem preconceitos, para que possam 

também possuir o dom de Blimunda. O alimento da personagem, que lhe interrompe 

temporariamente o dom, corresponde de maneira metafórica ao processo de alienação 

cultural que, inadvertidamente, domina a sociedade, por anos e anos de civilização. 

Buscar as vontades dos homens para com elas fazer voar a Passarola é a missão 

da “feiticeira” Blimunda. Entretanto, essa missão nada tem de sobrenatural. A filosofia 

de Saramago não comporta transcendências, tudo pertence à terra e é aqui que deve ser 

resolvido. Tanto é que no final, quando finalmente Blimunda reencontra Baltazar, já 

ardendo na fogueira da Inquisição, é nele que ela busca força para continuar a viver, na 

vontade presente no seu corpo: “Então Blimunda disse, Vem. Desprendeu-se a vontade 

de Baltasar Sete-Sóis, mas não subiu para as estrelas, se à terra pertencia e a Blimunda.” 

(SARAMAGO, 1997, p. 347) 

Assim como Guimarães Rosa, também Mia Couto põe na oralidade a força de 

sua criação. Em Terra sonâmbula, as principais personagens do romance são seres 

errantes que, em sua viagem, encontram abrigo num ônibus incendiado à beira da 

estrada. É na mala achada ao lado do ônibus que se encontram as estórias que compõem 

os cadernos de Kindzu, os quais, transformados na leitura oral de Muidinga, vão 

encantar as duas personagens e criar o clima onírico presente em toda a narrativa.  
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As autoras de Mia Couto: espaços ficcionais afirmam:  

Reitera o escritor que, segundo a tradição, os contadores têm formas 
de abertura e fechamento dos rituais de contação. As estórias estariam 
numa caixa, num outro espaço, de onde só poderiam ser retiradas e 
socializadas por alguém que soubesse cumprir tais rituais. Uma vez 
partilhadas, as estórias teriam que voltar para o lugar de origem, a 
caixa pertencente ao primeiro homem e à primeira mulher. Quando 
não se fecha uma estória, a multidão fica contaminada pela doença de 
sonhar. (FONSECA/CURY, 2008, p.17) 

Em Terra sonâmbula, a narrativa se passa em Moçambique pós-independência, 

durante a guerra civil que devastou a ex-colônia, mergulhando a população no medo e 

no desassossego. Alternando os capítulos com os “cadernos de Kindzu” encontrados na 

mala, a narrativa propõe dois tempos diferentes: o tempo cronológico da ação das 

personagens Muidinga e Tuahir e o tempo mítico que se circunscreve nos cadernos de 

Kindzu. Assim, esses relatos se tornam a razão de viver das duas personagens, 

especialmente de Muidinga, que ao mergulhar nas misteriosas folhas se indaga todo o 

tempo quem seria o autor dos escritos. Cabe a essa personagem socializar as estórias, 

passando-as oralmente ao “tio” Tuahir, que delas se embebe como um ritual de sonhos.  

A terra sonâmbula faz parte dos dois momentos, porque a matéria mítica, repleta 

de crenças africanas ancestrais, está presente no inconsciente das personagens que leem 

os cadernos. É a mesma terra, marcada pelas guerras e desmandos, assolada pelo medo 

e por fantasmas do passado que não encontra descanso. Foi-lhe negado o direito ao 

sono. Assim, os doze capítulos do romance, entremeados com os doze cadernos que 

constituem a viagem de Kindzu, revelam a cultura tradicional de Moçambique, bem 

como as consequências das guerras pela independência e os conflitos civis que 

castigaram a terra por anos e anos.  

A figura do feiticeiro, ao final do livro, emergindo das narrativas dos misteriosos 

cadernos, já não causa estranhamento, uma vez que faz parte dos elementos insólitos 

que impregnam o viés onírico do romance. A atmosfera que cerca a aparição e a fala do 

bruxo reveste-se de grandeza, como que se preparando para a possível transformação 

que suas proféticas palavras anunciam: 

Aquela parecia a primeira madrugada do mundo. A luz se espantava 
de sua própria estréia, experimentando sua grandeza ao iluminar as 
mais pequenas coisas. As cores, de tanto serem novas, se cambiavam 
incessantemente. (COUTO, 2007, p.200) 
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Assim, o narrador descreve a chegada do feiticeiro, seguido de um enorme grupo 

de pessoas, pobres e esfarrapadas, que pareciam se alimentar das “pegadas do seu guia”:  

À frente seguia o feiticeiro da minha aldeia. Envergava uma 
sarapilheira encardida, cujos farrapos poeiravam pelo chão. O 
adivinho olhou a terra, como se dele dependesse o destino do 
universo. Pesava nos seus olhos a gravíssima decisão de criar um 
outro dia.( COUTO, 2007, p.200) (grifo meu) 

Embora na concepção dessa personagem não figure a transformação  física 

presente em Joana Xaviel, cujos andrajos se tornaram ricos trajes, observa-se a 

imponência do bruxo pela fala. Assim como na personagem de Rosa, é o dom da 

palavra que lhe confere o brilho, através das profecias que anuncia, ao erguer o seu 

cajado.  

Seu discurso escatológico não poupa nenhum dos presentes: “- Chorais pelos 

dias de hoje? Pois saibam que os dias que virão serão ainda piores.” (COUTO, 2007, 

p.201) 

A configuração do feiticeiro no romance revela a estratégia do autor para criticar 

a guerra civil que se instaura em Moçambique pós-independente. É a partir dos mitos, 

crenças e superstições presentes no imaginário do povo que Mia Couto se apropria do 

elemento sobrenatural e se aproxima de rituais semelhantes aos das narrativas de 

Guimarães Rosa. O próprio autor, em entrevista, sem negar uma possível influência 

rosiana em sua obra, afirma  que “o maravilhoso é uma coisa que está completamente 

presente na realidade moçambicana, a fronteira entre aquilo que nós podemos dizer que 

é o fantástico e a realidade está toda reformulada lá.” 34 

A fala do feiticeiro é, portanto, apenas mais um elemento insólito dentre as 

várias representações do maravilhoso presentes nas narrativas miacoutianas. Criticando 

a guerra civil, ele diz noutro trecho de seu longo discurso à multidão de seguidores: 

Vós vos convertêsteis em bichos, sem família, sem nação. Porque esta 
guerra não  foi feita para vos tirar do país mas para tirar o país de 
dentro de vós. Agora, a arma é a vossa única alma. Roubaram-vos 
tanto que nem sequer os sonhos são vossos, nada de vossa terra vos 
pertence, e até o céu e o mar serão propriedade de estranhos.(COUTO, 
2007,p.201) (Texto originalmente em itálico) 

O longo discurso escatológico intensifica-se profeticamente, assinalando o 

retorno ao caos original, através do intenso sofrimento e destruição a que estariam todos 
                                                            

34 Entrevista encontrada em “Mia Couto revisitado” por Elisa Andrade Buzzo, no site 
www.digestivocultural.com, p.6 
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predestinados, como castigo necessário à passagem para o Cosmos, ou seja para o 

nascimento de uma nova era. Assim como nas narrativas rosianas em que há uma 

constante alusão ao mito cosmogônico, o feiticeiro anuncia o novo tempo:   

No final, porém, restará uma manhã como esta, cheia de luz nova e se 
escutará uma voz longínqua como se fosse uma memória de antes de 
sermos gente. (...). Tudo isso se fará se formos capazes de nos 
despirmos deste tempo que nos fez animais. Aceitemos morrer como 
gente que já não somos. Deixai que morra o animal em que esta guerra 
nos converteu. (COUTO, 2007, p.201-2) (Texto originalmente em 
itálico) 

O que se segue a esse discurso extasiado seria verdadeiramente um feitiço. 

Palavras surgem incompreensíveis para a multidão, até sua voz se calar. O que acontece, 

então - a transformação da população em bichos, com penas, bicos, garras, escamas, 

caudas e cristas, antecedida de convulsões, gritos, espasmos, babas e espumas -  

representa a volta ao caos simbólico na narrativa. A fala, o último vestígio de gente, se 

perde aos poucos. Todos se metarmofoseiam em  bichos que se embrenham pelos 

matos. 

Não há como não lembrar aqui, não só do dom de Blimunda, cuja pureza 

primordial (propiciada pelo jejum) a faz enxergar o que os demais não enxergam, como 

também da grande alegoria saramaguiana de O ensaio sobre a cegueira. Nesse romance, 

acometida da cegueira branca, a população passa por um processo doloroso, perdendo 

gradativamente sua dignidade, e aproximando-se do comportamento de bichos, na luta 

pela sobrevivência. Esse retorno simbólico ao caos primitivo representa também, como 

em Terra sonâmbula,  a passagem necessária para o renascimento de uma nova era, em 

que as pessoas se tornam seres humanos melhores.  

A atuação do feiticeiro em Terra sonâmbula, seguida dos últimos 

acontecimentos, faz parte da última narrativa dos cadernos de Kindzu, que a apresenta 

“por entre as brumas do sonhado”, como ele mesmo diz. O que se segue é a 

correspondência desses cadernos com a própria vida de Muidinga, como um 

aprendizado, e com a própria terra, na bela imagem final em que as folhas dos escritos 

se espalham pela estrada e as letras, convertendo-se em grãos de areia, “se vão 

transformando em páginas de terra”. 
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Algumas figurações de adivinhos e feiticeiras na 
obra de Pepetela e Mia Couto 

Robson DUTRA 
Unigranrio 

Relatos mitológicos das mais variadas culturas invariavelmente apresentam 

diversas referências a personagens cuja função principal é revelar ao homem a vontade 

de suas divindades, bem como o que o destino lhes reserva. Se voltarmos nossos olhos 

ao berço da civilização ocidental, ou seja, à Grécia veremos com grande interesse que os 

gregos, por exemplo, nutriam pelo futuro aumentava na medida em que as 

circunstâncias adquiriam um caráter adverso. Dessa maneira, era no decorrer dos 

períodos de crises, fossem as de caráter pessoal, familiar ou social, que a consulta aos 

mensageiros divinos aumentava.  

Oráculos, pitonisas, sacerdotes, adivinhos são alguns dos elementos que 

integram seu universo. Desse modo, muito mais do que simples palavras, e, sobretudo, 

na posição de porta-vozes dos deuses, essas personagens expressavam a fé do homem 

numa instância superior a sua e nas possibilidades de relações recíprocas com este 

poder. Conhecedores do bem, do mal e de conhecimentos interditados ao homem, eles 

comparecem com a função de aclarar pontos obscuros, muitas vezes a respeito das 

próprias divindades, como no caso de Tirésias, o adivinho cego, que, por ter vivido os 

dois sexos, foi chamado para decidir a questão levantada por Zeus e Hera acerca do 

prazer sexual. 

Uma das razões para sua cegueira é explicada pelo fato de, certa ocasião, ao 

escalar o monte Citerão, ver duas serpentes copulando. Além de separá-las, Tirésias 

matou a fêmea, transformando-se, imediatamente, em mulher. Sete anos depois, ao 

passar pelo mesmo lugar, o adivinho viu novamente duas serpentes copulando e 

procedeu da mesma forma, só que, em vez de matar a fêmea, eliminou o macho, 

recuperando o sexo masculino. Foi, desse modo, essa ambivalência que fez com que a 

ira de Hera se voltasse contra Tirésias ao perder a aposta feita com o marido sobre o 

prazer sexual do homem e da mulher, condenando-o à cegueira. A visão profética foi, 

por conseguinte, a recompensa de Zeus para o mal imposto e razão para a participação 

de Tirésias em diversos eventos. 

O que, todavia, está subjacente a esses fatos é uma estreita ligação entre um 

poder premonitório e as raízes culturais do povo grego que faz com que a personagem, 
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de igual modo, tenha grande destaque na maior parte das lendas do chamado “ciclo 

tebano”. Foi Tirésias, por exemplo, que aconselhou que se oferecesse a mão de Jocasta 

a Édipo após este desvendar os mistérios da Esfinge, auxiliando também o herói a 

conhecer traços obscuros de seu nascimento.  

Do mesmo modo, a vidência de Cassandra e Heleno, irmãos gêmeos, filhos do 

rei de Tróia, Príamo e de sua mulher Hécuba se deve a, mais uma vez, duas serpentes 

que, no interior do templo de Apolo, lhes purificaram os ouvidos com suas línguas, 

dando-lhes o dom da profecia. É verdade que, tal qual ocorrera com Tirésias, Cassandra 

foi vítima de uma maldição divina, ao perder o poder de persuasão e ver suas profecias 

desacreditadas. 

Semelhantemente, através de outra abordagem, Jung afirma que os feiticeiros 

são seres aos quais são transferidos elementos obscuros das pulsões, de forças obscuras 

do inconsciente que não são assumidas à luz do conhecimento dos sentimentos e da 

ação, sendo, por isso, parte integrante das sociedades.  

Desse modo, numa perspectiva comum a muitas sociedades africanas, 

percebemos que a prática de alguns de seus ritos se escora numa relação com tradições 

espirituais ancestrais. Em relação à cultura banto, na qual Angola e Moçambique estão 

inseridas, vemos que a linha entre o mundo visível e invisível é bem delimitada, tendo 

como pontos limítrofes entre si a criança e o idoso. Essa relação intrínseca faz com que 

os antepassados de uma tribo sejam honrados como espíritos que preservam os padrões 

morais da vida tribal e, por essa razão, estejam sempre em contato com seus 

descendentes, mostrando, invariavelmente através das forças da natureza, sua posição 

diante de vários fatores que regem suas vidas. Também são considerados intermediários 

entre os vivos e os poderes divinos, numa relação idêntica à que une personagens da 

Antiguidade clássica a seu tempo.  

É a partir das relações entre o mundo visível e o invisível, o que equivale dizer 

entre o dos vivos e o dos mortos que Hellinger (1999, p. 58) descreveu, em termos 

gerais, algumas práticas ancestrais comuns entre os zulus: 

a maneira como os Zulus o fazem é enterrando os mortos e logo, ao 
cabo de um ano, os falecidos são bem vindos de regresso ao lar 
através de um ritual. Os membros da família pegam num ramo e 
imaginam que o antepassado está sentado sobre o ramo, que é 
arrastado para o interior da casa. Uma certa parte da choça é reservada 
para os antepassados e é onde os mortos têm o seu lugar. O seu lugar é 
sempre onde se encontra a cerveja. Quando alguém toma uma cerveja, 
ele ou ela dá umas poucas gotas aos antepassados. 
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Semelhantemente, os curandeiros tradicionais fazem a leitura de ossos como 

método de adivinhação para a compreensão de mensagens dos antepassados. Como 

elementos representativos da família e da vida de cada um de seus componentes, visto 

que se relacionam ao amor, poder, saúde, a força da vida, etc., os ossos permitem uma 

leitura de desígnios futuros. Por isso, após serem lançados, o curandeiro examina a 

forma como caíram, a distância entre si e possíveis padrões formados. Dessa maneira, 

ele conhecerá a razão para infortúnios, como doenças, secas e escassez de comida, 

muita vezes oriundas presença de espíritos ressentidos à volta do doente e da 

comunidade. As terapias incluem a administração de ervas, o sacrifício de animais, 

massagens, ungüentos, pós para inalações, cataplasmas, raízes, etc. Os adivinhadores 

africanos cumprem o papel dos líderes espirituais de antigamente e diagnosticam, tanto 

as doenças como os problemas mentais (Meyburgh e Mthembu-Salter, 2008, p. 37), 

tendo sua ação remetida a um espectro bem amplo. 

Outro elemento que colabora positivamente nesse sentido é o conceito de “fato 

social” proposto por Durkheim, através do qual se estuda a totalidade da cultura. Ou 

seja, nessa perspectiva sociológica, a existência de uma sociedade e a coesão social que 

garante sua continuidade torna-se possível apenas quando os indivíduos se adaptam ao 

processo de socialização, isso é, quando se tornam habilitados a assimilar valores, 

hábitos e costumes que regulam a maneira de ser e de agir do grupo social a que 

pertencem. Ademais, é por intermédio da consciência coletiva que se constitui o 

conjunto de crenças e sentimentos comuns à média dos membros desse grupo social, 

originando um sistema determinado com vida própria. É a consciência coletiva que 

coage ou constrange os indivíduos a se comportarem de acordo com as regras de 

conduta prevalecentes.  

Passando dessas considerações a uma análise dos autores propostos, veremos 

que a ligação entre homem e sociedade permanece, numa nova maneira de interpretação 

da história, como se pode ler, por exemplo, em O Desejo de Kianda, romance publicado 

em 1995, ou seja, duas décadas após a libertação nacional. A primeira delas apresenta 

um retrato de Angola a partir da década de 90, época em que a guerra civil, ainda que 

por pouco tempo, fora interrompida. Assinala também a abertura de mercado ao capital 

estrangeiro e o surgimento de novos partidos políticos, fato que resultou em eleições 

presidenciais a que se seguiu a retomada da guerrilha. 

A ação é sustentada por dois eixos temáticos enunciados desde o primeiro 

capítulo e que é concebida através de duas metáforas: uma de conjunção (Alves, 2001, 
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p. 205), representada pelo casamento dos protagonistas, Carmina Cara de Cu e João 

Evangelista. A segunda, de disjunção, é referida na perda de valores que Angola vive e 

que são alegorizados por uma série de desabamentos misteriosos de prédios na região 

do Kinaxixi, no centro de Luanda, próximo ao local de matrimônio e lugar da residência 

futura do casal. 

O caráter insólito dos desabamentos se reflete também nas bodas, uma vez que 

representam a união promíscua de duas ideologias incompatíveis: João Evangelista é 

filho de Mateus Evangelista e neto de Rosário Evangelista que, como a semântica de 

seus nomes corrobora, são pastores protestantes de uma missão no Huambo, onde 

Evangelista foi educado, o que os torna representantes, portanto, da moral evangélica 

instalada em Angola. Carmina, por sua vez, é referida por posicionamentos antagônicos 

aos do marido: ex-marxista, atéia e voluntariosa, goza de má reputação em sua família e 

entre os “mais velhos” do bairro, o que lhe faz valer o apelido bizarro. Tal qual o nome 

de Evangelista, o de CCC possui rica significação.  

Os meios empregados no enlace alegorizam, por conseguinte, uma série de atos 

cometidos em benefício próprio e o total abandono de valores éticos e morais que 

constituíram as bases do movimento e que, tal qual os prédios do Kinaxixi, mostram-se 

em ruínas: 

foram feitas requisições às empresas estatais que controlavam a 
distribuição de pescado e marisco, às de frangos e carnes, às 
panificadoras, empresas de bebidas, etc. quantidades de produtos sem 
limites e a preços simbólicos. O local foi cedido gratuitamente. O 
conjunto musical era subvencionado pela organização, por isso tocava 
de borla. E a noiva ainda arranjou uma missão fictícia de serviço à 
Roma, paga evidentemente pelo Estado, para comprar o enxoval 
(Pepetela, 1995, p. 12-13). 

Assim, num alembamento às avessas das éticas tradicionais, Carmina custeia seu 

casamento, obtém emprego para o marido em uma da empresa “que dava condições 

excepcionais aos trabalhadores” (p. 9) e oferece-lhe ainda um computador desviado da 

Jota, o que faz valer a irônica máxima pós-marxista de que a personagem “adorava ser 

generosa, sobretudo se isso não lhe custasse nada” (p. 22). No contexto de distopias e 

desencantamentos que permeiam a obra, este computador atua como metonímia ao 

modus vivendi da Angola neoliberal. Diante do monitor, Evangelista observa as atitudes 

da mulher sem, contudo, questionar a incongruência de seus negócios, dentre os quais a 

venda das mesmas armas de guerra que minaram o país. Assim, pela alienação, João 

Evangelista dissocia-se paulatinamente dos princípios morais que nortearam sua 
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infância, tornando-se “falho de vontade, quase abúlico, comodista, sem gosto pela 

aventura ou mesmo novidade. Quer dizer, um banana, um destinado a falhado” (p. 23). 

O “desespero que o faz esquecer da vida” (p. 100) e lançar-se às batalhas virtuais 

contra impérios e civilizações de antanho tornam-se paliativos da realidade nacional e 

da monotonia de sua vida. Assim, Evangelista veste o elmo do guerreiro cibernético e 

lança-se a guerras particulares contra alvos fictícios, em meio às quais seu prédio 

desmorona ante a fúria de Kianda, projetando-o, juntamente com seu equipamento, para 

o vácuo. Desta feita, a pós-independência revela-se um período pródigo à ascensão 

social às custas dos ideais utópicos e marxistas que caracterizaram a revolução. A 

escalada de Carmina, ao abrir mão da posição de “última socialista” (p. 21), e optar por 

tornar-se empresária, – uma vez que, como enuncia, “negócio e política casam 

perfeitamente, uma atividade ajuda a outra” (p. 22) –, é feita na progressão direta dos 

outros desabamentos que ocorrem no Kinaxixi. 

Neste romance, o registro cronístico do casamento e dos desabamentos se faz 

simultaneamente a um outro relato de cunho mítico, que se expressa no canto de Kianda 

a partir das ruínas de um prédio abandonado (Alves, 2003, p. 214). Oriunda da água 

esverdeada e fétida, a música da divindade busca a religação da contemporaneidade 

fragmentada a um tempo primordial, fazendo-se, por isso, ouvir por uma menina, 

Cassandra e pelo “mais velho” Kalumbo, numa retomada dos pontos limites entre o 

mundo visível e invisível a que nos referimos anteriormente. 

 Lançando mão mais uma vez da semântica dos nomes e de características físicas 

dessas personagens, tem-se no da menina a referência à pitonisa desacreditada a que nos 

referimos, mas que tal qual à da Grécia antiga, vaticinou adventos transformadores para 

seu país. O ancião, cego como Tirésias, percebe com semelhante apuro que a idade e a 

falta de visão lhe proporcionam, o som de notas que resgatam melodias do passado e os 

relatos míticos que, em nível diegético, são confirmados por Luandino Vieira e Arnaldo 

Santos, transformados em personagem do romance. Igualmente conhecedor da 

sabedoria ancestral é Santos que, cercado pela multidão ao redor dos escombros de mais 

um prédio, conta o mujimbo do corte da mafumeira de Kianda, ao pé de sua antiga 

lagoa. É também a personagem que relata o “sangramento” da árvore por sete dias antes 

de fenecer completamente e ceder espaço ao aterro e aos novos edifícios ali erguidos. 

Ao evocar esses escritores luandenses, Pepetela associa o texto romanesco à oralidade 

que o permeia através da memória das coisas e dos fatos da terra, apropriando-se, assim, 
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de elementos populares que contribuem para a polifonia e o multiperspectivismo de sua 

obra. 

Ao entrelaçar o discurso histórico ao mítico, Pepetela não pretende justificar o 

real que O Desejo de Kianda reflete, mas sim interpretar os múltiplos significados que 

se encontram encobertos na História e que são alegorizados por mitos como os de 

Kianda, indo, assim, ao encontro das premissas de Roland Barthes de que: 

o mito não cega as coisas, sua função é, ao contrário, falar delas; 
simplesmente purifica-as, inocenta-as, funda-as em sua natureza e 
eternidade, dá-lhes uma clareza que não advém da explicação, mas da 
constatação: se constato o imperialismo francês sem explicá-lo, estou 
a um passo de considerá-lo natural, evidente: eis-me, então, tranqüilo. 
Passando da história à natureza, o mito faz uma economia: abole a 
complexidade dos atos humanos, dá-lhes a simplicidade das essências, 
suprime toda e qualquer dialética, toda e qualquer discussão que vá 
além do visível imediato, organiza um mundo sem contradição por 
não ter profundidade, um mundo mostrado na sua evidência: o mito 
funda uma clareza feliz: as coisas parecem significar elas mesmas 
(Barthes, 1999, p. 230). 

Situado entre a obscuridade da vida inconsciente e a claridade das 

representações intelectuais, o canto mítico de Kianda busca a clareza enunciada por 

Barthes ao subir paulatinamente na escala diatônica e fazer com que sua música 

ultrapasse os liames do convencional. A escala musical torna-se o meio pelo qual o 

entoar da música de Kianda, a princípio passível de ser reproduzido, assuma alturas 

inalcançãveis à laringe humana para lançar-se, harmonizado à tradição, como um brado 

de desafio às barreiras que cerceiam a habilidade da emissão de sons, propondo, assim, 

uma nova música associada à sua função restauradora. Tal se verifica quando, segundo 

a antropóloga Thais Beaini, 

o deus primordial, imprime sonoridade genética ao caos, conferindo-
lhe o movimento propulsor que, fazendo-o estremecer, concede luz às 
trevas: inscreve o ser, nomeando-o. A música torna-se, assim, o fio 
condutor que norteará a dinâmica interna de estrutura do texto (Beaini, 
1994, p. 11). 

No primeiro estágio da criação, os sons se revestem gradualmente de luz e a 

música antecede a linguagem inteligível, instaurando, ritmicamente, a ordem primordial 

do mundo e do que o constitui (Beaini, 1994, p. 11-13). Assim, o canto de Kianda, 

divindade angolana das águas, reguladora das marés e pesca e um dos gênios da 

natureza, repõe o equilíbrio do que se apresenta instável, evocando o princípio regulador 

da vida, ainda que o faça, aparentemente, pela destruição. Sua voz se associa à palavra 
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africana que, segundo Hampâté Bâ, sintetiza as três potencialidades do ser: o poder, o 

querer e o saber. Estas forças jazem nos seres humanos como “forças mudas” até que as 

palavras venham pô-las em movimento. O verbo divino, portanto, é que instaura e faz 

com que se convertam em pensamento, em som e, finalmente, em palavra. Por isso, se a 

palavra exterioriza vibrações das forças, toda manifestação será considerada a palavra 

(Bâ, 1996, p. 20). Se, por fim, uma canção consiste na junção de palavra à música, 

torna-se evidente que o canto de Kianda também exterioriza tal força fundamental. 

Como princípio feminino e fecundante, a água que a divindade retira dos prédios – 

razão por que estes vêm ao chão – atua como outra metonímia do distanciamento das 

“coisas da terra”, postas de lado em nome dos novos tempos que, analogicamente, 

ressecam e corroem muitos valores culturais e morais de Angola. 

Por isso, sua voz é, a princípio, audível apenas a Cassandra e Kalumbo que, na 

mundividência africana, situam-se em pontos limítrofes do mundo visível e invisível, o 

que faz com que o ancião ensine a menina a ouvir calmamente a mensagem da 

divindade, de modo a percebê-la por completo. Se esta jovem personagem é 

desacreditada em suas previsões, seu fim é diferente do da filha de Príamo e Hécabe: em 

vez de ser arrastada e morta pela população furiosa de Tróia, esta Cassandra africana é 

conduzida por Kianda às profundezas de sua lagoa para lá receber a orientação e o 

cuidado que esses gênios da natureza destinam às crianças. 

Neste romance, Pepetela dá curso ao testemunho de uma “promessa de 

felicidade que não se realizou”. Contemplando, tal qual Walter Benjamin, o Angelus 

Novus, do pintor austríaco Paul Klee, lê-se em seus últimos romances a instauração do 

caos que, como os prédios desmoronados do Kinaxixi, vêm “acumulando 

incansavelmente ruína sobre ruína” (Benjamin, 1997, p. 224). 

Não obstante o desencanto e o amargor distópico, o romance aponta para a 

urgência do processo de reformulação de novos rumos para Angola que corroboram a 

capacidade infinita de o pensamento utópico se revitalizar. Por isso, os desfechos desses 

romances veiculam um profundo desconforto e inadaptação quanto ao status quo, 

revelando um tom de grande melancolia que, retomando Benjamin, proporciona uma 

indignação que busca sua salvação pela alegorização.  

Apesar de questionar o discurso histórico e revelar fraturas no percurso rumo à 

liberdade, a escrita pepeteliana deixa em aberto algumas possibilidades de reescritura da 

História que se revelam na persistência com que o velho Mateus Evangelista, “duro e 
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inflexível”, critica João por ter perdido a crença e escolhido uma pagã como esposa 

(Pepetela, 1995, p. 102).  

Assemelhando-se ao conceito de Benjamin de obra de arte como promesse de 

bonheur (Kothe, 1976, p. 43), Pepetela a concebe também às avessas: como índice de 

perda de uma felicidade que poderia ser ou ter sido, mas não foi e não é, exceto como 

obra de arte. Por isso, “a lagoa de Kianda alegoriza a putrefação social, a morte e a 

asfixia do tecido mítico” (Secco, 2003, p. 89), para que da água esverdeada e insalubre 

despontem “melancolericamente” a divergência e a indignação de quem não concorda 

com a realidade social em que se encontra inscrito. 

Assim, o grand finale do canto de Kianda e a erupção de suas fitas 

multicoloridas é simultâneo a sua corrida rumo ao mar, operando, finalmente, uma outra 

metáfora de conjunção, desta vez descrita por Aníbal, em A Geração da utopia: 

Há duas Angolas, elas se defrontaram. Duas Angolas provenientes 
dessa cisão da elite, a urbana e a tradicional. [...] Temos de tapar esse 
fosso, voltar a criar as pontes. (AGU, p. 306). 

Esta parece ser a intenção de Mia Couto ao publicar o romance Vinte e zinco, em 

1999. Tal qual o texto de Pepetela, a obra é uma escritura alegórica que traz à tona 

alguns dos espectros produzidos pelo colonialismo, através de sentimentos como o 

medo, o ódio e a rejeição sentidos tanto por colonizados como por colonizadores. 

Podemos observar a partir do título que Mia Couto subverte uma data importante 

para Portugal, compreendida na narrativa em forma de diário que narra fatos 

transcorridos entre os dias 19 e 30 de abril de 1974, ou seja, referenciando o vinte e 

cinco de abril de 1974 que assinalou a queda do regime salazarista em Portugal. O texto 

mostra, contudo, que, para Moçambique essa data não representou o fim do 

colonialismo, já que este perdurou ainda um ano e dois meses, até o dia 25 de junho de 

1975, quando, então, foi proclamada a independência naquele país. A epígrafe com que 

o autor abre a obra, proferida por Jessumina, uma personagem a quem é atribuída a 

capacidade de adivinhação, corrobora o desejo de uma data que, realmente, seja plena 

de significado: “Vinte e cinco é para vocês que vivem nos bairros de cimento. Para nós, 

negros pobres que vivemos na madeira e zinco, o nosso dia ainda está por vir”. 

As demais epígrafes que abrem cada uma dos capítulos do romance, proferidas 

por diversas personagens, estabelecem relação dialógica entre a história e a ficção, 

fazendo da polifonia um instrumento hábil na captação das várias possibilidades de 

escrita de uma história vista do ponto de vista não apenas dos vencedores. Tal se dá pela 
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flexibilização do ponto de vista de um narrador em terceira pessoa, transferindo às 

demais personagens a responsabilidade de enunciar as diversas tramas que integram a 

obra, todas com um viés bastante crítico dos procedimentos autoritários empregados. 

No que tange à diegese, o romance narra a história de um membro da polícia 

política de Salazar, a PIDE e a de sua família, em Moçambique, mostrando os horrores 

do colonialismo e da posição subalterna imputada aos negros. Através da tortura e da 

perseguição, Mia Couto traz à tona traumas que revelam o que ficou submerso nos 

silêncios do colonialismo português, através da recriação das ruínas da História. 

Lourenço é filho de Joaquim de Castro, encarregado da manutenção da ordem 

em pequenas localidades do interior de Moçambique, mesmo que, para isso, tenha de 

eliminar suspeitos de insurreição ao regime salazarista. Para tanto, lança mão de 

castigos e torturas que culmina em um vôo de helicóptero cuja finalidade é lançar os 

suspeitos ao mar. É numa dessas ocasiões que os negros, cientes do fim eminente, 

prendem as pernas de Joaquim com as cordas com que são atados, fazendo com que o 

PIDE tenha também o mesmo fim. 

Lourenço, que fora levado pelo pai à empreitada, com o intuito de iniciá-lo em 

seu ofício, presencia a morte paterna, sendo, posteriormente, levado a assumir o mesmo 

cargo e a continuar a perpetrar as mesmas arbitrariedades do sistema. As torturas que 

acontecem durante o dia comandadas por Lourenço dão lugar ao horror dos tambores e 

sons vindos das senzalas, à noite. É este o espaço que o PIDE dá lugar um ser 

infantilizado que tem pesadelos com o pai, alegorizados, sobretudo, nas pás do 

ventilador que arrefece as noites africanas. São estes os fatores que o remetem ao 

passado e à manutenção do ódio e horror devotados aos negros, sobretudo a Andaré 

Tchuvisco, um jovem que acompanha a família em sua deambulação por Moçambique, 

cuja função principal é pintar de branco as paredes tingidas com o sangue dos presos. 

Mais uma vez a questão do olhar e da cegueira se faz presente, desta vez 

metaforizada em Tchuvisco que, apesar de não ver com nitidez em virtude de ter os 

olhos “desbotados e azulecidos” (Couto, 1999, p. 27), é, paradoxalmente, quem leva 

Lourenço de Castro a enxergar as desumanidades perpetradas por ele e pelo pai. Nesse 

sentido, lembramo-nos de Michel Foucault, ao afirmar, em Vigiar e punir (Foucault, 

1982, p. 98) que, no ritual da tortura corporal, o terror é o suporte do exemplo: medo e 

pavor são imagens que ficam gravadas no inconsciente das testemunhas e no do próprio 

torturador. 
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Tchuvisco, no entanto, não nascera cego. Sua deficiência decorre de uma 

punição por ter presenciado cenas de homossexualismo praticado por Joaquim e os 

negros capturados quando era inspetor numa pequena aldeia moçambicana. A tentativa 

de apagar o aparente delito fez com que o PIDE usasse uma substância nos olhos do 

jovem, turvando-lhe a visão.  

Um outro “delito” que Lourenço tenta inutilmente apagar é a relação de sua tia, 

Irene com os negros, sobretudo com Marcelino, com quem se envolve afetivamente, que 

faz com que a personagem, portuguesa, tenha suas pernas constantemente cobertas de 

lama, uma alegoria da miscigenação com os nativos.  

Como se pode ver, o romance recupera diversos fragmentos do imaginário e da 

identidade cultural moçambicana, revelando como muitas personagens oriundas da 

antiga corte se contaminavam culturalmente. Na ânsia de deter a tia “capaz de amar as 

impossíveis coisas” (p. 78), Lourenço ordena a prisão, tortura e morte de Marcelino, 

fazendo com que, ao fim do romance Irene seja a personagem que venha a vingar não 

apenas o amante, mas diversas outras personagens sacrificadas em nome das relações 

colonialistas. 

Além de Irene temos em D. Margarida, mãe de Lourenço, um comportamento 

Margarida, por bastante sui generis, sobretudo quando a personagem, que combatera os 

cultos dos negros, decide consultar Jessumina. Sua identidade, drasticamente afetada 

pelos longos anos de exílio, não mais guardava a memória de sua terra natal, fator que a 

faz buscar conforto nas crenças locais.  

A adivinha alegoriza, desse modo, uma voz de resistência e de ancestralidade, 

visto que suas falas, largamente escoradas em ditados e saberes popular, bem como seus 

atos miraculosos buscam restaurar a cosmicidade da natureza e do saber primordial 

perpetrado pelos idosos, expresso em frases como: “o besouro, antes de entrar, dá duas 

voltas à toca” (p. 67); só se aprende, nesse desmaio, a súbita perda dos sentidos”(p. 67); 

“as palavras chamam as sucedâncias”( p. 68) e “quem não tem viagem, é escolhido pela 

loucura (p. 68). 

Desse modo, Jessumina e Andaré Tchuvisco representam, no romance, vozes de 

uma ancestralidade buscada incessantemente por Moçambique. Muito embora 

desprovido de visão, é Tchuvisco que vislumbra “uma nova luz dentro dos sonhos” 

(p.133), sendo também quem prenuncia poeticamente, “o transbordamento do rio e a 

chuva de abril” (p.83-88), alegorias das transformações políticas prestes a ocorrer no 

sistema colonial português em Moçambique.  
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Como um Tirésias africano, o cego, em seu eterno ofício de tingir de branco o 

sangue das paredes de Moebase, exacerba a importância do olhar e do desejar um novo 

tempo que, igualmente, cubra de branco a tirania colonial.  

Como é comum à obra literária de Pepetela e Mia Couto, este romance termina 

em aberto, permitindo o despontar de uma utopia possível, sobre a qual se desenvolverá 

uma sociedade melhor, oriunda, certamente, do saber advindo das águas de Kianda e 

constituído de saberes aprendidos por Jessumina no fundo do lago e espalhados pelos 

cantos de Angola, de Moçambique e onde mais forem desejados. 
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Clarimonde: Personagem-símbolo da  
união do belo, da morte e da arte  
na estética de Théophile Gautier 

Sabrina R. BALTOR35 

Em junho de 1836, na revista Chronique de Paris, Gautier publica La Morte 

Amoureuse, conto fantástico em que o narrador relata um tempo passado no qual viveu 

uma singular e significativa aventura amorosa.  

Um dos aspectos que diferencia este conto de outros de Gautier é a figura social 

do narrador. Não se trata de um jovem pintor, nem de um escritor de contos fantásticos 

que conta uma aventura ocorrida há pouco tempo, mas de um padre de sessenta anos 

que narra os acontecimentos extraordinários e enigmáticos vividos em sua juventude. 

Segundo o narrador, três anos foi o período de duração de sua aventura. 

Romuald começa sua narrativa descrevendo o estado em que se encontrava 

próximo à sua ordenação, explica a um jovem padre o quanto sua vocação era forte, 

afirmando: « ser padre, eu não via nada de mais belo no mundo: teria recusado ser rei ou 

poeta ». (GAUTIER: 1999, p. 60) 

A aparição de Clarimonde, a amada diabólica de Romuald, a vampira que lhe 

suga o sangue para permanecer bela, dá-se exatamente no dia em que se torna 

definitivamente um homem religioso. Até então, o seminarista via o céu através da 

abóbada da Igreja, enxergava uma luz que envolvia o bispo, que o transformava, aos 

seus olhos, no próprio Deus-pai encarnado durante a cerimônia. A chegada de 

Clarimonde vem mudar tudo, sua descrição deixa evidente o seu poder em transformar 

toda a luz em escuridão e em torna-se a exclusiva fonte de toda beleza: 

Levantei por acaso a cabeça, que até então mantivera inclinada, e 
percebi à minha frente, tão perto que poderia tocá-la, embora na 
realidade ela estivesse a uma distância bastante grande e do outro lado 
da balaustrada, uma jovem mulher de beleza rara e vestida com uma 
magnificência real. Foi como se escamas me caíssem dos olhos. 
Experimentei a sensação de um cego que subitamente recobrasse a 
vista. O bispo, tão radiante há pouco, apagou-se de repente, os círios 
empalideceram em seus candelabros de ouro como as estrelas na 
manhã, e fez-se em toda a igreja uma completa escuridão. A 
encantadora criatura destacava-se desse fundo de sombra como uma 
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revelação angélica; parecia iluminada por si mesma e dar antes a luz 
que recebê-la.(GAUTIER: 1999, p. 61) 

A metáfora do cego que recobra a visão é bastante significativa. Clarimonde 

abre todo um mundo novo para o narrador, um mundo do qual se manteve distante. Ela 

não apenas apresenta-lhe uma nova beleza como também ofusca o universo religioso no 

qual foi criado. 

A superestrutura descritiva revela-se neste conto fantástico de Gautier, assim 

como em muitos outros, como será visto adiante. Na primeira aparição de Clarimonde, 

aparecem indícios do que acontecerá durante toda a narrativa. Embora a vida dupla de 

Romuald aconteça somente após a primeira morte da protagonista, fica claro que, no dia 

seguinte à sua ordenação, Romuald assume um duplo compromisso, divide-se entre dois 

universos: o da Igreja e o mundano. Este simbolizado por Clarimonde, portadora de 

todo um conjunto de belezas e experiências supostamente deliciosas e desconhecidas. 

Em Omphale, conto de Gautier de 1834, a seqüência descritiva do início do texto 

parece ocorrer apenas para dar destaque à última descrição que é a da protagonista. Os 

outros trechos descritivos constroem os valores do século XVIII transportados por ela 

quando salta da tapeçaria. Assim, os acontecimentos fantásticos, as descrições e as 

próprias narrativas parecem centrados nas figuras femininas amadas pelos narradores. 

Angéla, em La Cafetière, de 1832, igualmente parece ser o centro do evento fantástico, 

uma vez que o baile é uma reprodução da festa em que contraiu a doença responsável 

por sua morte. Em Jettatura, de 1856, a superestrutura descritiva, constituída pela 

seqüência de descrições de Alicia, fundamenta o tema do mau-olhado de Paul, que 

acaba por matá-la.  

É na protagonista ou na protagonista morta que se unem a arte, a morte e a 

beleza. É a partir da descrição delas que os quadros textuais são formados. A estética de 

Gautier e sua técnica se fundem em busca do Belo. Assim, se confirma, através das 

análises da superestrutura descritiva, a importância das personagens femininas e da 

junção da arte, da morte e da beleza não apenas como centro das narrativas de Gautier, 

como também de sua estética. 

A presença constante do mito de Pigmalião em seus textos, do escultor que 

deseja dar vida à sua obra, é mais um indício desse fascínio de Gautier pelas artes 

plásticas e de sua intenção de inserir sua beleza no universo literário. O mito é lembrado 

e citado como um tema recorrente, sobretudo, nos contos fantásticos, quando tapeçarias, 

quadros ou estátuas ganham vida ou quando, através da morte, as personagens 
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femininas adquirem as características das estátuas, tornando-se ainda mais atraente aos 

olhos dos protagonistas.  

Somente a obra de arte pode imortalizar a beleza, é por este motivo que se 

encontra freqüentemente, nos textos de Gautier, um desejo de Pigmalião inverso: não é 

a figura do quadro ou da estátua que deve viver, mas a mulher que deve se tornar um 

objeto artístico, conservando, desta maneira, para sempre, sua beleza. Este duplo 

caminho é igualmente observado por Annie Ubersfeld em seu ensaio Théophile Gautier 

ou le regard de Pygmalion (1989): 

O amor das mulheres, e até mesmo o de Afrodite popular, passa, para 
ele, pela materialização física do objeto de amor em objeto de arte, e 
do objeto de arte em objeto de amor – de amor concreto, físico. 
Mineralização da carne, animação do objeto de arte, este duplo 
movimento nutre até o último dia a escrita de Gautier.(UBERSFELD: 
1989, p.51) 

Avento ainda a hipótese de que o escritor, através da intrusão das técnicas 

pictóricas, tenta, assim como seus pigmaliões inversos, transformar a narrativa em 

quadro, em obra plástica, obra de arte, cujo principal objetivo é ser admirada por sua 

beleza imperecível. 

Na primeira descrição de Clarimonde, em La Morte Amoureuse, é possível 

vislumbrar já uma beleza pétrea, marmórea e fria que lembra por um lado a estátua e 

por outra a morte. O destaque maior deste primeiro trecho são os olhos, capazes de ditar 

o destino de um homem. 

Ela era bastante alta, com um talhe e porte de deusa; os cabelos, de um 
louro suave, separavam-se no alto da cabeça e corriam sobre as 
têmporas como dois rios de ouro; dir-se-ia uma rainha com seu 
diadema; sua fronte, de uma brancura azulada e transparente, estendia-
se larga e serena sobre os arcos de duas sobrancelhas quase castanhas, 
singularidade que acrescentava ainda ao efeito dois olhos verde-mar 
de uma vivacidade e de um brilho insuportáveis. Que olhos! Com um 
olhar, eles decidiam o destino de um homem; tinham uma vida, uma 
limpidez, um ardor, uma umidade brilhante que eu jamais vira num 
olho humano; deles se escapavam raios semelhantes a flechas e que eu 
via distintamente atingir-me o coração. Não sei se a chama que os 
iluminava provinha do céu ou do inferno, mas com certeza provinha 
de um e (ou) de outro. (GAUTIER: 1999, p.61-62) 

Romuald continua a narrativa relatando sua angústia em aceitar a condição de 

padre e a decepção de Clarimonde quando ele é definitivamente ordenado. O narrador 

nota que, no momento em que profere os votos, ela torna-se « de uma brancura de 

mármore »(GAUTIER: 1999 p.64). Em La Cafetière, Angéla, quando se cansa de 
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dançar e repousa nos joelhos do narrador, estava igualmente « fria como mármore » 

(GAUTIER: 1999, p.13). Essa comparação com o material duro, frio e branco das 

estátuas e a beleza das protagonistas é constante. 

A mulher-estátua reúne em sua imagem a arte, a morte e a beleza. Clarimonde, 

no conto La Morte amoureuse, é o exemplo mais expressivo desta união. Romuald, 

apesar de sua paixão imediata por esta misteriosa mulher,  pronuncia seus votos. 

Clarimonde desaparece e para o cúmulo de sua infelicidade, o jovem é nomeado, alguns 

dias depois, para uma paróquia distante.  

Um ano transcorre e ele é chamado por uma senhora moribunda que pede a 

presença de um padre. Chegando ao castelo onde habitava a dama à beira da morte, 

Romuald reconhece o pajem de Clarimonde em desespero e compreende imediatamente 

que sua bem-amada está morta. Ele é levado ao quarto funéreo e lá é deixado só. A 

dualidade é a marca de La Morte amoureuse. Romuald não consegue perceber a 

atmosfera lúgubre, a que estava acostumado, no quarto de Clarimonde. Pelo contrário, a 

peça lhe parece um quarto de núpcias. Ele se imagina o noivo estando a sós, enfim, com 

sua recém-esposa. A morte liga-se ao amor e, quando o padre olha para o leito em que o 

corpo de Clarimonde estava deitado, coberto por um fino véu branco, compara-a a uma 

estátua para encerrar o túmulo de uma rainha. Assim, encontra-se novamente a união da 

arte, da morte e da beleza. A morte em Clarimonde a deixa ainda mais bela, mais 

perfeita, mais eterna, assim como as estátuas, produtos da escultura, a arte mais durável, 

que sobrevive a impérios, terremotos e, enfim, ao maior destruidor: o tempo. 

A bela mulher estava no leito fixada pela imobilidade da morte, coberta « com 

um véu de linho de uma brancura resplandecente» (GAUTIER: 1999, p.74) e o jovem 

padre a descreve como « uma estátua de alabastro, feita por algum escultor hábil, para 

colocar sobre o túmulo de uma rainha, ou ainda uma jovem adormecida que a neve 

surpreendera » (GAUTIER: 1999, p. 74). Romuald se aproximou do leito e 

envergonhado revela seus pensamentos: 

Aquela perfeição de formas, embora purificada e santificada pela 
sombra da morte, perturbava-me mais voluptuosamente do que teria 
sido preciso, e aquele repouso assemelhava-se tanto a um sono que se 
poderia enganar-se. Esquecia que tinha vindo ali para um serviço 
fúnebre, e imaginava que eu era um jovem esposo entrando no quarto 
da noiva que esconde seu rosto por pudor e que não se quer deixar ver 
de modo nenhum. (GAUTIER: 1999, p. 74-75) 
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A mulher comparada a uma estátua, cujas formas são ainda perfeitas, era mais 

desejável do que na época em que se encontrava viva. Quando Romuald decidiu 

levantar o pano que a cobria, estava com o coração dilacerado « de dor, desvairado de 

alegria, tremendo de medo e de prazer » (GAUTIER: 1999, p. 75) e, segundo ele, « a 

morte nela parecia uma garridice a mais » (GAUTIER: 1999, p. 75). O padre a descreve 

longamente e as características próprias das estátuas e da morte são enumeradas sem 

cessar. Esta passagem sublinha a brancura e o caráter gélido da tez de Clarimonde, mas, 

longe de afastar Romuald do leito, todo este aspecto marmóreo o seduz: 

A palidez de suas faces, o rosado menos vivo de seus lábios, os longos 
cílios abaixados e recortando sua franja castanha naquela brancura, 
davam-lhe uma expressão de castidade melancólica e de sofrimento 
meditativo de um poder de sedução inexprimível (…) as belas mãos, 
mais puras, mais diáfanas do que hóstias, estavam cruzadas numa 
atitude de piedoso repouso e de tácita oração, o que corrigia o que 
poderiam ter tido de excessiva sedução, mesmo na morte, a deliciosa 
redondez e o  polido de marfim de seus braços nus, os quais ainda 
mostravam os braceletes de pérolas (…) ela continuava na mais 
perfeita imobilidade. Toquei-lhe levemente o braço; estava frio, no 
entanto não tão frio quanto sua mão no dia em que roçara a minha sob 
o portal da igreja. (GAUTIER: 1999, p. 75) 

A brancura e o frescor de sua pele, sua imobilidade celebram a união entre a 

arte, a morte e a beleza. Annie Ubersfeld sublinha também esta aliança, refletindo sobre 

a ligação entre a mulher e a estátua, em Gautier: 

É o mesmo movimento, e é difícil dizer se a estátua é mediadora entre 
a morte e o vivente ou se é a morte que é mediadora entre a arte e a 
vida. Um nó extraordinariamente apertado une a mulher, a Morte, a 
estátua. Um estranho poema intitulado « Sedução póstuma » e 
inspirado por Marie Mattéi imagina a mulher amada, em seu leito de 
morte, imóvel e pintada : A arte, a morte, o desejo.(UBERSFELD: 
1989, p.54) 

A associação entre a morte e a arte, em Gautier,  explica-se pelo seu poder de 

fixar a beleza. Quase todas as suas personagens femininas morrem jovens e belas 

adquirindo as características das estátuas. 

Em La Morte Amoureuse, Romuald beija Clarimonde morta em seu leito e, 

como por milagre, ela retorna à vida a tempo de lhe comunicar a existência de uma 

ligação eterna entre eles. Depois de algumas semanas, o padre tem sonhos estranhos em 

que aparece Clarimonde, e em que ele se torna um cavalheiro libertino, seu amante, 

habitando em um palácio. Os sonhos eram tão tangíveis que ele não sabia se era « um 

padre que sonhava a cada noite que era um fidalgo, ora um fidalgo que sonhava que era 
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padre » (GAUTIER: 1999, p. 84). A vida dupla o fatigava muito e, em seus sonhos, sua 

bela amante bebia seu sangue para conservar-se viva. Determinado a saber qual era sua 

verdadeira natureza, qual das duas experiências era real, Romuald decide seguir o abade 

Sérapion e desenterrar, com este último, o túmulo da mulher que o tentava. Ela estava lá 

« pálida como um mármore » (GAUTIER: 1999, p. 90), em sua boca « Uma pequena 

gota brilhava como uma rosa » (GAUTIER: 1999, p. 90). O velho sacerdote com a 

intenção de eliminar a « bebedora de sangue » (GAUTIER: 1999, p. 90), lança-lhe água 

benta, transformando o belo corpo em « uma mistura [horrivelmente informe] de cinza e 

de ossos meio calcinados ». (GAUTIER: 1999, p. 90) 

Diferentemente da primeira morte de Clarimonde, em que ela se conservava 

sempre bela, com mãos diáfanas e os braços de marfim como uma estátua, em que sua 

beleza estava congelada como em uma obra de arte, a segunda morte é definitiva pela 

perda das formas, pela perda da arte e, por conseguinte, pela perda da beleza. 

Expressivas são as palavras de Sérapion, mostrando o conjunto das cinzas: « Eis a vossa 

amante, senhor Romuald (…) sereis ainda tentado a ir passear no Lido e em Fusine com 

vossa beleza ? » (GAUTIER: 1999, p. 90) 

Em La Comédie de la Mort, volume poético publicado em 1838, o objeto da 

descrição é a própria morte, personificada em uma magnífica e apavorante mulher. 

Desta maneira, não são apenas as mulheres próximas da morte que são mais desejáveis, 

mas a sua corporificação é « mais bela que o dia »(GAUTIER: 2004, p. 117) 

A representação da morte é a metáfora desta angústia, é a simplificação deste 

terror: a exterminação da beleza. Toda a beleza feminina é uma metáfora da morte, 

porque é perecível. Neste jogo, é preciso exaltar a beleza para esconder a terrível 

realidade. A conservação da beleza pela morte, representadas por personagens de sua 

obra, como Alicia, Angéla e, sobretudo, Clarimonde, a beleza da personificação da 

morte, a conservação do ideal da beleza pela arte dissimulam o medo da destruição, da 

feiúra, do nada, do informe, da cinza fúnebre, como é possível verificar ao fim de La 

Comédie de la Mort, em uma última descrição da bela mulher aterrorizante, modelo do 

ideal de beleza feminina em Gautier e que traduz uma parte de sua teoria estética:  
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Virgem dos belos seios de alabastro poupa teu poeta,  

Lembra-te que sou eu quem, primeiro, te fez  

Mais bela do que o dia;  

Fiz de tua tez verde uma palidez diáfana,  

Com belos cabelos negros eu escondi teu velho crânio,  

E te fiz a corte.  

(GAUTIER: 2004, p. 117) 

Enfim, este desejo de Pigmalião inverso, de transformar suas personagens vivas 

em obras de artes, estátuas, por meio da morte, está tanto no cerne de várias narrativas 

de Gautier quanto é a chave de sua estética, uma vez que, além de justificar seu estilo 

descritivo, oferece o destaque, que o autor buscava, para uma técnica de escrita 

fundamentada nas descrições pictóricas que visa a construção do Belo e a edificação de 

uma literatura plástica. 
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Aleister Crowley, o feiticeiro do Novo Aeon 
Vitor Cei SANTOS36 

A palavra ocultismo, do latim occultare, “esconder”, designa, desde o século 

XIX, correntes doutrinárias que admitiam como verdade fundamental a existência de 

realidades supra-sensíveis e supra-racionais, acreditando que tais realidades intervêm na 

vida humana. Os ocultistas crêem poder se comunicar com as entidades espirituais, 

usando as suas forças ou energias para obter efeitos benéficos (magia branca) ou 

maléficos (magia negra).  

Na Inglaterra, entre o final do século XIX e o início do século XX, revivals 

religiosos disseminavam a cultura egípcia, com suas lendas de maldições de faraós e 

seitas cultuando os antigos deuses. Essa conjuntura se faz representar pelo holismo, 

doutrina que prioriza o entendimento integral do todo, buscando uma “união cósmica” 

entre humano, divino e natureza. 

A palavra holismo, do grego hólon, “todo”, em inglês remete tanto a whole 

(inteiro, global) quanto a holy (sagrado). No contexto pós-moderno de profecias 

apocalípticas que anunciam a crise da razão e o fim do saber objetivo, o holismo é uma 

tentativa de reencontrar a totalidade do universo, unindo a consciência cósmica 

individual ao cosmos (JAPIASSÚ, 1996). 

O holismo surge como uma proposta de reencantamento do mundo. Ele tenta 

resgatar valores buscados quase que aleatoriamente entre a mística oriental e 

idealizações cósmico-panteístas, através das quais o homem poderia supostamente 

recuperar o sagrado que foi reprimido pela racionalidade moderna e, por conseguinte, 

algum sentido diante da crise de valores que marcou a virada do século XIX para o XX. 

Conforme Cesar Augusto de Carvalho: 

A concepção mítica da Terra como a Grande Mãe, recuperada das 
tradições indígenas e orientais, fundamenta a visão holística de uma 
totalidade integrada por relações de interdependência. Visão que é, 
também, uma tentativa de resolver a dicotomia entre corpo e mente, 
espírito e matéria e, com isso, resolver a questão da dualidade, o 
fundamento da lógica racional (CARVALHO, 2008, p. 26-27).  

                                                            
36 Mestre em Letras pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Professor da Faculdade 
Nacional (FINAC). Autor do livro Novo Aeon: Raul Seixas no torvelinho de seu tempo (Rio de Janeiro: 
Multifoco, 2010). 
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É nesse contexto marcado por ocultismo e holismo que nasceu a insólita idéia de 

“Novo Aeon” apresentada pelo escritor e feiticeiro inglês Aleister Crowley (1875 -

1947). Segundo o ocultista Lon Milo DuQuette, Crowley, em 1904, durante sua viagem 

de lua-de-mel ao Cairo, no Egito, teria psicografado sua principal obra, o Livro da Lei 

(Líber AL vel Legis) da entidade espiritual autodenominada Aiwass, um mensageiro dos 

deuses do Novo Aeon. O insólito evento corresponderia ao inicio de uma nova era 

(DUQUETTE, 2007). 

O que é isto – o Novo Aeon? A palavra latina aeon apresenta os sentidos de era, 

tempo, geração ou eternidade. Sua origem etimológica é o vocábulo grego Aiôn, nome 

próprio de uma entidade alegórica, filha de Cronos. Aiôn, um dos conceitos gregos de 

tempo, se reveste de diversos sentidos: tempo sem idade, eternidade, idade, geração e 

século (PEREIRA, 1998; PAIVA, 2000). 

Enquanto experiência de tempo, a palavra pode se referir tanto ao período que a 

pessoa já viveu quanto ao período que ainda viverá. Pode significar, ainda, o passado 

obscuro e distante ou o futuro longínquo. Em outra perspectiva, apresenta os sentidos de 

vida, duração da vida, medula espinhal, substância vital, esperma, suor (PEREIRA, 

1998; PAIVA, 2000).  

Crowley afirma que cada grande período espiritual (Aeon) é caracterizado por 

uma fórmula mágica que consistiria no enunciado de como os fatos e as teorias 

cosmológicas são percebidos, podendo tomar a forma de axiomas ou conjuntos de 

símbolos que aumentariam a capacidade dos indivíduos de perceberem a si mesmos e ao 

universo.  

O mago reconhecia nos deuses egípcios Ísis, Osíris e Hórus (respectivamente 

mãe, pai e filho) as fórmulas mágicas características dos três últimos Aeons. O primeiro, 

a fórmula da Grande Deusa, teria começado aproximadamente em 2.400 a.C., data que 

também marcaria o começo da era astrológica de Áries. O período seria marcado pelo 

matriarcalismo, em que a natureza era percebida como um processo contínuo de 

crescimento espontâneo e as mulheres eram consideradas fontes da vida. Segundo 

DuQuette: 

Nos obscuros princípios do éon, os humanos eram ignorantes sobre os 
mistérios do sexo e do nascimento, da sua causa e efeito. A vida 
parecia vir apenas da mulher. O sangue escorria do seu corpo 
inexplicavelmente com o mesmo ciclo que a lua tinha. Quando o ciclo 
de sangramento era interrompido, a barriga dela inchava durante nove 
luas até que uma nova vida brotasse. Então, ela continuava nutrindo 
essa vida com seu leite, o sangue branco dos seios dela, e sem esse 
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alimento, tirado diretamente de seu corpo, a nova vida morreria 
(DUQUETTE, 2007, p. 35).  

O início do Aeon de Osíris marca o fim do matriarcalismo e o início do 

patriarcalismo. Quando se tornou conhecido que sem o sêmem do homem a mulher 

permaneceria estéril, aconteceu uma revolução na consciência de gênero e na 

organização social: a Grande Deusa assumiu o lugar de esposa do Deus Pai. Em 

aproximadamente 260 a.C., início da era astrológica de Peixes, a fórmula patriarcal 

osiriana havia se cristalizado como o mito central de incontáveis culturas e civilizações, 

continuando a dominar até hoje a vida espiritual e sociocultural da maior parte da 

humanidade. 

A doutrina osiriana – de modo semelhante à moderna ideologia burguesa do 

progresso – apregoa que os males do presente (subdesenvolvimento, infortúnios, 

sacrifícios, privações e violências de todo tipo) serão recompensados por bens futuros 

(desenvolvimento, dinheiro, liberdade, prazer e poder). 

Todavia, o que acontece no Aeon de Osíris é uma cumplicidade entre progresso 

e regresso, associados ao mesmo projeto: o do ímpeto desenfreado de extração e 

acumulação de riquezas, demolindo quase todas as barreiras naturais e morais. No 

Velho Aeon, privilegiados e excluídos são as duas faces da mesma moeda. 

O Novo Aeon, por sua vez, seria o de Hórus, a fórmula mágica da criança 

coroada e conquistadora, que reconciliaria e transcenderia a fórmula das duas eras 

anteriores, tendo-se em vista que os Aeons são marcados por uma cosmovisão 

predominante, mas não constituem períodos estanques. Ou seja, o iniciar de uma era não 

significa o fim das anteriores, e sim sua perda de influência. Dessa forma ainda se 

encontram os antigos valores no decorrer do tempo. Nesse sentido, desde o início do 

século XX vem acontecendo um combate entre as forças dos Aeons de Osíris e de 

Hórus, o pai autoritário contra o filho rebelde. 

O presságio do Novo Aeon era seria impulsionado pela fórmula mágica 

designada “Lei de Thelema”, expressão simbólica que se deve enunciar e seguir para se 

alcançar o Novo Aeon.  

A palavra grega thelema pode ser traduzida por vontade. Etimologicamente, 

aproxima-se de theós, o divino, e de thélgo, encantar magicamente (PEREIRA, 1998). 

Os três sentidos da palavra, como veremos, misturam-se na Lei de Thelema, que tem 

como máxima “Faze o que tu queres deverá ser o todo da Lei!” (CROWLEY, 1999, p. 

6). 
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Crowley, coerente com a fórmula do Novo Aeon, foi um poeta da liberdade 

irrestrita e da vontade como máxima soberana, além de defensor do uso de sexo e 

drogas para fins mágicos. Foi partidário de um individualismo extremista, apregoando a 

autonomia individual na busca da liberdade e na satisfação das inclinações naturais, em 

detrimento da hegemonia da coletividade massificada e despersonalizada. Sua magia 

condena todas as formas de poder e autoridade que restrinjam a soberania e a liberdade 

absolutas do indivíduo. 

O ocultista José Roberto Abrahão explica que Aleister Crowley, dentro do 

espírito da Lei de Thelema, definiu a magia como “a ciência e arte de provocar 

mudanças de acordo com a vontade” (ABRAHÃO, 2006, p. 13). Abrahão classifica a 

magia do escritor inglês como pragmática, em contraposição a uma magia dogmática. 

Esta última, assim como as religiões predominantes, faz uso de símbolos canônicos, 

alheios aos indivíduos. A pragmática, por sua vez, se caracteriza por fazer uso apenas de 

símbolos pessoais. Os autênticos thelemitas buscariam um caminho individual, 

anárquico, fazendo uso de simbologias singulares. 

Para alcançarmos uma melhor compreensão da doutrina thelemita, precisamos 

fazer a leitura do Liber Oz, manifesto de Crowley que resume os preceitos da Lei de 

Thelema e serve como declaração de princípios para o Novo Aeon. Nas palavras do 

autor (CROWLEY, 2009): 

“A Lei do Forte: Essa é a nossa lei e a alegria do mundo” 

 (AL 2.21).“Faze o que queres, há de ser tudo da Lei” (AL 1.40). 

“Não tens direito fora fazer o que queres. Faz isto, e ninguém dirá 

não” (AL 1.42-3). 

“Todo homem e toda mulher é uma estrela” (AL 1.3). 

 

NÃO HÁ DEUS ALÉM DO HOMEM  

 

1- O homem tem o direito de viver pela sua própria lei  

de viver da maneira que ele quiser;  

de trabalhar como ele quiser;  

de brincar como ele quiser; 

de descansar como ele quiser; 

de morrer quando e como ele quiser.  
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2- O homem tem o direito de comer o que ele quiser  

de beber o que ele quiser;  

de se abrigar onde quiser;  

de se mover como queira na face da Terra.  

3- O homem tem o direito de pensar o que ele quiser  

de falar o que ele quiser; 

de escrever o que ele quiser; 

de desenhar, pintar, esculpir, gravar, moldar, construir como ele 

quiser; 

de vestir-se como quiser.  

 

4- O homem tem o direito de amar como ele quiser  

“Pegai vosso quinhão e vontade de amor como vós quiserdes, quando, 

onde e com quem quiserdes” (AL 1.51).  

 

5- O homem tem o direito de matar aqueles que possam frustrar esses 

direitos  

“Os escravos servirão” (AL 2.58). 

“Amor é a lei, amor sob vontade” (AL 1.57).  

O Liber Oz é a declaração thelêmica dos direitos da humanidade. Crowley 

anuncia uma era de liberdade irrestrita para o ser humano. Homens e mulheres, 

alcançando a sua harmonia com o próprio Universo, estariam capacitados a assumir seu 

status divino e realizar as suas verdadeiras vontades. Em vez de esperar que um poder 

transcendente justifique o mundo, o ser humano tem de dar sentido à própria vida. A 

vontade de toda pessoa já estaria em perfeita harmonia com a vontade divina, 

constituindo uma única e mesma vontade. Assim, a única fonte de orientação espiritual 

confiável em todo o universo seríamos nós mesmos. O indivíduo, não Deus, passa a ser 

o centro do Universo, declara o mago: “Eu estou só: não existe Deus onde eu sou” 

(CROWLEY, 1999, p. 15).  

Em contrapartida, os “escravos”, seguindo a máxima “Seja feita vossa vontade”, 

seriam aqueles que pregam a rendição da vontade individual à vontade de uma entidade 

superior (seja Deus ou o Estado). Os escravos, isto é, os resignados, impotentes, 

esperam que um poder exterior justifique o mundo, obedecendo às vontades alheias em 

detrimento de suas vontades individuais. Nesse sentido, permanecem sem questionar os 
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valores e costumes tradicionais, submetendo-se servilmente às autoridades e instituições 

estabelecidas. 

Seguir a Lei de Thelema exigiria força de vontade. Os homens fortes e plenos, 

em oposição aos escravos e servos do Velho Aeon, deveriam agir de acordo com seus 

propósitos, sem obedecer irrefletidamente a qualquer poder externo ou vontade alheia. 

Os homens fortes, diante do estado de torpor niilista em que vive a humanidade, 

criariam novos valores e objetivos para a vida. Se antes o sentido da vida era o de 

obedecer a leis e regras morais; se o sentimento de estar ao lado da verdade ou de estar 

salvo junto a Deus ou ao Estado era a recompensa que trazia o bem-estar, no Novo 

Aeon a vontade individual é a lei e alegria do mundo.  

É preciso, então, conferir um sentido à existência. Um significado que a 

engrandeça e a fortaleça, tornando a vida digna de ser vivida. Para Crowley esse sentido 

é o caminho individual expresso na Lei de Thelema. A partir dela o homem pode se 

direcionar para o desenvolvimento de si mesmo e da sua própria grandeza. Esta é a 

proposta do autor: viver, a partir de suas próprias paixões e desejos, aquilo que lhe dá o 

maior sentimento de força e realização e, a partir daí, desenvolver-se ao máximo nesse 

caminho. 

A Lei de Thelema emerge da crença na inutilidade das lutas no campo político-

institucional, pois redundariam sempre em alguma forma de opressão ao indivíduo. A 

transformação social viável para resolver os problemas do homem dentro da sociedade 

só poderia ser alcançada na medida em que cada um pense por si próprio, suprimindo 

todas as formas de autoridade estabelecidas, tendo em vista a realização dos desejos 

individuais. Nesse sentido, uma possível revolução thelêmica seria fruto da organização 

coletiva das vontades individuais.  

Em contrapartida, a auto-referência thelemita resvala no impasse da falta de 

critérios, arriscando uma inconseqüente degradação de valores que leve ao domínio 

autoritário dos fortes ou a um conformismo em relação ao status quo, pois seus adeptos 

não se sentem obrigados a se engajar em nenhuma ação verdadeiramente eficaz ou a 

assumir qualquer responsabilidade social, ética ou política. 

A postura que os thelemitas adotam tem algo de solipsista: o ego é a realidade 

verdadeira e nenhuma exigência deve transcender os limites desse Eu. A felicidade 

completa do indivíduo seria possível neste mundo, com a condição de que ele se esforce 

para tomar posse de si mesmo a fim de matar o velho homem racional e revestir-se do 

Novo. Nesse sentido, o misticismo pode facilmente degenerar em idolatria dogmática, 
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sectarismo e fuga da realidade, resultando em certo obscurantismo refratário aos ideais 

da racionalidade esclarecida. 

Douglas Kellner esclarece que as pessoas se sentem atraídas pelo oculto quando 

percebem que, dominadas por forças sociais poderosas, já não exercem controle sobre 

suas próprias vidas. Diante da dificuldade de lidar com a realidade social, o oculto se 

torna uma fantasia escapista, recurso satisfatório para explicar as circunstâncias 

desagradáveis ou os acontecimentos incompreensíveis com a ajuda de mitologias 

religiosas, mágicas ou sobrenaturais (KELLNER, 2001). 

O holismo massificou-se nas décadas de 1960 e 1970, período caracterizado pela 

curtição e pelo esoterismo, com destaque para a busca de uma utopia mística até no uso 

de drogas. No caso brasileiro, a importação da contracultura trouxe, juntamente com o 

flower power, a demanda por religiões, ideologias e terapias de países orientais. Essa 

importação manifestou-se na adesão descompromissada a religiões tradicionais, como o 

Budismo, ou a seitas mais novas, como a Seicho-no-iê, bem como na apropriação da 

ioga indiana, da alimentação macrobiótica japonesa, do Tai-chi-chuan e da acupuntura 

chineses e de outras formas da medicina oriental.  

Nos anos 1960 e 1970, Aleister Crowley, por ser uma figura mítica e 

controversa, despertou muito interesse entre artistas, tornando-se guru da contracultura e 

do rock. Esse estilo musical, que desde suas origens foi associado, de uma forma ou de 

outra, ao ocultismo, tem sido freqüentemente acusado de incitar a rebeldia e despertar, 

nos jovens, sentimentos transgressores.  

A obra do mago inglês, indo ao encontro da necessidade de contestação dos 

rebeldes, foi cultivada como o prenúncio da Nova Era, que os jovens tentavam 

materializar em comunidades alternativas e pela qual tanto ansiavam.  

Desde aquela época, podemos observar o crescimento da consulta a horóscopos, 

mapas astrológicos e cartas do tarô, a crença em bruxas e nos poderes energéticos de 

cristais e de réplicas de pirâmides do Egito. Até o turismo se valeu disso, promovendo 

cidades no interior do Brasil que seriam pontos de pouso de discos-voadores ou que 

teriam passagens secretas para o interior do planeta, onde viveriam civilizações 

espiritualmente mais avançadas.  

Por conseguinte desenvolveu-se um mercado segmentado, com lojas, cursos, 

feiras, congressos, livros e, claro, profissionais especialistas, como astrólogos, magos, 

videntes e cartomantes.  
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Atualmente, multiplicam-se, por toda parte, os gurus e “mestres”, propagando ou 

vendendo suas “luzes”, sua “paz”, sua “harmonia”, suas meditações e suas “receitas” 

para o bem-estar espiritual de uma clientela cada vez mais insegura, sem referenciais e 

sem “portos seguros” quanto ao futuro. 

O holismo e o ocultismo foram apropriados pela lógica cultural do capitalismo 

tardio, convertendo-os em simulacro de metafísica – o espiritual a serviço do capital. A 

propósito, Hilton Japiassú questiona os resultados dos movimentos holistas: 

São realmente eficazes para transformar suas vidas, provocar nelas a 
“revolução interior”, capacitando-os para transformar este pobre e 
desgraçado mundo num “melhor dos mundos”, num mundo de paz, de 
harmonia, num mundo da “nova era”? Não sei. Talvez. Ou será que 
não lhes fornece apenas algumas “receitas” ou “macetes” meio 
científico, meio filosófico para que possam “viver” melhor, se “sentir” 
bem consigo mesmos, se suportarem um pouco melhor, chegarem ao 
tal de “autoconhecimento”, num mundo ou numa sociedade mais ou 
menos insuportáveis, mas nos quais se vêem obrigados ou condenados 
a se inserirem e a viverem? (JAPIASSÚ, 1996, p. 185). 

Concluímos que as receitas mágicas de Aleister Crowley são reveladoras de um 

discurso insólito, em que loucura e drogas, urbanidade e ecologia, paranóia e violência, 

religião e ocultismo, amor e ódio, formam o pano de fundo de uma experiência múltipla 

e contraditória. Com seu discurso do corpo, da festa, da droga e da busca de novas 

formas de percepção, Crowley impulsionou trajetórias existenciais de grande força 

contestatória. A idéia do advento de uma nova era, com todo o misticismo que isso 

agrega, representou a possibilidade de escapar à racionalidade violenta e sufocante do 

mundo em que vivemos. 
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Entre fadas e bruxas: a crueldade e a benevolência 
maternal em A Bela Adormecida 

Waldyr Imbroisi ROCHA* 

APRESENTAÇÃO DO TEMA 

A literatura infantil, segundo Nelly Novaes Coelho (1980), vem tendo seu valor 

cada vez mais reconhecido como ponto de convergência de valores, ideais e aspirações 

que definem a Cultura e a Civilização de cada época. Se partimos do ponto inicial de 

que a consciência cultural é necessidade do homem para se desenvolver de maneira 

integral, compreendemos facilmente o papel da palavra escrita para seres em formação: 

em tempos aos quais a autora atribui o problema de “crise cultural”, essa literatura leva 

os leitores a “perceberem e interrogarem a si mesmos e ao mundo que os rodeia, 

orientando seus interesses, suas aspirações, sua necessidade de auto-afirmação ou de 

segurança, ao lhes propor objetivos, ideais ou formas possíveis (ou desejáveis) de 

participação social” (COELHO, 1980, p.3). Essa visão da matéria dessa literatura 

justifica e fomenta nosso estudo do tema, em especial do gênero conto de fadas. 

A princípio, o Conto de Fadas é tratado como um gênero ligado naturalmente às 

crianças, e, frequentemente, apenas às crianças. É necessário levar em conta que as 

histórias de fadas, bem como a considerada literatura infantil de forma geral, são 

primeiro Literatura, antes de ser enquadradas nesse sub-gênero (COELHO, 1980). 

Perceber isso significa resguardar-se do preconceito comum a essas obras e de certo 

caráter pejorativo que se firmou sobre a classificação “infantil”, que não impede essas 

obras de possuirem significados profundos e matéria literária para qualquer idade. Para 

Tolkien (2006), “a associação de crianças e estórias de fadas é um acidente da nossa 

história doméstica.” (p.83) Ele argumenta que o valor das histórias de fadas não deve 

ser encontrado em se considerando as crianças em especial, mas sim como uma obra 

literária como qualquer outra. A Literariedade dessas histórias teria sido, inclusive, o 

motivo pelo qual elas tenham sido tão repetidamente contadas e transmitidas de geração 

a geração: 

                                                            
* Graduando do curso de Letras pela UFJF e bolsista do projeto de pesquisas Bilinguismo e Educação 
Infantil, em andamento na referida universidade. A pesquisa e execução deste artigo foram orientados 
pela professora Carolina Alves Magaldi, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Letras pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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Se pararmos, não meramente para notar que tais velhos elementos 
foram preservados, mas para pensar em como eles foram preservados, 
devemos concluir, acho,que isso aconteceu com freqüência, se não 
sempre, precisamente por causa de seu efeito literário. Não podemos 
ter sido nós, ou mesmo os irmãos Grimm, que primeiro o sentimos. 
(...) Os elementos antigos podem ser retirados, ou esquecidos e 
jogados fora, ou repostos por outros ingredientes com a maior 
facilidade: como mostra qualquer comparação de uma estória com 
variantes proximamente relacionadas. As coisas que estão lá devem 
ter sido retidas (ou inseridas) com freqüência porque os narradores 
orais, instintiva ou conscientemente, sentiram sua “significância” 
literária. (TOLKIEN, 2006, p.81) 

 A rigor, quando as histórias que conhecemos hoje, classicamente, como contos 

de fadas foram publicadas, eram histórias coletadas do folclore, da sabedoria popular, 

não tendo nenhuma ligação direta com crianças. Neles, estão presentes ideias, 

sentimentos e problemas que, ao longo dos séculos, foram sendo transmitidos oralmente 

e que sua essência não se deixou mutilar: 

O conto de fadas (...) é em grande parte o resultado de o conteúdo 
comum consciente e inconsciente ter sido moldado pela mente 
consciente, não de uma pessoa em particular, mas pelo consenso de 
várias a respeito daquilo que consideram problemas humanos 
universais e do que aceitam como soluções desejáveis (...). Um conto 
só era recontado repetidamente, e ouvido com grande interesse, se 
satisfizesse as exigências conscientes e inconscientes de muitas 
pessoas. (BETTELHEIN, 2009, p.52-53)  

Os contos de fadas, assim considerados, guardam em si parte da essência da 

humanidade que foi vivida no passado e é vivida até hoje.  

Entretanto, com o passar dos séculos, essas curtas narrativas populares estiveram 

sujeitas à modificação – intencionais ou não. Nos dias de hoje, deparamo-nos com uma 

siginificativa quantidade de versões de contos como chapeuzinho vermelho, a branca de 

neve e os sete anões, a bela adormecida, entre outros. As versões se estendem desde 

pequenos livros ilustrados e que buscam (ou não) fidelidade às histórias “originais” até 

versões em desenho animado, tais como as versões de Walt Disney.  

O objetivo deste artigo é fazer uma análise da história de fadas A Bela 

Adormecida, em especial no que toca às imagens das fadas e da bruxa nela presentes, 

levando em conta a modificação que as versões dessa história foram apresentado com o 

passar do tempo. Durante o estudo do tema, algumas indagações concernentes à 

estrutura narrativa dos contos de fadas e a certas incoerências no enredo surgiram, e 

estas serão abordadas aqui também. Para isso, nos baseamos nas supostas origens dos 
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termos Bruxa e Fada, no simbolismo que elas representam e nos aspectos históricos que 

envolveram a publicação deste conto nas suas três versões mais conhecidas. 

ORIGEM DOS CONTOS DE FADAS 

O conto de fadas se enquadra dentro do gênero de literatura maravilhosa, ou 

seja, obras em que aspectos sobrenaturais, estranhos ou inexplicáveis em nossa 

realidade são apresentados como naturais e comuns, sem uma explicação plausível para 

sua existência senão seu lugar como texto literário (TODOROV, 1992, p.60). O nome 

conto de fadas sugere que sejam narrativas concernentes a “mulheres com poderes 

sobrenaturais” (COELHO, 2009, p.77), mas muitas narrativas são consideradas como 

tais contos sem contar sequer com a presença de uma fada. A rigor, não há consenso em 

sua definição: Tolkien define o gênero de forma subjetiva, levando em conta a 

existência literária de um país das fadas – ou Feéria – para evocar a ideia dos contos: 

A definição de uma estória de fadas – o que é, ou o que deveria ser – 
não depende, então, de qualquer definição ou relato histórico de elfo 
ou fada, mas da natureza de Feéria: o próprio Reino Perigoso, e o ar 
que sopra naquele país. Não tentarei defini-lo, ou descrevê-lo 
diretamente. Isso não pode ser feito. Feéria não pode ser capturada 
numa rede de palavras; pois é uma de suas qualidades ser 
indescritível, embora não imperceptível. (TOLKIEN, 2006, p.49 e 51) 

Sua origem é incerta é nebulosa, contudo, alguns pesquisadores dedicaram-se a 

buscar sua fonte e seu caminho ao longo dos séculos. Em Le pouvoir des contes, Jean 

considera a questão das origens insolúvel (apud RIBEIRO, 2007, p.3). Vladimir Propp, 

formalista russo, considera que “... o conto popular, como hoje se apresenta, é o 

resultado da profanação do mito, que deixa de ser sagrado, religioso, para se tornar 

profano e artístico. Esse é o momento em que nasce o conto.” A origem das narrativas 

seria, então, as “práticas comunitárias dos povos primitivos” (op. cit, p.3 e 12). 

Nelly Novaes Coelho situa a origem das narrativas que compõe o que se 

considera hoje a Literatura Infantil “clássica” (composta pelos contos de Charles 

Perrault, dos irmãos Grimm, de Hans Christian Andersen e das Fábulas de La 

Fontainne) em fontes orientais, mais precisamente na Índia (COELHO, 1980, p.173). A 

existência de histórias muito semelhantes ou mesmo idênticas em diversos povos, às 

vezes muito distantes tanto geográfica quanto culturalmente, suscitou a possibilidade da 

existência de uma fonte comum a todas elas. Depois de tentativas de refazer os 

complexos e longos caminhos de narrativas comuns a vários povos, pesquisadores 

INSÓLITO, MITOS, LENDAS, CRENÇAS –  Simpósios 1 – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-80-7 



134 
 

localizaram uma coletânea de textos indiana intitulada Calila e Dimna, que é o resultado 

da união de três livros sagrados: Pantschatantra, Mahabharata e Vichno Sarna. 

Calila e Dimna, título do volume, é o nome de dois chacais que aparecem na 

história inicial da coletânea, composta por histórias exemplares e maravilhosas 

utilizadas pelos pregadores budistas por volta do século VI a.C. para transmitir 

ensinamentos. Com o objetivo de se fazerem compreender melhor, os discípulos de 

Buda “transformavam os ensinamentos em situações simbólicas”, em contos, fábulas ou 

parábolas. (COELHO, 2009, p.37). Os textos originais, em sânscrito, bem como as 

primeiras traduções em persa foram perdidas. O Calila e Dimna teria chegado ao 

ocidente por meio da tradução árabe, durante a instalação dos árabes na Península 

Ibérica, e teria se misturado paulatinamente à cultura e ao folclore europeus até o século 

XVIII. Outros textos de origem ocidental, mais ou menos semelhantes a este, também 

contêm histórias ou traços de narrativas que aparecem em coletâneas séculos depois. 

O longo caminho percorrido pelas histórias as leva, inexoravelmente, a 

modificações mais ou menos significativas. Nesse processo, é comum que muitos 

elementos sejam esquecidos ou adicionados às histórias com o passar do tempo, 

enriquecendo-as e povoando-as com elementos da cultura de cada local onde ela se 

populariza. Com frequência, ocorrem mesmo modificações propositais, visando a certos 

objetivos. É possível encontrar versões de contos atenuadas a ponto de massacrar o 

sentido original na história, tais como versões de Chapeuzinho vermelho em que o lobo 

é “bonzinho” ou versões de Barba Azul em que o feiticeiro processa a ressureição das 

noivas mortas (ESTÉS, 1999, p. 20). 

J.R.R. Tolkien explica de forma brilhante esse processo de criação e recriação 

dos contos, chegando mesmo a sugerir a aplicação de sua explicação à mitologia e à 

filologia. Para ele, três fatores se combinam e convergem na questão das origens: uma 

herança comum que se propaga entre os povos, a invenção e evolução independendente 

de narrativas semelhantes e a  difusão delas em vários momentos de um ou mais 

centros. (TOLKIEN, 2006, p.65) Isso significa que a existência de uma coletânea 

ancestral (tal como Calila e Dimna parece ser) não exclui, por exemplo, que histórias 

semelhantes tenham sido inventadas em outros pólos do mundo e, mais cedo ou mais 

tarde, boa parte delas tenha passado por um processo de difusão, sendo levadas ao 

conhecimento de vários povos e chegando a resultados “sincréticos”.  

A discussão acima nos leva, mais especificamente, ao problema da origem do 

conto A Bela Adormecida, nosso objeto de estudo. 
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DA ITÁLIA À ALEMANHA: AS VERSÕES DE A BELA ADORMECIDA. 

A Primeira versão de que se tem notícia do conto A Bela Adormecida está em 

uma coletânea de textos chamada Pentanierone ou Lo cunto de li cunti, publicada por 

Giambatista Basile entre 1634 e 1636. A obra segue um padrão parecido com o 

Decameron, de Boccaccio (ao qual deve, inclusive, seu título), e com as coletâneas 

orientais, no esquema “caixa de surpresa”37 (como Calila e Dimna e As Mil e Uma 

Noites). Construído por recriações e coletâneas de histórias locais, segue 

predominantemente o estilo barroco, repleto de metáforas e rebuscamento de escrita. O 

fio narrativo é uma complexa história de uma princesa incapaz de rir, que após 

artimanhas e maldições, obriga seu marido a contratar dez contadores de histórias para 

entretê-la. Durante cinco noites, um total de cinquenta contos são narrados. 

Sol, Lua e Tália é o nome que recebe a versão antiga de A Bela Adormecida. Eis 

o resumo da história: Quando a filha do rei, Tália, nasceu, ele convocou os sábios e 

videntes para prever seu futuro, ao que eles disseram que ela espetaria a mão em uma 

farpa de linho e morreria imediatamente. Sabendo disso, o genitor proibiu que entrasse 

no castelo qualquer linho ou cânhamo. Contudo, quando crescida, Tália viu uma 

senhora fiando da janela, e, curiosa, acabou por cumprir a profecia. O pai, cheio de 

desgosto, deitou o corpo da filha em uma cama e abandonou o castelo por completo, 

para apagar a lembrança de sua dor. 

Depois de algum tempo, um outro rei caçava por ali quando seu falcão entrou 

pela janela do castelo e não voltou. Lá dentro, o rei encontrou Tália adormecida, e 

apaixonado por tanta beleza, passou a noite com a princesa, partindo depois. Seguiram-

se nove meses e Tália deu à luz duas crianças (estando adormecida durante todo o 

processo), as quais alimentavam-se em seus seios. "Uma vez um dos bebês desejava 

mamar, e, não conseguindo encontrar o peito, colocou dentro da boca o dedo que fora 

espetado. O bebê sugou com tanta força que extraiu a farpa, e Tália despertou de seu 

sono profundo."38 

Certo dia, o rei lembrou-se da aventura e retornou ao castelo. Encontrando a 

mulher viva com dois filhos, apaixonou-se ainda mais e passou a guardá-los em seu 

                                                            
37 Esquema em que uma história vai se sucedendo à outra, tendo um fio narrativo ligando-as. O exemplo 
mais conhecido se encontra em As Mil e uma Noites, em que Sherazade, para continuar viva, conta a cada 
dia uma história para o rei. Da macro-história (entre o sultão e a contadora), surgem centenas de outras. 
38 Tradução retirada de Na terra das Fadas, de Bruno Bettelhein. 
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pensamento. Entretanto, a esposa do rei descobriu tudo isso, e tramou dois castigos 

terríveis: mandou um criado roubar as filhas de Tália para dá-las ao marido comer, e, 

em seguida, mandou jogar Tália ao fogo. Na primeira situação, o homem escondeu as 

crianças e serviu carne de um animal (estratégia presente em vários contos), e no 

momento em que Tália seria sacrificada, o rei aparece, joga a esposa ao fogo e vive feliz 

com a princesa. O conto termina de forma nada moral: “Gente feliz, é o que se diz,/E 

abençoada pela Sorte na cama.”39 Notemos que a história narrada por Giambatistta não 

tem a presença de fadas ou bruxas, e não há uma justificativa para o destino inexorável 

de Tália. 

A narrativa de Charles Perrault é mais conhecida do que a sobrecitada. La Belle 

au Bois Dormant é um dos maiores textos de sua coletânea Contes de ma mère L’Oye. 

O final do século XVI na França foi marcado pela instalação do rei e sua corte na cidade 

de Paris, fato acompanhado pela centralização e fortalecimento do poder monárquico ao 

longo do século XVII e que culminou no “apogeu centralizador do reinado de Luís 

XIV” (CASA NOVA, 2002, p.86). A obra de Charles Perrault foi publicada no fim de 

sua vida, em 1697, em um contexto de conflito acadêmico na França: partidários de uma 

estética antiga, que colocava os clássicos gregos e latinos como representantes maiores 

das obras de arte arguiam contra os “novos”, cuja bandeira era a supremacia da língua e 

estética francesas. Envolvido no segundo grupo estava Perrault. 

O nome escolhido para a coletânea – Contos da mamãe gansa – já deflagra a 

origem popular de seus contos: A mamãe gansa era um personagem do folclore francês, 

cuja função era contar histórias aos seus filhotes maravilhados. Essa revivescência do 

folclore nacional visava a demonstrar a qualidade do material legitimamente francês. 

O conto que nos interessa se desenvolve da seguinte forma: Quando a princesa 

(doravante sem some) nasceu, sete fadas foram convidadas para seu batizado. Cada uma 

delas abencoou-a com uma dádiva, até que uma outra fada velha, da qual já não se 

ouvia falar há mais de cinquenta anos, surgiu na festa. As convidadas estavam trajando 

belas roupas e receberam excelentes lugares, o que não foi reservado para a atrasada. 

Por ciúme e ódio, ela lança à menina uma maldição: ela morreria espetando o dedo no 

fuso de uma máquina de fiar. A última fada consegue, por sua vez, atenuar o estado da 

recém nascida, comutando a morte em um período de 100 anos de sono profundo. 

                                                            
39 Idem anterior. 
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A narrativa segue até o momento em que a menina adormece, por volta dos 15 

ou 16 anos. Por intercessão da boa fada, todos os moradores do castelo também põe-se a 

dormir (exceto seus pais). Muitas árvores, folhagens e espinhos cercam o castelo depois 

disso. Apenas depois de 100 anos que um príncipe consegue adentrar e despertar a 

moça.  

Daí segue uma segunda parte um tanto confusa da narrativa: O princípe não 

revela a seus genitores que estava casado, escondendo-o durante dois anos, até a morte 

de seu pai. Consta que todos conheciam a índole boa do rei e os instintos de ogressa da 

rainha, que era capaz de comer crianças. Ainda assim, o príncipe revela seu casamento 

apenas depois que está sob augúrios da mãe, unicamente. Quando instado a ir para a 

guerra, o jovem deixa o restante da família com a mãe. A rainha pede a seu mordomo 

que, um a cada vez, lhe sirva seus netos e sua nora. O homem consegue enganá-la com a 

carne de alguns animais, mas ela logo descobre a farsa e manda encher um enorme 

fosso com animais peçonhentos, objetivando lançar lá os três para serem mortos. Antes 

que ela conclua seu plano maléfico, seu filho retorna à casa, e ela se mata jogando-se ao 

poço. A moral da história – bem ao gosto de Perrault – exalta como é positivo esperar 

por um amor, que decerto virá.  

Finalmente, temos a clássica versão dos irmãos Grimm, cuja estrutura é mais 

próxima da encontrada regularmente em contos de fada. Dentro da atmosfera do 

romantismo, Jacob e Wilhelm Grimm buscaram recolher o material folclórico do povo 

germânico, em busca de uma verdadeira língua, cultura e identidade do povo (volk) 

alemão. A versão germânica começa como a de Perrault: o rei e a rainha desejavam um 

filho que não conseguiam ter, até que, por fim, após um sinal, nasceu uma menina. Para 

seu batizado, doze mulheres sábias do reino foram convidadas – havia 13 delas, 

contudo, o rei só possuía 12 pratos de ouro para oferecê-las, e uma teve que ser deixada 

de lado. No meio da festa, a proscrita aparece e enuncia a conhecida maldição (dessa 

vez com data exata para acontecimento: o aniversário de 15 anos), posteriormente 

atenuada pela última mulher.  

No dia de sua debutância, os pais da menina não estavam no castelo, deixando-a 

sozinha. Andando pelo palácio, encontrou uma senhora fiando e a profecia foi 

cumprida. O sono da menina estendeu-se para todos os moradores do castelo, e em 

torno deste nasceram árvores, espinhos e toda sorte de barreiras naturais. A história se 

espalhou, e diversos homens tentaram alcançar o castelo a fim de resgatar a princesa – 

em vão, pois com os arbustos, como se fossem vivos, davam aos audazes uma “morte 
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miserável”.  Certo dia, o filho de um rei estava por perto do local e, tendo ouvido falar 

da lenda, foi em busca da princesa. Tentaram dissuadi-lo, mas ele não teve medo das 

histórias de mortes. Naquele tempo, os cem anos já haviam se passado, e ele encontrou 

em torno do castelo nada mais que belas flores. Caminhou até o local onde estava a 

princesa e a beijou, acordando todo o castelo. O conto acaba neste momento, com o 

clássico “Viveram felizes pelo resto de seus dias”. 

Embora as narrativas recolhidas pelos irmãos Grimm serem de origem popular e 

de muitas delas já estarem recolhidas, em diferentes versões e formatos, em diversas 

coletâneas, eles foram responsáveis por tornar o gênero Conto de Fadas da forma que 

atualmente é, em sua maioria convergindo um enredo simples, repetições de situações 

(sempre três vezes), dificuldades que são superadas e um final feliz. Na forma em que 

foi publicada por eles, A Bela Adormecida responde aos critérios que Todorov elenca 

para caracterizar a Narrativa Elementar, sendo um exímio conto de fadas. 

O FEMININO SOBRENATURAL: A DICOTOMIA FADA E BRUXA. 

Os símbolos da fada  e da bruxa são extremamente antigos e possuem uma 

história complexa, de forma que não é possível delinear em qual momento eles tomaram 

a forma a que estamos habituados nos dias de hoje. Podemos, contudo, traçar alguns 

aspectos históricos que nos auxiliam a compreender esses dois lados de uma dualidade 

boa e má  da alma feminina. 

Entre as mais importantes descobertas feitas atualmente neste sentido está a do 

papel desempenhado pela cultura celta, povo em cujo bojo teriam surgido as nossas 

fadas – que foram lentamente se moficando e sendo assimiladas pelo processo de fusão 

entre o espírito místico dos pagãos e o espírito racionalista cristão (COELHO, 2009).  

A vida e a cultura Celta são retratados pelos olhos de historiadores romanos e cristãos. 

Como os druidas eram proibidos de registrar seus ensinamentos de forma escrita, nada 

se tem sobre essa matéria vindo diretamente desse povo. Por volta do século V a.C, 

habitavam uma área entre a Península Ibérica e a Inglaterra até a Ásia Menor. Sua 

expansão foi barrada pelos povos conquistadores, e os celtas se concentraram 

eminentemente na Inglaterra e Irlanda (ELIADE & COULIANO, 2003, p.91). Sabe-se 

que um princípio espiritual muito forte fundamentava sua cultura, pincípio que resistiu 

aos conquistadores ao longo dos séculos e se manifesta no culto às armas, à natureza a 

às mulheres. Com relação a essas últimas, vale ressaltar a valorização de sua sabedoria e 
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de sua sacralidade: as mulheres tinham uma ligação forte com os poderes sobrenaturais, 

e as druidesas eram capazes de realizar magias e profecias. Eram ligadas 

inexoravelmente à Mãe Terra pela capacidade de procriar. A mulher compartilhava com 

a Grande Mãe a tarefa de criação e manutenção da vida. Essa ligação é tão forte que, em 

algumas culturas, as crianças recém-nascidas eram imediatamente depositadas no solo, 

simbolizando o fortíssimo elo entre a fertilidade  feminina e a da terra (ELIADE, 1995). 

Pomponius Mela, geógrafo do século I, escreve este curioso comentário sobre as terras 

celtas: 

[...] (havia) na ilha do Sena, nove virgens dotadas de poder 
sobrenatural, meio ondinas (gênios da água) e meio profetisas que, 
com suas imprecações e seus cantos, imperavam sobre o vento e sobre 
o Atlântico, assumiam diversas encarnações, curavam enfermos e 
protegiam navegantes (MANTOVANI, 1974 apud COELHO, 2009, p. 
77) 

Embora não seja possível descobrir o momento exato do surgimento do símbolo 

das fadas, podemos encontrar as suas primeiras manifestações literárias nas novelas 

cortesãs cavalheirescas surgidas na idade média. Baladas em louvor à natureza e lais – 

textos líricos para serem cantados – começaram a se espalhar ao mesmo tempo em que 

ganhava forças no ocidente cristão o culto da Virgem Maria, contribuindo para a 

idealização da figura da mulher e a ascenção do amor cortês na literatura. (CARTER & 

MCRAE, 1997). Todos esses aspectos se misturam, contribuindo para a formação da 

identidade feminina na literatura da época. 

Os termos fada e bruxa possuem origens semelhantes: supõe-se que fada derive 

do latim fata, palavra associada a fatum – destino. Nelly Novaes Coelho chega a 

considerar as fadas herdeiras das parcas, mulheres que teciam o destino do mundo na 

mitologia grega. Os vocábulos das línguas neolatinas e de outras que sofreram forte 

inflência românica se assemelham a esse consideravelmente (hada, fata, fée, fairy). 

Bruxa, por sua vez, é uma palavra cuja origem é de difícil definição: o filólogo Said Ali 

argumenta que a palavra teria origem no termo latino plusscia, ou quem sabe mais. Esse 

exemplo se encontra apenas no episódio do banquete de Trimalcião, trecho do livro 

Satyricon, de Petrônio, e designava, então, “mais sabedor, sabedor sobrenatural” (ALI, 

1975, p.257). Em inglês, a bruxa parece ter seu nome emprestado do Anglo-Saxão: 
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witch40 deriva de wissen (conhecimento) e/ou wikken (advinhação). (ANDRADE, 2010, 

p.1). 

A etmologia da palavra reforça a hipótese da origem das fadas: esse símbolo 

feminino teria vindo da culturã pagã celta antecedente ao cristianismo, cultura em que a 

mulheres estavam sempre às voltas com o mundo sobrenatural41. Nas palavras de James 

Andrade,  

A bruxa (...) é, portanto, o resultado mágico da fusão da mulher 
sábia, aquela que auxiliava no parto e cuidava das enfermidades, 
dos vitimados pelo sobrenatural, dos desajustes mentais e sociais 
e dos muitos monstros sugadores de sangue que povoavam o 
imaginário popular, estando inequivocamente ligada a elementos 
naturais, a um saber ligado à terra, aos seus ciclos e aos seus 
muitos deuses, em especial os da fertilidade; em suma, Pagã. 
Um ser que vivia na tênue fronteira entre o real e o imaginário. 
Uma figura complexa. E ambígua. (2010, p.01) 

Essa perceptível ambiguidade na construção desta figura sugere que as bruxas e 

as fadas tenham surgido dessa mesma raiz, dessa mesma ideia. Tendo os termos bruxa e 

fada significado, em sua origem, elementos cujo valor, por si só, é neutro, o tempo 

cuidou de diferenciar as boas e as más representantes desse gênero e conferir-lhes o 

nome que conhecemos hoje. O fato de muitos contos de fadas não possuírem bruxas, 

mas fadas malvadas ou velhas que foram assimiladas como bruxas depois, corrobora 

com essa hipótese. Não é à toa que na literatura de ficção de hoje e mesmo em religiões 

consideradas neo-pagãs as bruxas e bruxos são encarados como pessoas neutras. O 

caráter sobrenatural não confere, por si só, bondade ou maldade: isso depende do caráter 

da pessoa. 

Enquanto a representante feminina do lado bom dessa dualidade ficou, ao longo 

do tempo, mais restrita às representações literárias, a imagem da bruxa residia na tênue 

linha entre o real e o imaginário. Ao longo do processo de cristianização dos povos 

chamados “bárbaros” e de unificação e fortalecimento do Cristianismo, a figura da 

mulher sofre uma inversão diametral. Indo de encontro a sua posição e relevância social 

anterior, os diversos concílios realizados na idade média paulatinamente tornaram mais 

rígidas certas estruturas da igreja. A tríade Pai, Filho e Espírito Santo substitui a antiga 

                                                            
40 Witch pode ter duas traduções em português: bruxa ou feiticeira. 
41 Algumas culturas consideravam as mudanças de humores das mulheres e o sangramento da 
menstruação como provas dessa ligação sobrenatural (ANDRADE, 2010, p. 01) 
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Grande Mãe ou Mãe Terra pagãs. Discute-se se a mulher possui ou não alma e ela é 

considerada porta de entrada para as influências do demônio. Imagens das várias 

mitologias e das histórias populares (como a deusa Hécate e as Fúrias da mitologia 

grega, por exemplo) foram paulatinamente sendo assimiladas à bruxa. Enquanto a bruxa 

primitiva – sábia, curandeira, mágica – ia sendo esquecida, uma nova imagem ia 

surgindo, e nos séculos XII e XIII a palavra bruxa já figurava no meio religioso 

vinculada às praticas consideradas heresias.42 (ANDRADE, 2010) 

Dessa forma, nos séculos supracitados já é possível constatar claramente a 

dualidade feminina destas duas figuras, uma positiva, carregando as influências da 

idealização feminina, do amor cortês e do culto da Virgem Maria; e a outra com o peso 

da crueldade e da iniquidade, categorizada como herege dentro do âmbito religioso 

vigente. De forma vulgar, podemos dizer que fadas e bruxas são formas simbólicas da 

eterna dualidade da mulher ou da condição humana. Esses personagens, com sua origem 

certamente ligada a cultos ou ritos religiosos antigos, continuam mantendo seu poder de 

atração sobre crianças e adultos em todo o mundo, apesar do decorrer do tempo e da 

mudança de costumes (COELHO, 2009).  

AS REPRESENTAÇÕES DE FADA E BRUXA NO CONTO A BELA ADORMECIDA 

Dentro do conto que estamos estudando, podemos encontrar elementos e 

processos comuns a diversos contos de fadas que povoam as coletâneas antigas e 

modernas. Tomaremos, como base principal, as versões dos Irmãos Grimm e de Charles 

Perrault, uma vez que a narrativa Sol, Lua e Tália não conta com os símbolos da bruxa e 

da fada. Ao contrário, logo que a princesa nasce, sábios videntes preveem seu futuro 

funesto sem sequer explicitar um motivo para isso e, no outro núcleo da narrativa, temos 

apenas a raiva coerente de uma esposa ciumenta em vez da fome de uma feiticeira ou 

ogressa. Em comum com os outros textos, a versão italiana possui a inexorabilidade do 

destino das personagens e o final feliz, embora amoral (o casamento do rei com Tália é 

fruto de uma traição). 

Em Perrault temos uma construção curiosa: a personagem que amaldiçoa a 

princesa com a morte não é uma bruxa, mas sim uma fada velha (vieille fée, no 

original). Essa característica parece torná-la mais amarga e cruel, e se assemelha 

                                                            
42 É interessante notar que, segundo o mesmo autor, três quartos ou mais (chegando a 90% em alguns 
lugares) dos condenados por feitiçaria e bruxaria, ao longo do tempo, eram mulheres. 
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bastante à imagem que nós evocamos naturalmente quando somos instados a pensar em 

uma bruxa: velha, feia, corcunda e maldosa. O motivo de sua raiva na narrativa é o 

ciúme e o orgulho, já que todas as outras sete fadas foram convidadas e receberam 

diversas regalias e à última, a qual criam estar morta ou desaparecida, não lhe coube 

nada parecido.  

A última fada (que é caracterizada como jeune fée, em oposição à fada velha), 

por sua vez, atenua a praga rogada. Ela explicita que não tem poder suficiente para 

impedir que o feitiço da outra fada não se realize, mas é capaz de transformar a morte da 

princesa em um período de cem anos de sono. É importante notar que, como na maioria 

dos contos, aquilo que foi adivinhado, profetizado ou enfeitiçado pelas fadas segue o 

curso que a fada lhes deu. Da mesma forma, as seis primeiras fadas dão à princesa o 

dom de ser a mais bela, de cantar e dançar magistralmente, etc. O destino tocado pelas 

fadas sempre se cumpre, fortalecendo a origem etmológica do seu nome. Mesmo o edito 

do rei que proibia qualquer pessoa de fiar com a máquina foi em vão: o futuro estava 

traçado. Por intervenção da fada, todos adormecem juntamente com a princesa. 

A dicotomia da imagem feminina sobrenatural é patente aqui: temos, 

claramente, uma fada e uma bruxa, embora ambas sejam chamadas de fadas nesse 

contexto. Enquanto sete delas são boas, uma única é má e cruel, chegando ao ponto de 

desejar a morte da recém nascida por vingança de um orgulho ferido. A oposição velha 

e jovem também soa aos nossos ouvidos como natural, já que é dessa forma que 

encaramos esses símbolos dicotômicos. Um outro conto da mesma coletânea, intitulado 

As fadas (Les Fées), demonstra a mesma dualidade de personalidade, dessa vez em uma 

mesma fada. Para duas irmãs, uma boa e outra má, dá dois diferentes dons: à primeira, a 

capacidade de lançar da boca uma flor ou pedra preciosa a cada palavra que fala; e à 

segunda a de lançar fora um sapo ou serpente (PERRAULT, 1948). 

Em seguida, a princesa é acordada e um novo núcleo da narrativa se compõe. O 

príncipe esconde seu amor dos pais até que o rei morra, revelando seu casamento apenas 

para a rainha, notoriamente uma ogressa. Essa profunda incoerência é fatal: por que 

razão o prícipe evitaria contar ao pai sobre a princesa, sabendo que era um bom homem 

e que poderia ter um porto segura, e divide isso com sua mãe, ciumenta e de índole 

perversa? Incoerências desse tipo ocorrem com frequência nos contos de fadas, como 

veremos na versão dos Irmãos Grimm. 

A versão mais próxima da obra original dos irmãos Grimm a que tivemos acesso 

foi traduzida para o inglês por Margaret Hunt. Nela, temos a presença de doze Mulheres 
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Sábias (Wise Women) que viviam no reino. A décima terceira foi deixada de lado 

porque o rei possuía apenas doze pratos de ouro para serví-las, e ela aparece em fúria no 

momento do batizado e lança a maldição da morte da menina. Da mesma forma, a 

última mulher é capaz apenas de atenuar o feitiço vingativo da outra, dando-lhe a 

possibilidade de adormecer durante 100 anos. A inexorabilidade do destino está também 

presente aqui, ao mesmo tempo que certa incoerência que dá lugar aos acontecimentos: 

exatamento no dia do aniversário de 15 anos da princesa (data marcada para o 

acontecimento da profecia), os seus pais deixam-na sozinha no castelo. 

A escolha do termo Wise Women para designar as personagens femininas com 

poderes sobrtenaturais, em vez de fadas ou bruxas, parece-nos bastante fecunda. Já 

consideramos anteriormente que as representações de bruxas e fadas teriam vindo de 

uma imagem comum de mulher sobrenatural e sábia, ligada aos mistérios da religião, ao 

parto e à fertilidade. Nessa versão do conto dos irmãos Grimm, observamos exatamente 

isso: primeiramente, é notável o fato de que não são homens sábios (ao passo que na 

versão italiana temos homens videntes), guardando esse poder de lidar com a magia e 

com o destino para as mulheres. Em segundo lugar, notamos mais uma vez que essa 

sobrenaturalidade não é indício de uma índole positiva ou negativa; ao contrário, é 

plausível mesmo que, tanto na versão francesa como na germânica, as personagens 

esquecidas não teriam se enfurecido sem esse “bom motivo”. Temos a dualidade 

reduzida a possiblidades de ação um mesmo personagem. 

Ao longo da evolução destes e de outros contos, é interessante notar como 

quaisquer personagens femininas de índole má são assimiladas como bruxas e 

feiticeiras, especialmente nas versões mais modernas, ou mesmo como fadas. O 

importante é perceber que a função simbólica desses personagens é a mesma, 

independentemente de serem chamadas fadas, bruxas ou mulheres sábias, e que sua 

presença fortalece e revive a ideia da dualidade do bem e mal na alma feminina. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde os tempos mais remotos da literatura, encontramos os símbolos das 

mulheres boas e más. Seja na intervenção das deusas no destino de Enéas ou de Ulisses, 

seja nas novelas de cavalaria medievais ou nos contos de fadas. A coletânea de Charles 

Perrault, publicada no final do século XVII, trás à baila pela primeira vez a literatura 

infantil, contendo títulos que são considerados clássicos até hoje, como O Gato de 

INSÓLITO, MITOS, LENDAS, CRENÇAS –  Simpósios 1 – Dialogarts – ISBN 978-85-86837-80-7 



144 
 

Botas, Chapeuzinho Vermelho e A Bela Adormecida. Muitos textos direcionados para a 

infância foram escritos posteriormente, mas nenhum deles teve tanta relevância quanto 

os Contos de Grimm, publicados no inícios do século XIX e secundados pela ideologia 

do romantismo. Nos quase cento e vinte anos que separam esses dois marcos da 

literatura infantil, muita coisa mudou – inclusive a história A Bela Adormecida, que, 

sofrendo algumas modificações, ganhou contornos definitivos de um conto de fadas – e 

as mudanças ainda continuam até os dias de hoje.  

Essa trabalho visa a traçar uma breve análise da dualidade simbólica da mulher 

nesse conto de fada específico. Trabalhos posteriores podem encontrar paralelos em 

outros contos ou mesmo ir de encontro às reflexões aqui desenvolvidas. Ficam, 

finalmente, Diversas perguntas em aberto. Como todo texto literário, o conto de fadas é 

uma obra aberta (no sentido lato), e presta-se a diversas interpretações e visões a cada 

um. Um conto ouvido aos cinco anos pode ter sua compreensão completamente distinta 

quando ouvido pela mesma pessoa aos quinze, e ainda mais diferente quando estiver 

com vinte e cinco ou trinta anos. Mas o que não se pode negar é a força e a presença 

dessas histórias, cuja matéria humana e literária conseguiu sobreviver através dos 

tempos e continua reverberando em nós nos dias de hoje, adultos que não apagaram – e 

não apagaremos jamais – a força e a magia que envolviam as benévolas fadas dos 

antigos contos e a sombra soturna que pairava sobre a figura das bruxas. Estudar tais 

contos de fadas é estudar parte daquilo que constitui a nossa humanidade e a nossa 

herança cultural. 
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